
Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 juli 2017 

Op basis van de spelregels die in het Presidium van 28 juni 2017 zijn vastgesteld is de 

samenstelling van de commissie van In- en Uitgeleide voor Prinsjesdag 2017 als volgt: 

 De heer Knops (CDA) 

 De heer Voordewind (CU) 

 Mevrouw Kuiken (PvdA) 

Het Presidium stemt in met de spreektijden voor de begrotingsbehandeling in het najaar. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 28 juni 2017 

1. Het Presidium besluit in het vervolg uit te gaan van het criterium anciënniteit bij de 

samenstelling van de commissie van In- en Uitgeleide ter gelegenheid van 

Prinsjesdag. De dan ontstane samenstelling wordt vervolgens getoetst op evenwichtige 

vertegenwoordiging van de diverse fracties in samenhang met de delegatie van de 

Eerste Kamer. 

2. Het Presidium gaat akkoord met het voorstel van de commissie van Veiligheid en 

Justitie om een derde rapporteur aan te wijzen voor het vanuit de Tweede Kamer 

volgen van de wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid. 

3. Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van de adviesaanvraag van de commissie 

OCW aan de Onderwijsraad en legt dit voor aan de Tweede Kamer ter instemming. 

4. Het Presidium stemt in met het verzoek om advies van de commissie Europese Zaken 

aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken en legt dit voor aan de Tweede Kamer 

ter instemming. 

5. Het Presidium stemt in het doorgeleiden van het verzoek om voorlichting aan de 

Afdeling Advisering Raad van State over de behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel 

Van Tongeren (TK 32 334) en legt dit voor aan de Tweede Kamer ter instemming. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 juni 2017 

1. Het Presidium is akkoord met het opbouwen van de dualistische vergaderopstelling in 

de Thorbecke- en Groen van Prinstererzaal gedurende het zomerreces. 

2. Het Presidium besluit in het kader van het KVKO-rapport de nieuwe werkwijze van 

commissies gefaseerd in te voeren in de periode van september 2017 tot uiterlijk 1 

januari 2018 en gedurende die periode het aantal proeftuincommissies (zoveel als 

praktisch mogelijk is) uit te breiden en af te ronden. 

3. Het Presidium stemt in met de gemaakte keuzes op het gebied van de dienstverlening; 

belangrijkste beperking is het beëindigen van de avondopenstelling van het CIP, 

waarmee de beoogde efficiencywinst gehaald kan worden. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 31 mei 2017 

1. Het Presidium stemt met enkele aanpassingen in met de Nota naar aanleiding van het 

Verslag bij de Raming voor 2018 en geleidt deze door naar de Kamer. 

2. Het Presidium stemt naar aanleiding van de stand van zaken van de 

begrotingsuitvoering over de eerste vier maanden van 2017 in met het voorstel om bij 

Najaarsnota te bezien of aanvullende financiering noodzakelijk en wenselijk is. 



Besluitenlijst Presidiumvergadering 24 mei 2017 

1. Het Presidium besluit ná de kabinetsformatie aan de fractiesecretarissen te verzoeken 

te inventariseren welke ‘verweesde’ initiatiefwetsvoorstellen door een ander lid van de 

fractie worden overgenomen (en gehandhaafd) of kunnen worden ingetrokken. Daarbij 

worden ook initiatiefwetsvoorstellen betrokken die aanhangig zijn gemaakt door leden 

van fracties (groepen) die geen zitting meer hebben in de Kamer. 

2. Het Presidium besluit tevens om ná de kabinetsformatie nadrukkelijk aan het nieuwe 

kabinet te verzoeken in de gebruikelijke brief aan de Kamer over in te trekken 

wetgeving, de integrale lijst met aanhangige wetgeving ingediend door de regering 

mee te nemen. 

3. Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van de voorgestelde wijziging van het 

Reglement van Orde waarin wordt geregeld dat een lid van de commissie voor de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens minister of staatssecretaris is, 

door een door diens fractie aan te wijzen fractiegenoot tijdelijk wordt vervangen. 

4. Het Presidium heeft de omvang van de delegaties en de reisbudgetten van de 

commissies vastgesteld. 

5. Het Presidium heeft de afspraken over het verspreiden van de presidiumstukken 

geactualiseerd. 

6. Het Presidium keurt de statuten voor de oprichting van de Stichting Ondersteuning 

Tweede Kamerfractie DENK goed onder voorwaarde van gelijktijdige ontbinding 

door het Presidium van de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Öztürk. 

7. Het Presidium heeft de samenstelling van de begeleidingscommissie Staatscommissie 

Parlementair Stelsel vastgesteld. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 19 april 2017 

1. De heer M. Harbers (VVD) overweegt het voorzitterschap van de 

Bouwbegeleidingscommissie. 

2. Het Presidium stemt in met uitbreiding van het Presidium met een lid namens de 

kleine fracties. De heer J. Voordewind (ChristenUnie) neemt per direct namens de 

kleine fracties deel. Daardoor zijn er nu acht Presidiumleden. 

