Besluitenlijsten Presidium Tweede Kamer tot aan zomerreces 2019

Besluitenlijst Presidiumvergadering 26 juni 2019






Het Presidium stemt in met het voorstel om een parlementaire ondervraging te doen naar
ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals
moskeeën, uit onvrije landen en de wijze waarop dit doorbroken kan worden. Dit
onderzoeksvoorstel wordt doorgeleid naar de Kamer ter besluitvorming.
Het Presidium stemt in met het onderzoeksvoorstel van de werkgroep digitalisering om een
tijdelijke commissie Digitale Toekomst in te stellen.
Het Presidium stelt op grond van artikel 9 lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning
fracties Tweede Kamer 2014, de bijdrage over 2018 definitief vast.
Het Presidium stemt in met de rapportage Begroting en Verantwoording tot en met april 2019.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 12 juni 2019













Het Presidium staat welwillend tegenover het verzoek om te zijner tijd van gedachten te
wisselen over de aanbevelingen van de staatscommissie parlementair stelsel die de Tweede
Kamer betreffen.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie Financiën om in het kader van de
afspraken rond de embargoregeling met het kabinet de mogelijkheid te bespreken dat
voortaan ook het Belastingplan op de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de Kamer
wordt verstrekt.
Het Presidium gaat akkoord met het doorgeleiden naar de Kamer van het voorgestelde
behandelschema van de begrotingen in het najaar 2019 en de voorgestelde spreektijden voor
de fracties bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de afzonderlijke begrotingen.
Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie SZW om het Rathenau Instituut
opdracht te geven onderzoek te doen naar digitalisering en kwaliteit van arbeid. Het Presidium
zal dit voorstel doorgeleiden naar de Kamer. Vanuit het Presidium wordt gewezen op de nog
in te stellen commissie digitalisering. Beide commissies wordt gevraagd om op dit punt de
zaken goed op elkaar af te stemmen.
Het Presidium geeft toestemming de kosten (zoals begroot) van het werkbezoek van de
contactgroep Frankrijk-Nederland aan het Franse Assemblée Nationale, ten laste te brengen
van het budget van de contactgroep Nederland-Frankrijk.
Het Presidium geeft toestemming om de kosten van ontvangst van de Britse parlementaire
delegatie, zoals begroot, ten laste te brengen van het budget van de contactgroep Nederland
– Verenigd Koninkrijk
Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid om
aan de Kamer voor te stellen de Autoriteit Persoonsgegeven advies te vragen over het
wetvoorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels
inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Het Presidium stemt in met de nieuwe verdeelsleutel voor de delegaties in de parlementaire
assemblees en met de brief hierover aan de fracties. Opgemerkt wordt dat de ambtelijk
secretarissen hier niet bij betrokken zijn geweest.
De Voorzitter zal op basis van de criteria anciënniteit en een evenwichtige vertegenwoordiging
Kamerleden benaderen om deel uit te maken van de commissie In- en uitgeleide Leden
Koninklijk Huis.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 mei 2019



Het Presidium besluit de staatssecretaris van BZK uit te nodigen voor een gesprek over de
renovatie van het Binnenhof.
Het Presidium stemt in met het verplaatsen van de eremonumenten, tijdens de renovatie, van
Binnenhof 1A naar de entree van B67 en zal de Eerste Kamer hierover informeren.





Het Presidium stemt in met doorgeleiding naar de Tweede Kamer van de adviesaanvraag van
de Venetië-commissie.
Het Presidium stemt in met de nota van Wijziging bij de Raming 2020.
Het Presidium besluit een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te
benoemen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 24 april 2019









