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Welkom in de Tweede Kamer

In de brochure ‘De Kamer aan het werk’ kunt u nader kennis

maken met de werkwijze van de Tweede Kamer. Aan de hand van 

enkele concrete en opvallende gebeurtenissen in 2007. Van een 

wetswijziging, een parlementair onderzoek en inspraakbijeen

komsten tot en met een burgerinitiatief. Met een korte, algemene 

uitleg over de kerntaken van de Kamer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Publieks

voorlichting 070 3183040 of publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
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De Kamer aan het werk
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“Het beeld dat mensen van Kamerleden 
hebben is niet altijd in overeenstemming 
met de werkelijkheid. Ik wil het aanzien van 
de Kamer verbeteren en de ruim 16 miljoen 

Nederlanders laten zien hoe hard we hier werken en ons 
best doen. Ik wil het vertrouwen van de burger in de 
volks vertegenwoordiging vergroten. Hiervoor is intensief 
contact met de samenleving nodig.”

Kamervoorzitter Gerdi A. Verbeet op www.tweedekamer.nl

De belangrijkste taken van Tweede Kamerleden zijn 

medewetgeving en controleren of de regering haar werk 

goed doet. Om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren, 

hebben Tweede Kamerleden bepaalde rechten. Zo heb

ben zij het recht om zelf wetsvoorstellen in te dienen 

of wijzigingen in wetsvoorstellen van de regering voor 

te  stellen. Ook kunnen zij de regering verzoeken iets 

te  regelen. De regering moet de Tweede Kamer goed 

informeren. 

Vergaderen
De Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag en 

donderdag in de plenaire zaal (de grote ronde verga

derzaal met de blauwe stoelen). Plenaire vergaderingen 

zijn openbaar. De Tweede Kamer stelt dagelijks in de 

plenaire vergadering de agenda vast. De vergaderweek 

van de Kamer opent altijd met het vragenuur op dins

dagmiddag. Kamerleden kunnen dan vragen stellen aan 

ministers en staatssecretarissen over een actuele zaak. 

De Tweede Kamer vergadert niet alleen plenair – met 

alle Kamerleden in de grote zaal, maar ook in kleiner 

verband zoals een commissievergadering. Voor elke 

minister en zijn beleidsterrein is een commissie samen

gesteld. Zoals de commissie voor Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. Maar er is bijvoorbeeld ook een 

commissie voor Europese Zaken. In een commissie zijn 

de partijen uit de Tweede Kamer vertegenwoordigd. 

Kamerleden zitten vaak in meerdere commissies. In 

de commissies praten Kamerleden met elkaar en met 

ministers en staatssecretarissen over het beleid en 

bereiden wetsvoorstellen voor. Het laatste woord is 

altijd aan de plenaire vergadering, daar stemmen alle 

Kamerleden onder meer over wetsvoorstellen, wijzigin

gen en verzoeken aan de regering.

Contact
Er zijn diverse mogelijkheden om rechtstreeks met een 

Kamerlid in contact te komen. Bijvoorbeeld via email 

of telefoon. Kamerleden zijn niet alleen binnen de 

muren van het Tweede Kamergebouw aan het werk. Ze 

zijn actief in het hele land. Kamerleden gaan op werk

bezoek, lopen stage of zijn aanwezig op bijeenkomsten, 

zoals inspraakbijeenkomsten met publiek, congressen 

en symposia.

Plenaire	 2005	 2006	 2007
vergadering

Aantal 106 100 106  

Langste  17 u 9 min 19 u 23 min 16 u 35 min 

Kortste  11 min 12 min 4 min
 
Gemiddeld  9 u 2 min 8 u 51 min 8 u 38 min
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De Kamerleden krijgen een onkostenvergoeding voor 
hun werk: de schadeloosstelling. De schadeloosstel
ling bedraagt € 6.949,86 bruto per maand. Daarnaast 
ontvangen zij een vakantieuitkering van 8% en in 
december een eindejaaruitkering.

De Kamervoorzitter ontvangt 34% meer. Fractievoorzit

ters ontvangen minimaal 1% extra (fractie met 1 Kamer

lid) tot maximaal 11,5% (fractie met 35 leden of meer).

Over het brutobedrag betalen Kamerleden loonbe

lasting en er worden sociale premies ingehouden. 

