
Den Haag, 22 september 2017 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van uw commissie op woensdag 27 september  2017
van 09.30 uur tot uiterlijk 10.15 uur in de Aletta Jacobszaal met de volgende agenda 

Openbaar gedeelte 

1. Verslag van de vergadering van 29 juni 2017
Voorstel: vaststellen

2.  Conceptvoorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het
Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor
commissievoorzitters
 Voorstel: vaststellen en, zoals te doen gebruikelijk Ingeval de commissie voor de 
Werkwijze zelf een voorstel tot wijzing van het Reglement initieert, het onderzoek en de
behandeling van de conceptregeling, in handen te stellen van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken.

3. Voorstel van het lid Krol tot aanpassing van artikel 74 van het Reglement van Orde in
verband met de stemopneming bij stemming over personen
Voorstel: ter bespreking

4. Rondvraag

M.C.T.M. Franke 

griffier van de commissie voor de Werkwijze 
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[Kamerstuknummer] Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging 

van het Reglement van Orde in verband met de opname van 

een taakomschrijving voor commissievoorzitters 

  

  

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF 

  

 

Aan de leden  

 

’s-Gravenhage, [datum] 

 

De commissie voor de Werkwijze doet u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van het 

Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor 

commissievoorzitters. 

 

De voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, 

Arib 
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Nr. 2 VOORSTEL 

  

 

 Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer wordt als volgt gewijzigd: 

 

I 

 

 In artikel 26, eerste lid, vervalt: , die met de leiding van de verdere werkzaamheden is 

belast,. 

 

II 

 

 Na artikel 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 26a. Taak van de commissievoorzitter 

 

 De taak van de voorzitter van een commissie bestaat voornamelijk uit: 

 a. het leiden van de werkzaamheden en de vergaderingen van een commissie; 

 b. het doen naleven van het Reglement van Orde; 

 c. het toezien op de uitvoering van door de commissie genomen besluiten; 

 d. het vertegenwoordigen van de commissie in binnen- en buitenland; 

 e. de verantwoording dragen voor het opstellen van een jaarplan en evalueren van de 

uitvoering daarvan. 

 

Toelichting 

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 14 juni 2017 de commissie voor de Werkwijze 

verzocht een wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden, welke toeziet op het 

vastleggen van de taken van commissievoorzitters. Dit voorstel van de commissie voor de 

Werkwijze vormt hiervan de uitwerking.  

In het voorstel wordt in onderdeel II een nieuw artikel 26a geïntroduceerd met een 

beschrijving van de voornaamste taken van de commissievoorzitter. Onderdeel I bevat een 

daarmee gepaard gaande technische aanpassing.  

Het nieuwe artikel 26a sluit aan bij artikel 6 (taak van de Kamervoorzitter), en bevat een niet-

limitatieve opsomming van de taken van een commissievoorzitter. De taken, genoemd onder a 
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tot en met d, zijn daarbij in verre mate gelijk aan die in artikel 6 (maar uiteraard gericht op 

commissies), de taak onder e vormt een aanvulling voor commissievoorzitters.  

De taak van de commissievoorzitter bestaat onder andere uit het leiden van de 

werkzaamheden van een commissie, waaronder het voorzitten van de 

commissievergaderingen valt (onderdeel a). De commissievoorzitter ziet voorts toe op het 

naleven van het Reglement van Orde (onderdeel b), en dat door de commissie genomen 

besluiten worden uitgevoerd (onderdeel c). Tevens vertegenwoordigt de commissievoorzitter 

de commissie in het binnen- en buitenland (onderdeel d). Ten slotte zijn de 

commissievoorzitters verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een jaarplan en het 

(laten) evalueren van de uitvoering daarvan (onderdeel e). 

 

De voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, 

Arib 
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Procedure stemmen over personen 
 

 
Aan:  Commissie voor de Werkwijze  

Van:  Henk Krol, Tweede Kamerfractie 50PLUS 

Betreft: Procedure stemmen over personen 

Datum:  13 september 2017 
 
 

Geachte Leden van de Commissie voor de Werkwijze, 

 

Naar aanleiding van de stemming over ‘het opmaken van een voordracht van drie 

kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer’ 

in de eerste week van juli stelt de fractie van 50PLUS een wijziging van het Reglement 

van Orde van de Tweede Kamer voor. 

 

Het voorstel omhelst het opnemen van een extra artikel met daarin de strekking van de 

brief van het Presidium d.d. 27 maart 1996 (Kamerstuk 24 663, nr. 1*). 

 

Daarmee is het Reglement van Orde conform de praktijk. In het bijzonder nieuwe fracties 

en Kamerleden worden dan niet langer geconfronteerd met én een Reglement van Orde 

én oude afspraken die zijn ‘vastgelegd’ in brieven van het Presidium. 

 

Indien u hiermee akkoord gaat stellen we voor de wijziging verder voor te bereiden en 

hierover een besluit te nemen in de volgende vergadering van de Commissie voor de 

Werkwijze op 8 november 2017.  

 

* 
24 663 
Procedure voor stemmen over personen 
nr. 1 
BRIEF VAN HET PRESIDIUM 
Aan alle leden 
's-Gravenhage, 27 maart 1996 
 
De Commissie voor de Werkwijze heeft zich beraden over de tijdsduur van de procedure voor stemmen over 
personen (paragraaf 5 van hoofdstuk VIII van het Reglement). De Commissie meent dat dit probleem opgelost 
kan worden zonder wijziging van het Reglement, en wel door bij de stemming over voordrachten voor de Hoge 
Raad en de Rekenkamer onder enkele voorwaarden af te wijken van de artikelen 74, 75 en voorzover nodig 84. 
De eerste voorwaarde is dat de commissie Justitie – als het gaat om een vacature in de Hoge Raad – en de 
commissie Rijksuitgaven – als het gaat om een vacature in de Algemene Rekenkamer – tevoren aan de 
Voorzitter meedeelt dat zij geen reden voor de Kamer ziet om bij de voordracht af te wijken van de aanbeveling 
van de colleges zelf. De tweede voorwaarde staat in artikel 154 van het Reglement en houdt in dat geen enkel 
lid zich tegen de afwijking verzet. 
Als deze beide voorwaarden vervuld zijn, zal de voorzitter aan de Kamer voorstellen «om voordrachten vast te 

stellen, zoals aanbevolen, d.w.z. op de eerste plaats ....., op de tweede plaats ..... en op de derde plaats ..... ». 
Hiermee wordt de tijd gewonnen die anders gemoeid is met het schriftelijk stemmen voor elke plaats 
afzonderlijk. 
Het Presidium stelt voor om dit advies te volgen. 
 
W. J. Deetman, 
Voorzitter 
W. H. de Beaufort, 
Griffier  
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