
      Den Haag, 16 december 2016 
 
 
Agenda commissie Werkwijze woensdag 21 december 2016 van 09.30 uur tot uiterlijk 10.15 
uur in de Aletta Jacobszaal: 
 

 
Openbaar gedeelte 
 

1. Verslag van de vergadering van 23 november 2016    
Voorstel: vaststellen 

 
 
2. Brief van de leden Taverne en Van der Staaij naar aanleiding van het symposium 

constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016      
Voorstel: ter bespreking  
 
         

3. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van 
een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht 
worden genoemd als ongeldig te beschouwen (34 631)   
Voorstel: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 januari te 14.00 uur waarbij op 
de convocatie wordt aangegeven dat de commissie voornemens is blanco verslag uit te 
brengen. 
 
 

4. Rondvraag 
 
 
Besloten gedeelte 
 
- 
 

 
 

P.T.M. van Doorn 
 
griffier van de commissie voor de Werkwijze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergaderingen van de commissie voor de Werkwijze: 
 
- Woensdag 15 februari 2016 (laatste vergadering)



 



 
 
 
 
 
 

 Verslag Commissie voor de Werkwijze 
 
 datum 23 november 2016 
 
 deelnemers Arib, Neppérus, Bruins Slot, Van der Staaij, Voss, Heida, Kipp, Zaal, Van 

Dijk, Van Doorn (griffier), Van der Kraan (verslag) 
 voorzitter Arib 
 
 verantw. griffier Van Doorn 

 

  

pagina 1/2 

CWW 2016/020 

  

Onderwerpen 

1. Verslag van de vergadering van 29 september 2016 
 
Het verslag wordt vastgesteld met de aanpassing dat mevr. Zaal aan de lijst met 
deelnemers wordt toegevoegd. 
 
2. Verslag symposium constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016 
 
Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering op verzoek van het lid 
Taverne. 
 
3. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële 

ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke 
stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot 
enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden. 

 
Het voorstel wordt aangemeld voor spoedige plenaire behandeling. Daarmee is het 
voorbereidend onderzoek afgerond. 
 
4. Brief vaste Kamercommissie voor Economische Zaken inzake het 

vaststellen van inbrengtermijnen bij schriftelijk overleggen 
 
De commissie voor de Werkwijze besluit het advies over dit onderwerp te verzenden 
naar alle Kamercommissies, met een afschrift aan het Presidium. In het advies wordt 
het woord ‘soms’ toegevoegd in de derde volzin, zodat het advies luidt: 
 
De commissie voor de Werkwijze is van opvatting dat aan de commissieleden 
voldoende tijd moet worden geboden een inbreng te leveren voor een schriftelijk 
overleg. Een gebruikelijke termijn is doorgaans twee á drie weken. Tegelijkertijd merkt 
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de commissie op dat het soms onontkoombaar is dat een inbrengtermijn zeer kort 
gepland wordt na het besluit tot het voeren van een schriftelijk overleg. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een ingelaste Europese Raad of een onverwacht 
politiek gevoelig debat waarbij er behoefte bestaat aan een schriftelijke voorbereiding. 
De commissie voor de Werkwijze ontraadt het opnemen van vaste termijnen in het 
Reglement van Orde, maar adviseert de Kamercommissies een (zeer) korte 
inbrengtermijn enkel in uitzonderlijke gevallen vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege 
het spoedeisende karakter van het schriftelijk overleg. De termijn van acht werkuren 
die de commissie Economische Zaken hanteert is dan een strevenswaardig 
uitgangspunt, maar zou onder zeer dringende omstandigheden nog verder ingekort 
moeten kunnen worden. 
 
5. Rondvraag: 
 Tijdens de rondvraag wordt aan de orde gesteld dat de leden van de commissie een 
voorkeur hebben voor de aanvangstijd van 09.30 uur. 