De vergoeding voor betaalde nevenfuncties wordt in 

mindering gebracht tot maximaal 35% van de schade

loosstelling.  

Oudste lid 2007
 

 Ans Willemse – van der Ploeg (CDA) 

  geboren in 1936

  

Jongste lid 2007
 

 Tofik Dibi (GroenLinks) 

  geboren in 1980

59

150

91

v                    m

Aantal leden man/vrouw 2007

* Kamerlid woonachtig in België

interview
Rita Verdonk (Verdonk) over de veran-
dering van grote fractie naar eenmans-
fractie
“Helemaal alleen alle moties doorne

men voor de stemmingen, ondersteuning in het 

algemeen door vrijwilligers en stagiairs omdat het 

budget niet toereikend is om betaalde kracht(en) 

aan te trekken. Toch op de hoogte blijven van de 

actuele politieke onderwerpen... Eenzaam, doch 

niet alleen.”

Aantal leden 
per provincie
2007 8

2

5

10

7

32
4

15

41
12

10

3

1*
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Motie: Een uitspraak van de Tweede Kamer met 

een oproep aan de regering om actie te onder

nemen.

Dan dient Kamerlid Alexander Pechtold (D66) op    

18 januari 2007, mede namens drie andere Kamerle

den, een motie in. In deze motie vraagt Pechtold aan 

de minister het wetsvoorstel uit te breiden zodat het 

voor een vrouw gemakkelijker wordt binnen een lesbi

sche relatie het kind van haar partner te adopteren.   

De Tweede Kamer neemt de motie aan.

Op 9 februari 2007 meldt de toenmalige minister voor 

Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclasse

ring Rita Verdonk namens de regering dat een besluit 

over die uitbreiding wordt overgelaten aan het nieuwe 

kabinet. Op 14 maart beslist de commissie voor Justitie 

dat het wetsvoorstel voldoende is voorbereid voor ple

naire behandeling. De commissie verzoekt het nieuwe 

kabinet nog wel een reactie te geven op de aangeno

men motie. De griffier schrijft namens de commissie 

een brief aan Ernst Hirsch Ballin, de nieuwe minister 

van Justitie.

Griffier: elke commissie heeft een griffier, een 

secretaris die (de voorzitter van) de commissie 

inhoudelijk en organisatorisch ondersteunt.

 

De minister van Justitie schrijft vervolgens op 15 mei 

aan de Kamer dat hij een onafhankelijke commissie 

instelt voor de gevraagde uitbreiding van de adoptie

wet. In afwachting van het advies van deze onafhan

kelijke commissie verzoekt de minister de Kamer de 

behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Op 29 

mei 2007 overlegt de commissie voor Justitie met de 

De Tweede Kamer is medewetgever. De meeste wets-
voorstellen worden door de regering ingediend. Maar 
Kamerleden kunnen ook zelf het initiatief nemen om 
een wetsvoorstel te maken. Dit heet een initiatiefvoor-
stel. 
Alle wetsvoorstellen worden in de Tweede Kamer 
behandeld. De Kamerleden hebben daarbij het recht 
van amendement; dit betekent dat zij wijzigingen op 
wetsvoorstellen kunnen voorstellen. 

Behandeling adoptiewet

De Kamer behandelt jaarlijks 200300 wetsvoorstellen. 

In 2007 is dat onder andere een wetswijziging in de 

adoptieprocedure. Het wetsvoorstel wil adoptie van 

een buitenlands kind door een echtpaar van hetzelfde 

geslacht mogelijk maken en de adoptieprocedure 

verkorten.

Commissie voor Justitie: een groep Kamerleden 

uit verschillende partijen die zich bezighoudt met 

het beleidsterrein van Justitie. Een van de Kamer

leden is voorzitter van de commissie.

Het is 9 mei 2006. De toenmalige minister van Justitie 

Piet Hein Donner dient een wetsvoorstel in om de 

adoptiewet aan te passen. De behandeling van de 

wet in de Tweede Kamer begint in de commissie voor 

Justitie. 

De commissie brengt in juni 2006 verslag uit over 

het wetsvoorstel. In het verslag staan alle vragen en 

opmerkingen van de verschillende partijen uit de com

missie aan de minister.

Wijzigen van een wet 



In Parlando, de databank waarin alle Kamerstukken, 

verslagen en bijlagen van de Eerste en Tweede Kamer 

staan, zijn alle stukken over de aanpassing adoptiewet 

terug te vinden. Zoek op Kamerstuk nummer 30551.