Het Presidium gaat akkoord met de positionering van de Dienst Verslag en Redactie achter
vak K in de plenaire zaal van B67 en besluit dit verder uit te laten werken. Het Presidium
besluit tevens om de consequenties van een ’10 minuten regime’ door DVR in kaart te laten
brengen voor B67.
Het Presidium gaat niet akkoord met het doorgeleiden aan de Kamer van een
onderzoeksvoorstel om een tijdelijke commissie Digitale Toekomst in te stellen.
Het Presidium is akkoord met het doorgeleiden aan de Kamer van het verzoek van de vaste
commissie van Financiën om de Algemene Rekenkamer voor te stellen een onderzoek te
doen naar erf- en schenkbelasting.
Het Presidium heeft de nota naar aanleiding van het verslag Raming 2020 vastgesteld.
Het Presidium stemt in met de korte termijn actiepunten en het bijbehorende tijdpad ter
verbetering bij de Beveiligingsdienst.
Het Presidium stemt in met de bestuurlijke reactie aan de minister van BZK op het
conceptrapport van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2018
Staten-Generaal.
Het Presidium besluit een brief te schrijven aan de staatssecretaris van BZK in verband met
het uitblijven van een reactie op een eerder schrijven. Bijlagen:
o Brief Voorzitter aan staatssecretaris BZK dd. 24 april
o Brief staatssecretaris in reactie op brief 24 april
o Brief Voorzitter aan staatsscretaris BZK dd. 25 april
o Reactie staatssecretaris op brief 25 april, dd. 21 mei 2019

Besluitenlijst Presidiumvergadering 10 april








Het Presidium is akkoord met de reorganisatie van de Beveiligingsdienst.
Het Presidium besluit de huidige bezetting van de EU-staf te handhaven en besluit dat de
parlementaire vertegenwoordiger in Brussel – in dienst van de Tweede Kamer – voortaan
alleen nog werkzaamheden verricht voor de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wordt hierover
geïnformeerd.
Het Presidium stemt niet in met het verzoek gedaan in de motie Den Boer/Özütok (Kamerstuk
30950, nr. 165) waarin het Presidium opgeroepen wordt zorg te dragen voor het jaarlijks laten
plaats vinden van een plenair debat over de rapportage van het College voor de Rechten van
de Mens.
Het Presidium gaat niet akkoord met een investering van 40.000 euro uit het algemeen
onderzoeksbudget van de Tweede Kamer ten behoeve van een doorontwikkelbudget voor
twee winnende toepassingen van de Accountability Hack 2019.
Het Presidium stemt niet in met het verzoek van de fracties van CU en SGP om gebruik te
mogen maken van de Ridderzaal voor een internationale conferentie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 27 maart


Het Presidium neemt de adviezen van de BBC met betrekking tot de indeling van gebouwdeel
N over. Het Presidium gaat akkoord met de adviezen van de BBC over de gebouwdelen A, B,
C, J, K en H (behoudens de begane grond). Het Presidium stemt in met het uitvoeren van een
onderzoek naar inrichting van de werkplekken. Het Presidium stemt in met het voorstel om het
RVB te verzoeken de ramingen van de levensduurkosten van extra
duurzaamheidsmaatregelen aan de Kamer voor te leggen, waarbij als richtlijn wordt
meegegeven dat de maatregelen een terugverdientijd van minder dan 15 jaar moeten hebben.






Het Presidium besluit jaarlijks een Kindervragenuur te houden op de dinsdag in de week van
de internationale dag van de rechten van het kind. De Tweede Kamer neemt de uitvoering van
het Kindervragenuur zelf ter hand.
Het Presidium besluit de Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer te verzoeken
onderzoek te doen naar de doelmatigheid van de stimuleringsmaatregelen voor elektrische
auto’s.
Het Presidium besluit de Tweede Kamer voor te stellen in te stemmen met de uitwerking van
een ‘Leidraad leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal’ met als doel de kenbaarheid
van de integriteitsregels te vergroten.
Het Presidium besluit de Tweede Kamer voor te stellen de functie van de huidige
vertrouwenspersoon te versterken en waar mogelijk te veranderen in de richting van een
onafhankelijk adviseur en stelt verder voor om jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag uit te
laten brengen door de vertrouwenspersoon.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 maart