 
6. De voorzitter sluit de vergadering om 09.50 
 
         
         
         
         

 
 



Geachte leden van de Commissie voor de Werkwijze, 
 
In Nederland tot stand gekomen wetten mogen niet strijdig met onze Grondwet zijn. Bij de 
vaststelling of hiervan sprake is, is een bijzondere rol toebedeeld aan de Tweede Kamer. 
Immers, de Tweede Kamer toetst als eerste van de twee Kamers der Staten-Generaal of 
wetsvoorstellen in overeenstemming met de Grondwet zijn. Door diverse personen en 
instanties is gesteld dat de taak van het toetsen van wetsvoorstellen aan de Grondwet door 
de Tweede Kamer onderbelicht is geraakt en meer aandacht verdient. 
 
Op 2 juni 2016 organiseerde de Tweede Kamer een symposium over parlementaire 
constitutionele toetsing, dat werd bijgewoond door onder anderen (oud) Tweede en Eerste 
Kamerleden, oud bewindslieden, staatsrechtjuristen, hoogleraren en rechters. Een 
belangrijke conclusie was dat met het oog op de scheiding der machten en het effectief 
vervullen van de verschillende taken en verantwoordelijkheden hierbinnen, extra aandacht 
voor de toetsende rol van de Tweede Kamer in het wetgevingsproces op zijn plaats is. 
 
Mede naar aanleiding van bovenstaande conclusie is de vraag gerechtvaardigd hoe de 
Tweede Kamer haar taak wetsvoorstellen te beoordelen op eventuele strijdigheid met de 
Grondwet zichtbaarder en inzichtelijker kan maken. Zodat ook vaker dan nu expliciet de 
vraag aan de orde kan komen of en zo ja, welke grondrechten in het geding zijn en hoe 
wordt omgegaan met botsende grondrechten. Dit vergroot de legitimiteit van wetgeving. 
 
In enkele ons omringende landen is het voortouw bij het beantwoorden van de vraag naar de 
grondwettelijkheid van wetsvoorstellen belegd bij een parlementaire commissie. In het 
Verenigd Koninkrijk is deze taak toebedeeld aan een gezamenlijke commissie uit het 
Lagerhuis en het Hogerhuis (Joint Committee on Human Rights). In de Zweedse Rijksdag—
Zweden kent sinds 1970 een éénkamerstelsel—is genoemde taak toebedeeld aan de 
Commissie voor Constitutionele Zaken (Konstitutionsutskottet). Deze commissie maakt sinds 
1809 deel uit van het Zweedse parlement en bestond dus al toen het land nog een 
tweekamerstelsel kende. In het Zweedse voorbeeld kan op initiatief van de Rijksdag de 
vraag naar de grondwettelijkheid van een wetsvoorstel of Europese Richtlijn worden 
voorgelegd aan de Commissie voor Constitutionele Zaken. De commissie kan zich ook op 
eigen initiatief als volgcommissie voegen bij de behandeling van een wetsvoorstel door een 
andere commissie. Indien een wetsvoorstel evidente grondrechtelijke aspecten heeft, kan 
deze commissie een advies uitbrengen dat doorgaans wordt overgenomen door de Zweedse 
Rijksdag. De commissie hanteert een toetsingskader om te beoordelen in hoeverre 
wetsvoorstellen in overeenstemming zijn met de Zweedse constitutie. De commissie wordt in 
haar werkzaamheden ondersteund door een kleine staf van gespecialiseerde juristen. 
 
Naar analogie van het Zweedse parlement, zou in Nederland artikel 17 van het Reglement 
van Orde een grondslag kunnen bieden voor het inrichten van een algemene 
Kamercommissie voor constitutionele zaken. Een commissie bedoeld in artikel 17 van het 
Reglement van Orde kan worden ingesteld voor onderwerpen die van bijzonder belang zijn 
voor de uitoefening van de taken van de Kamer, dan wel vrijwel alle ministeries aangaan. 
Een algemene commissie wordt ingesteld voor de duur van één zitting. Ons voorstel is de 
Kamer in overweging te geven bij aanvang van de nieuwe Kamerperiode een Algemene 
Commissie voor Constitutionele Zaken in te stellen. Het is vervolgens aan de nieuw 
aangetreden Kamer om deze commissie in te stellen, alsmede aan te geven wat de taken en 
bevoegdheden van deze algemene commissie zijn.  
Door een algemene commissie met bovengenoemde taak te belasten kan ervaring worden 
opgedaan met het inzichtelijker en zichtbaarder maken van de toetsende taak van de 
Tweede Kamer. Na een evaluatie kan een definitief besluit worden genomen hoe de Kamer 
haar constitutionele taak vormgeeft en kan eventueel worden overgegaan tot een wijziging 
van het Reglement van Orde om een nieuwe grondslag te creëren voor deze commissie. 
 