Op www.tweedekamer.nl is onder de rubriek Kamer

stukken de lijst te vinden van ongeveer tweehonderd 

aanhangige wetten.

Aanhangige wetgeving: voorstellen voor nieuwe 

wetten, ingediend door de regering of een 

Tweede Kamerlid, die nog behandeld worden 

door de Tweede Kamer.

De afloop en hoe nu verder

Voor de plenaire behandeling van de aanpassing van 

de adoptiewet op 27 juni 2007 schrijft de griffier van 

de commissie voor Justitie een korte memo voor de 

Voorzitter van de Kamer. 

Voorafgaand aan de plenaire behandeling dienen drie 

Kamerleden twee amendementen in om een aantal 

punten van het wetsvoorstel te wijzigen. Eén amende

ment wordt ingediend door Alexander Pechtold (D66), 

Aleid Wolfsen (PvdA) en Naïma Azough (GroenLinks) 

en één amendement wordt ingediend door de leden 

Pechtold en Wolfsen. 

Een amendement: een besluit van de Kamer om 

een wetsvoorstel te wijzigen.

Op 3 juli 2007 stemt de Tweede Kamer over het 

wetsvoorstel. Het wetvoorstel, inclusief de twee eerder 

genoemde amendementen, wordt aangenomen. De 

Tweede Kamer stuurt daarna het wetsvoorstel door 

naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelt het 

wetsvoorstel in de loop van 2008. 

Alexander Pechtold (D66)
“Het COC, de belangenvereniging voor 

homoseksuelen, klopte bij me aan. Zij 

signaleren dit probleem al jaren. Nu 

de adoptiewet wordt aangepast, willen zij het zo

genaamde medemoederschap ook goed regelen. 

Ik krijg mails van mensen met hele persoonlijke 

verhalen hierover. Je weet ongeveer wel bij wie je 

steun kunt krijgen voor een amendement. Veel mai

len en bellen met collega’s uit de andere partijen in 

de Kamer. Mijn medewerkers doen dat ook. Als er 

meer Kamerleden hun handtekening zetten onder 

je amendement ben je zeker van de steun van hun 

partij bij de stemmingen. En het is zeker van belang 

ook bij de coalitiepartijen die de regering vormen 

te peilen of er steun is voor jouw voorstel.”

ministers Justitie, Jeugd en Gezin en Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap over de gang van zaken. De commissie 

voor Justitie is van oordeel dat de behandeling van het 

wetsvoorstel moet doorgaan en dat niet op het advies 

van de onafhankelijke commissie gewacht hoeft te 

worden.

interview

interview

Kees van der Staaij (SGP)
“Als je het niet eens bent met een motie 

stel je kritische vragen aan de indiener 

en je kunt proberen een negatief oor

deel van de minister uit te lokken. Andere woord

voerders polsen met de vraag: ‘die motie gaan jullie 

toch zeker niet steunen?’ helpt soms ook. Het kan 

ook helpen een eigen, minder vergaande, motie in 

te dienen.”   

	 2005	 2006	 2007

Aantal ingediende 291 269 214
wetsvoorstellen

Aantal initiatief 9 23 9
wetsvoorstellen

Aantal amendementen * 527 421
   
Aantal moties 1434 1170 1968

 * Cijfer over 2005 ontbreekt

Indiening van een amendement gebeurt altijd via  Bureau 

Wetgeving van de Tweede Kamer. Bureau Wetgeving kan 

Kamerleden ook helpen bij het opstellen van een amen

dement. Het ene Kamerlid komt daarbij met een geheel 

uitgeschreven concept, de ander belt om in een paar 

zinnen aan te geven wat hij in het amendement zou wil

len regelen. Tijdens het schrijven van het amendement 

is er voortdurend contact tussen het Kamerlid en de 

wetgevingsjuristen van de Tweede Kamer. 