Het Presidium stemt in met het Technisch Ontwerp 100% van B67.
Het Presidium stemt in met de variant van de kinderdagopvang in het Logement.
Het Presidium stemt in met het hergebruik van de bankjes uit de huidige plenaire zaal.
Het Presidium stemt in met de materiaalkeuze voor de inrichting van de plenaire zaal.
Het Presidium besluit om de naam B67 te handhaven als aanduiding voor de tijdelijke
huisvesting.
Het Presidium stemt in met het ophogen van de Meerjarenraming voor AV en datacenters en
voor het waarborgen van de continuïteit van het parlementaire proces.
Het Presidium besluit de ambtelijke werkgroep vertrouwelijke stukken de opdracht te geven
om in goed overleg met de indieners van de moties en met het kabinet de uitwerking van de
moties inzake vertrouwelijke stukken (Kamerstuk 28 362, nr. 16, 28 362, nr. 17 en 34 683, nr.
15) nader te verkennen en zo nodig voorstellen te doen tot wijziging van de werkwijze en/of
de Regeling vertrouwelijke stukken.
Het Presidium besluit de motie van de leden Van der Staaij en Karabulut door te geleiden
naar de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek tot het
opstellen van een onderzoeksvoorstel, conform lid 2 van artikel 4 van de Regeling
parlementair extern onderzoek.
Het Presidium stemt in met het doorgeleiden aan de Kamer van het voorstel van de
Commissie van Justitie en Veiligheid om de Onderzoeksraad voor Veiligheid advies te laten
uitbrengen over het rapport ‘Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede’.
Het Presidium stemt in met de Ramingsstukken 2020.
Het Presidium stemt in met het behandelschema voor de stukken samenhangend met de
Rijksverantwoording en de Voorjaarsnota.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 20 februari 2019









Het Presidium stemt in met het herziene Programma van Eisen Renovatie Binnenhof.
Het Presidium heeft kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek
naar de voortgang van de implementatie van de nieuwe werkwijze van de ondersteuning van
de Kamercommissies en besluit het rapport door te geleiden naar de betrokken commissie
met het verzoek de bevindingen en aanbevelingen te bespreken.
Het Presidium besluit om geen externe evaluatie van de nieuwe werkwijze van de
Kamercommissies te laten plaatsvinden.
Het Presidium besluit de contactgroep Verenigde Staten de mogelijkheid te bieden het
jaarbudget van 15.000 euro op te sparen over een bepaalde periode, zodat na verloop van tijd
het budget ruimte biedt om een reis te maken waaraan meerdere leden kunnen deelnemen.
Het Presidium besluit een werkgroep in te stellen met de opdracht ‘de reikwijdte van een
themacommissie digitalisering’ verder uit te werken.
Het Presidium is akkoord met het verlenen van suppletie op het reisbudget van de commissie
Financiën.
Het Presidium besluit dat de heer van Rhijn, directeur huisvesting, renovatie en financiën, in
het kader van zijn inwerkperiode de vergaderingen van het Presidium tijdelijk zal bijwonen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 februari 2019






Het Presidium stemt in met de vrijgave van 1,3 miljoen euro voor de verplaatsing van de twee
huidige datacenters naar het Overheids Data Centrum (ODC) in Rijswijk.
Het Presidium stemt in met het Jaarverslag 2018 en doorgeleiding hiervan naar het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het Presidium besluit het verzoek van de voorzitter van het curatorium van het Prinsjesfestival
om een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro af te wijzen.
Het Presidium besluit een werkgroep in te stellen om te onderzoeken of wet- en regelgeving
inzake continuering van de volksvertegenwoordiging in een extreem noodgeval op orde is,
onder voorzitterschap van het Kamerlid Sneller.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om
aan de Kamer voor te stellen de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
om voorlichting te vragen over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen
(Geschillenregeling).