Gelet op het voorgaande, stellen wij voor het Presidium te verzoeken deze brief door te 
geleiden naar de Tweede Kamer, opdat de Kamer in nieuwe samenstelling hierover een 
besluit kan nemen.  
 
Wij zien uit naar de gedachtewisseling in uw commissie.  
 
 
Hoogachtend,  
 
Joost Taverne 
Kees van der Staaij 
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34 631 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij 

stemmingen op basis van een voordracht door een commissie 
stemmen op personen die niet in de voordracht worden 
genoemd als ongeldig te beschouwen 

  
  
Nr. 2 VOORSTEL 
  
 
 Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer wordt als volgt gewijzigd: 
 
 Aan artikel 77 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien op verzoek van de Kamer ten 
behoeve van de stemming door een commissie personen zijn voorgedragen voor de 
benoeming, voordracht of keuze, tellen stembriefjes die een persoon aanwijzen die niet door 
de commissie is voorgedragen evenmin mee. 
 
Toelichting 
 
Dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde geeft uitvoering aan het advies van de 
werkgroep Benoemingen en Voordrachten tot aanpassing van artikel 77 van het Reglement 
van Orde.1  
De werkgroep heeft aanbevolen in het Reglement te bepalen dat bij stemmingen voor 
personen (die ten behoeve van benoemingen en voordrachten plaatsvinden) stemmen op niet 
op de voordracht voorkomende personen als ongeldig moeten worden beschouwd, zodat die 
ingevulde namen dan niet hoeven te worden vermeld bij de stemmingsuitslag.2 Een Kamerlid 
dat niet wil stemmen op een persoon op de voordracht, kan dan nog blanco stemmen. De 
werkgroep meent dat hiermee recht gedaan wordt aan alle betrokkenen bij en inspanningen 
tijdens het voorafgaande wervings- en selectieproces bij de betrokken benoeming en 
voordracht. 
 
Het Presidium steunt deze standpunten. Dit wijzigingsvoorstel is derhalve gericht op het 
aanbrengen van de betrokken wijziging, waarbij in de tekst rekening is gehouden met het 
gegeven dat het betrokken artikel 77 tevens toepassing vindt bij stemmingen over personen 
die niet op basis van een commissievoordracht aan de Kamer plaatsvinden. In verband 
daarmee is de tekst van het voorstel slechts gericht op stemmingen die zijn voorafgegaan door 
een dergelijke commissievoordracht.  
De Reglementswijziging heeft tot gevolg dat bij stemmingen die zijn voorafgegaan door een 
voordracht van een commissie, alleen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht op de in 
die voordracht vermelde personen, waarbij de Kamer dus nog slechts kan afwijken van het 

1 Zie voor het rapport van de werkgroep Kamerstukken II 2016/17, 34619, nr. 1.  
2 Zie aanbeveling 11 van het rapport. 
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voorstel van de commissie voor zover het de volgorde betreft. De commissie doet de 
voordracht aan de Kamer op grond van de wettelijke regeling voor de betrokken benoeming, 
voordracht of keuze, waarbij zij een aanbevelingslijst vanwege een betrokken instantie heeft 
ontvangen.3 
 
De Voorzitter, 
Arib 

3 Zie de artikelen 2 en 9 van de Wet Nationale Ombudsman, artikel 5c van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren, artikel 70 van de Comptabiliteitswet 2001, en artikel 65 van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 
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