Soms kiezen Kamerleden ervoor om ambtenaren van 

het betreffende ministerie te vragen hen te ondersteu

nen bij het schrijven van een amendement of zelfs 

een organisatie buiten de rijksoverheid (universiteit of 

onderzoeksinstituut). Ambtenaren van het ministerie 

zijn over het algemeen verplicht te voldoen aan het 

verzoek van een Kamerlid om bijstand bij het formu

leren van een amendement. Zij lichten de minister in 

over het gedane verzoek.
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interview
Naima Azough (GroenLinks)
“Ik kreeg onlangs een geboortekaartje 

van twee mannen die hun tweede kind 

hebben kunnen adopteren. Dat is toch 

wel mooi, als je in positieve zin het leven van 

mensen kunt beïnvloeden. Iets mogelijk kunt ma

ken voor hen. Daar doe je het voor als volksverte

genwoordiger. Voorstellen voor amendementen en 

 moties krijg je rondgestuurd en dan kijk je of je het 

er mee eens bent.”

Indiening wetsvoor-
stel door minister 
van Justitie

9 mei 2006 18 januari 14 maart 15 mei 29 mei 3 juli 

Motie Pechtold Wetsvoorstel  
gereed voor plenaire 
behandeling 

Verzoek van minister 
van Justitie de 
plenaire behandeling 
uit te stellen in af-
wachting van advies 
door onafhankelijke 
commissie

Commissie voor 
Justitie oordeelt dat 
de plenaire behan-
deling door moet 
gaan en besluit niet 
te wachten op het 
advies

Stemming:
het wetsvoorstel 
wordt aangenomen



Kamerstukken en verslagen

Burgers kunnen het wetgevingsproces actief volgen. Zij kunnen bronmateriaal en Kamerstukken opzoeken in 

Parlando. Een databank met alle verslagen, Kamerstukken en bijlagen van de Tweede (en Eerste) Kamer vanaf 

1995 tot nu, voor iedereen toegankelijk via www.tweedekamer.nl.

Voor wie na wil lezen wat er in een vergadering is gezegd, maakt de Tweede Kamer verschillende soorten ver

slagen. Van commissievergaderingen worden beknopte verslagen gemaakt, in feite uitgebreide samenvattingen. 

Van de plenaire vergaderingen worden woordelijke verslagen (Handelingen) gemaakt en sinds 2007 redactio

nele verslagen (Debatten in het kort).

Het ongecorrigeerde verslag is meestal binnen een dag te lezen op www.tweedekamer.nl. Alle sprekers tijdens 

de vergadering krijgen dit ongecorrigeerde verslag toegestuurd en kunnen correcties voorstellen. Nadat alle 

correcties zijn doorgevoerd, worden de verslagen als Handelingen gepubliceerd in Parlando.

Plenaire debatten in het kort

De nieuwste vorm van verslaglegging is een kort redactioneel verslag. Binnen twee uur na afloop van een 

debat staan de redactionele verslagen onder de noemer Debatten in het kort op www.tweedekamer.nl.

Een redactioneel verslag wordt op een journalistieke manier gemaakt: prettig leesbaar, gekozen voor een 

duidelijke invalshoek en objectief. Er worden strikte regels gehanteerd wat betreft inhoud en lengte: een 

onderwerp per bericht, alle woordvoerders aan bod laten komen, al mogen gelijkgestemden wel gegroepeerd 

worden. Het gaat om objectieve en evenwichtige verslaggeving. Met aandacht voor de minder populaire debat

ten die niet de krant of de televisie halen. De Tweede Kamer wil zo een compleet beeld geven van het werk 

van de Kamer en haar leden. 

12 1313
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De Tweede Kamer is medewetgever, maar heeft 
ook als taak de regering te controleren. Door met 
de regering in debat te gaan over nieuw beleid of 
over het gevoerde beleid. Na Prinsjesdag volgen de 
algemene beschouwingen. Het grote debat tussen 
de fractievoorzitters van de partijen in de Kamer en 
de minister-president. Onderwerp is de ingediende 
begroting voor het komende jaar. De derde woensdag 
van mei is het Verantwoordingsdag. Dan brengt de 
minister van Financiën een koffer met jaarverslagen 
van alle ministeries naar de Kamer en ook daarop 
volgt een groot debat in de Kamer. 

Als de Kamer tijdelijk dieper wil ingaan op een 
onderwerp, kan zij een tijdelijke onderzoeks- of 
enquêtecommissie instellen. Een onderzoeks- of 
enquêtecommissie kan deskundigen, (oud)medewer-
kers van ministeries, (oud)bewindslieden en andere 
betrokkenen bevragen en/of onderzoek laten instellen 
door derden. Het recht op enquête is het zwaarste 
controlemiddel van de Tweede Kamer.