3. De evaluatie van het rapport ‘Voorop in Europa’ wordt niet doorgeleid naar de Kamer. 

Het Presidium besluit dat de staf van de commissie Europese Zaken onderdeel 

uitmaakt van het traject Versterking Kennis en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer 

(kvko) en zal worden betrokken bij de tussenevaluatie van dat traject voor het 

zomerreces. 

4. Het Presidium stemt in met het behandelvoorstel om de motie-Gesthuizen/Volp door 

te geleiden naar de commissie voor Veiligheid en Justitie en de commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een onderzoeksvoorstel uit te werken en aan 

het Presidium ter behandeling voor te leggen. 

5. Het Presidium stemt in met het realiseren van enkele aanpassingen in de ruimte onder 

de plenaire zaal om daarmee de dienstverlening aan de Kamerbewoners door 

centralisering verder te verbeteren. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 april 2017 

 Het Presidium stemt in met het samenstellen van een Kamerdelegatie t.b.v. de 

Nationale Herdenking op 4 mei a.s. en van de Nationale Viering van de Bevrijding 

2016 op 5 mei a.s. 



 Het Presidium besluit tot een definitieve indeling voor de plaatsen in de plenaire zaal 

conform het ingediende vlekkenplan. 

 Het Presidium stemt in met het voorstel voor huisvesting van de fracties en ambtelijke 

organisatie conform het ingediende ‘vlekkenplan’. 

 De Directeur Constitutioneel Proces heeft het Presidium verzocht in te stemmen met 

detachering naar de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Presidium heeft daarmee ingestemd. De detachering 

gaat in per 15 april 2017. De vacature van Directeur Constitutioneel Proces wordt 

vooralsnog niet ingevuld. Het Presidium heeft besloten een evaluatie uit te voeren naar 

de huidige managementstructuur. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 februari 2017                      

1. Het Presidium stemt in met het advies van de commissie voor Financiën over 

Verantwoordingsdag 2017, de behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en 

de Voorjaarsnota 2017. De datum van het Verantwoordingsdebat wordt gewijzigd van 

25 mei in 24 mei 2017. 

2. Het Presidium stemt in met de conceptprofielschets van de Kamervoorzitter. Deze is 

identiek aan de profielschets voor de vorige Voorzittersverkiezing. 

3. Het Presidium stemt in met het voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten. 

4. Het Presidium stemt in met de Ramingsstukken voor de begroting van 2018. 

5. Het Presidium stemt in met het voorgestelde protocol voor invulling van een actieve 

informatieplicht van de ambtelijke organisatie aan het Presidium. 

6. Het Presidium stemt in met de inhoud van een intentieverklaring waarin staat dat de 

Tweede Kamer voor haar technische ICT-diensten aansluiting zoekt bij het Shared 

Service Center-ICT (SSC-ICT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 februari 2017 

1. Het Presidium stemt in met een proefneming in twee commissiezalen waarbij de 

vergaderopstelling wordt aangepast om staand spreken en interrumperen mogelijk te 

maken. 

2. Het Presidium stemt in met het conceptantwoord aan de Voorzitter van de Eerste 

Kamer over de begeleidingsgroep Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 januari 2017 

1. Het Presidium stemt in met de vergaderdata van het Presidium tot de zomer van 2018. 

2. Het Presidium besluit het verzoek van de commissie voor Europese Zaken om advies 

te vragen aan de parlementair advocaat over de verenigbaarheid van Europese 

transparantieregels met het Verdrag van Lissabon met een positief advies door te 

geleiden naar de Kamer. 

3. Het Presidium neemt kennis van de brief van de commissie voor de Werkwijze met 

een verzoek aan de Kamer in nieuwe samenstelling te overwegen een algemene 

commissie voor constitutionele zaken in te richten. De brief zal worden voorgelegd 

aan de huidige Kamer met daarbij het voorstel deze brief door te geleiden naar de 

Kamer in nieuwe samenstelling zodat het kan worden betrokken bij de afwegingen 

over de instelling van de nieuw in te stellen Kamercommissies. 



4. Het Presidium besluit de tijdelijke zitplaats van het lid Monasch als definitieve 

zitplaats aan te wijzen. 

5. Het Presidium stemt in met de voorstellen voor de Voorjaarsnotamutaties 2017 en met 

het versturen van de voorlopige jaarverantwoording 2016 aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

6. Het Presidium besluit ten aanzien van het begroten van parlementair onderzoek: 

a.    voor parlementair onderzoek met een ‘uitgavenbegroting’ te gaan werken; 

b.    een kwalitatieve risicoparagraaf in de onderzoeksbegrotingen op te nemen; 

c.    de stafdiensten FEZ en P&O een expliciete toets te laten doen op de 

doelmatigheid van de concept-onderzoeksbegroting; 

d.    jaarlijks standaard een financiële verantwoording van alle aan kennis en 

onderzoek gerelateerde uitgaven te willen ontvangen. 

 