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 januari 2019









Het Presidium besluit tot het instellen van een contactgroep Verenigde Staten.
Het Presidium stemt in met het versturen van een brief aan het Kabinet als reactie op de brief
bij de ‘Handreiking ambtelijke ondersteuning bij initiatiefwetgeving’. (Bijlage: brief aan minister
Dekker)
Het Presidium besluit, gelet op de aanbevelingen gedaan in de evaluatie van de
kabinetsformatie 2017, het evaluatierapport in handen te stellen van de commissie voor de
Werkwijze en hen te verzoeken advies uit te brengen aan het Presidium.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om de Kamer
voor te stellen de Autoriteit Persoonsgegevens advies te vragen over het wetsvoorstel
centraal aandeelhoudersregister (34 661).
Het Presidium geeft toestemming de kosten van de ontvangst van een delegatie van de
Benelux-Parlamentariergruppe uit de Duitse Bondsdag ten laste te brengen van het budget
van de Contactgroep Duitsland.
Het Presidium stelt de voorstellen vast, gedaan ter actualisering van de organisatie rond de
vertrouwenspersonen.
Het Presidium stemt in met de uitgangspunten voor registratie van bezoekers van de Tweede
Kamer en met de gefaseerde uitvoering van de registratie.
Het Presidium besluit de Kamervoorzitter voorzitter te laten worden van een nog in te stellen
commissie die zich bezig gaat houden met de inrichting van de plenaire zaal in B67 en het
Binnenhof.

Besluitenlijst Presidium 12 december 2018
De Presidiumvergadering van 12 december heeft niet geresulteerd in een lijst van te publiceren
besluiten.

Besluitenlijst Presidium 28 november 2018



Het Presidium stemt in met het af te leggen werkbezoek van de vaste commissie voor LNV
aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn van 17 tot en met 19 januari 2019.
Het Presidium stemt in met deelname van de delegatie van de commissie voor EZK aan de
VN-klimaatconferentie in Polen.

Besluitenlijst Presidium 14 november 2018


Het Presidium stemt in met de geactualiseerde opnamerichtlijnen voor journalisten, het
protocol handhaving opnamerichtlijnen en het accreditatiebeleid voor journalisten.





Het Presidium besluit het voorstel voor de recessen voor de periode herfst 2019 tot en met
zomer 2020 aan de Kamer voor te leggen ter besluitvorming. In aanvulling op de vorig jaar
vastgestelde recessen voor de eerste helft van 2019 besluit het Presidium ook aan de Kamer
voor te leggen om niet te vergaderen op woensdagavond 22 mei 2019 en niet te vergaderen
op donderdag 23 mei de hele dag in verband met de verkiezingen voor het Europees
Parlement.
Het Presidium besluit toestemming te geven voor het werkbezoek van de Commissie
Europese Zaken en Financiën aan Berlijn.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 31 oktober 2018


Het Presidium stelt het behandelschema voor de Najaarsnota 2018 en de suppletoire
begrotingen vast.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 18 oktober 2018


Het Presidium stemt ermee in om een adviesaanvraag van de commissie OCW aan het
Rathenau Instituut, inzake het verkrijgen van beter zicht op bijdrage van wetenschap aan
verschillende economische en maatschappelijke sectoren, door te geleiden naar de Tweede
Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 26 september 2018



Het Presidium gaat akkoord met het doorgeleiden van de adviesaanvraag van de commissie
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ‘verschillen tussen jongens en meisjes in het
onderwijs’ aan de Tweede Kamer.
Het Presidium besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de
‘Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving’ door te geleiden naar de commissie
voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 12 september 2018





Het Presidium besluit tot twee evaluaties van de implementatie van de nieuwe werkwijze, te
weten: een evaluatie in het najaar van 2018 en een organisatiebrede representatieve
behoefte- en kwaliteitspeiling in het voorjaar van 2020.
Het Presidium besluit een budget van 60.000 euro ter beschikking te stellen voor de realisatie
van een correctiescherm bij Debat Direct. Na een periode van drie maanden wordt bekeken of
het instrument naar wens werkt.
Het Presidium besluit tot aanbesteding en uitvoering van de doorlichting van de EU-staf.
Het Presidium stemt in met een looncompensatie van 3% voor de fracties in verband met de
loonstijging voor ambtenaren op grond van de nieuwe cao voor het Rijk.