Wij willen leren

Scholieren en studentenorganisaties als het LAKS, 

LSVb en JOB luiden begin 2007 de noodklok met de 

leus: wij willen leren, geef ons die kans. Voor Kamer

lid Tofik Dibi (GroenLinks) aanleiding om op dinsdag 

30 januari aan minister Maria van der Hoeven en 

staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap vragen te stellen over het ‘nieuwe 

leren’ in het voortgezet en middelbaar en hoger be

roepsonderwijs.

In het vragenuur zegt Tofik Dibi: ‘Leerlingen die meer 

les willen, het moet niet gekker worden’. Hij vraagt of 

de minister bereid is de Onderwijsinspectie onderzoek 

te laten doen naar de gevolgen van het nieuwe leren 

in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroeps

onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Vervolgens 

doet Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) het voorstel om 

een parlementair onderzoek in te stellen.

Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap: een groep Kamerleden uit verschillende 

partijen die zich bezighoudt met het beleidsterrein 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van 

de Kamerleden is voorzitter van de commissie.

Presidium: college van de Voorzitter en acht 

 ondervoorzitters van de Tweede  Kamer uit 

 verschillende politieke partijen.

Tijdelijke commissie
De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

vraagt aan het Presidium een parlementair onder

zoek in te stellen naar onderwijsvernieuwingen. In de 

uiteindelijke opdracht wil de commissie kijken naar: 

invoering van de basisvorming, het vmbo, de tweede 

fase en het nieuwe leren. Het accent ligt op de rol 

van de overheid bij de invoering.

De Tweede Kamer stelt een tijdelijke commissie in, 

grotendeels ondersteund door medewerkers van de 

Kamer, waarbij onderzoek deels wordt uitbesteed. 

Onderzoeksspecialisten van de Tweede Kamer werken 

mee aan het definitieve onderzoeksvoorstel van de 

tijdelijke commissie. 

Parlementair onderzoek



 

Enquetêzaal: een speciaal gebouwde vergader

zaal voor hoorzittingen en gesprekken door 

een onderzoeks of enquêtecommissie van de 

Tweede Kamer.

De afloop en hoe nu verder

Na de laatste hoorzittingen gaat de commissie aan het 

werk om het eindrapport op te stellen. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer neemt op 13 februari 

2008 het eindrapport van de tijdelijke commissie 

Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen in 

ontvangst. 

In april verdedigt de onderzoekscommissie haar 

eindrapport in een debat met de commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Twee maanden 

later volgt het debat met de minister en staatssecreta

rissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald 

Plasterk en Marja Bijsterveldt.

en Arbeidsmarkt (Universiteit van Maastricht) en twee 

hoogleraren Onderwijsrecht (Erasmus Universiteit Rot

terdam en Universiteit van Tilburg) onderzoek doen 

naar een aantal deelgebieden. De rapporten komen in 

het najaar bij de commissie binnen.

Onderwijsveld
De onderzoekscommissie praat uitgebreid met het 

onderwijsveld. Van ouders en leerlingen tot en met 

leraren, schoolleiders, belangenorganisaties, etc. De 

commissie bezoekt scholen in alle regio’s, verschil

lende typen, niveaus, groottes en grondslagen. En 

op 1, 3 en 4 oktober houdt de onderzoekscommissie 

regionale bijeenkomsten in Meppel, Eindhoven en 

Utrecht. Daarnaast kunnen leraren, leerlingen, school

leiders en ouders tot eind september een webenquête 

invullen die via alle scholen voor voortgezet onder

wijs is verspreid.

Op basis van de verworven kennis en de eerste 

resultaten van de onderzoeken voert de commissie 

vanaf half september tot half november 68 besloten 

gesprekken met 117 betrokkenen. Vanaf 21 novem

ber houdt de commissie twaalf dagen lang openbare 

hoorzittingen in de Enquêtezaal van de Tweede 

Kamer. Bij de gesprekken komen in totaal meer dan 

200 voormalige bewindslieden, ambtenaren, weten

schappers, leraren, vakbondsbestuurders, leerlingen 

en ouders aan het woord.

De tijdelijke commissie Parlementair  
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (POO) 
bestond uit de leden: Jeroen Dijsselbloem 

(PvdA),  Nathalie de Rooij (SP), Tofik Dibi 

(GroenLinks), Boris van der Ham (D66), 

Martin Bosma (PVV), Cynthia OrtegaMartijn 

(ChristenUnie), Halbe Zijlstra (VVD) en Bas 

Jan van Bochove (CDA). De commissie kiest 

Jeroen Dijsselbloem als voorzitter.

interview interview

interview

Gesprekken Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen

Aantal besloten  117
voorgesprekken 

Aantal openbare  62 (101 personen)
gesprekken

De commissie laat de onderzoeksinstituten Sociaal  

en Cultureel Planbureau, Algemene Rekenkamer, 

Centraal Planbureau, Researchcentrum voor  Onderwijs 

16 17

Vragenuur
Op dinsdagmiddag begint de wekelijkse vergadercyclus met het vragenuur. Altijd om 14.00 uur. Elke week is er ruimte voor 
vier series vragen. Kamerleden kunnen tot dinsdag 12.00 uur verzoeken om vragen te stellen over een bepaald onderwerp 
indienen. Alle binnengekomen vragen worden bekeken en beoordeeld op actualiteit, urgentie en lopende procedures. Uitein
delijk bepaalt de Voorzitter welke vragen doorgaan naar het vragenuur.

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) 
“We praten met schoolleiding, leraren, 

leerlingen en ouders. We willen ons 

niet opsluiten in Den Haag met papier 

en deskundigen, maar ook zelf in de praktijk kij

ken. We willen het veld nadrukkelijk een platform 

bieden om hun geluid te laten horen. Er worden 

drie regionale bijeenkomsten gehouden, in Meppel, 

Eindhoven en Utrecht. Ook is er een webenquête 

onder alle scholen uitgezet met aparte vragen

lijsten voor schoolleiders, leraren, leerlingen en 

ouders. 

Uitaard worden er ook openbare hoorzittingen ge

organiseerd. Het is belangrijk dat het tempo erin 

blijft. Het gevoel van urgentie rond het onderwijs 

vraagt daarom. De onderzoekscommissie hoopt 

ook te kunnen bijdragen aan het doorbreken van 

de sfeer van malaise die rond het Nederlandse 

onderwijs hangt.”

Nathalie de Rooij (SP) 
“Ik ben woordvoerder onderwijs en ik 

heb zelf jarenlang in het onderwijs ge

werkt. In de onderzoekscommissie heb 

ik van alle kanten achtergrondinformatie gekregen 

over de besluitvorming en de invoering van allerlei 

vernieuwingen en veranderingen op scholen. De 

geschiedenis herhaalt zich altijd weer, ik kan deze 

kennis ook in de toekomst goed gebruiken.”

Martin Bosma (PVV)
“Onderwijs is cruciaal. Niet voor niets 

het grootste departement van de rege

ring, 32 miljard per jaar. En toch zijn er 

heel veel klachten over hoe scholen functioneren. 

Bijvoorbeeld over lage kwaliteit. Als er dan een 

kans is onderwijs te onderzoeken, spring je daar 

als Kamerlid natuurlijk bovenop.”

	 		 2005	 2006	 2007

Aantal Kamervragen
Mondeling 96 92 113
Schriftelijk 2045 1772 2671

Kamerlid Tofik Dibi stelt 
vragen aan de minister en 
staatssecretaris van OC&W 
over het ‘nieuwe leren’

30 januari april 14 oktober vanaf 21 november 13 februari 2008

Samenstelling tijdelijke 
commissie Parlementair 
Onderzoek Onderwijsver-
nieuwingen

Regionale bijeenkomsten 
door de onderzoekscom-
missie

Openbare hoorzittingen 
in de Enquêtezaal van de 
Tweede Kamer

De Voorzitter van de 
Tweede Kamer neemt 
het eindrapport van de 
onderzoekscommissie 
in ontvangst
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Naar de Tweede Kamer

Iedereen kan de Tweede Kamer bezoeken. Voor het bijwonen van vergaderingen en een bezoek aan een 

tentoonstelling. Wie binnen wil komen, komt in eerste instantie bij de beveiligingsbeambten terecht. Zij staan 

alle gasten en bezoekers te woord, scannen bagage, delen (tijdelijke) toegangspassen of stickers uit en wijzen 

mensen de weg naar de garderobe en de gewenste vergaderzaal.

Medewerkers van de Kamer en de politieke partijen leiden bezoekers rond door de gebouwen van de Tweede 

Kamer. Geven uitleg aan de hand van gebouwen en architectuur over de geschiedenis van de Tweede Kamer en 

de werking van de Kamer en begeleiden hen bij een bezoek aan de publieke tribune. Jaarlijks komen groepen 

scholieren, studenten, verenigingen, clubs en bedrijven naar de Kamer voor het voorlichtingsprogramma. Er zijn 

rondleidingen op maat gemaakt naar de wensen van de bezoekers.

De Tweede Kamer werkt samen met andere organisaties, zoals het Instituut voor Publiek en Politiek. Zij bieden 

programma’s aan voor scholieren om het Binnenhof te verkennen als politicus of als journalist voor één dag. 

Vanuit huis

Radio en televisie zenden al jaren (delen van) debatten uit. Met de komst van internet is de toegankelijkheid 

verder toegenomen. Voor wie niet ter plaatse kan zijn is via www.tweedekamer.nl een groot aantal openbare 

vergaderingen in de Kamer live te volgen in beeld en geluid. 

Op www.tweedekamer.nl kun je via de virtuele rondleiding een kijkje nemen in de Kamer zonder de deur uit te 

hoeven. Vergaderzalen, ontvangstkamers en de centrale hal zijn in ronddraaiende beelden van alle kanten te be

zichtigen. Regelmatig verschijnt er een filmpje op www.tweedekamer.nl waarin Kamervoorzitter Gerdi A. Verbeet 

uitleg geeft over bijvoorbeeld Prinsjesdag, onderzoekscommissies en de controletaak van de Kamer (vodcasts).



Kamerleden zijn niet altijd alleen maar binnen de 
muren van het Tweede Kamergebouw aan het werk. 
Ze zijn actief in het hele land. Vergaderen ook buiten 
het Tweede Kamergebouw. Zijn regelmatig aanwezig 
op bijeenkomsten van hun partij in de regio en leg-
gen werkbezoeken af. Kamerleden zijn in het land te 
vinden op voorlichtingsbijeenkomsten, inspraakbijeen-
komsten en debatten. Dat zijn goede gelegenheden 
om een Kamerlid te ontmoeten.

Maar ook buiten Nederland leggen Kamerleden werk-
bezoeken af. Nederland is lid van de Europese Unie 
(EU) en regelt veel zaken in overleg met de andere 
lidstaten van de EU. Er zijn talloze samenwerkingsver-
banden, internationale contactgroepen en interparle-
mentaire organisaties. Door de verdergaande globali-
sering en de uitbreiding van de Europese Unie worden 
internationale contacten belangrijker.

Europese Unie: politiek samenwerkingsorgaan 

van Europese landen op grensoverschrijdende 

beleidsterreinen.

Europa: Hoe nu verder? 

Na het Nederlandse en Franse “nee” bij de referenda 

over het Grondwettelijk Verdrag zal tijdens de Euro

pese Raad van juni 2007 besloten moeten worden 

over hoe nu verder met Europa. Ter voorbereiding 

 debatteert de Tweede Kamer op 20 juni met de minis

terpresident Jan Peter Balkenende, de minister van 

Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en de staatsse

cretaris voor Europese Zaken Frans Timmermans.  

De Tweede Kamer, meer specifiek de commissie voor 

Europese Zaken, wil zich voorafgaand aan dit debat 

door middel van vier inspraakbijeenkomsten begin 

juni 2007 informeren over de mening van individuele 

burgers over de toekomst van de Europese Unie.

De commissieleden komen naar de inspraakbijeen

komsten om te luisterden naar de opvattingen en 

wensen van de aanwezigen. 

Referendum: volksraadpleging waarbij alle kies

gerechtigden ja of nee kunnen zeggen tegen een 

specifiek omschreven voorstel.

Commissie voor Europese Zaken: een groep 

Kamerleden uit verschillende partijen die zich 

bezighoudt met het beleidsterrein van Europese 

Zaken. Een van de Kamerleden is voorzitter van 

de commissie.

De bijeenkomsten zijn in Groningen (4 juni 2007), 

Apeldoorn (5 juni 2007), Eindhoven (6 juni 2007) en 

Den Haag (7 juni 2007). Iedereen is welkom op de 

inspraakbijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn via de website www.tweedeka

mer.nl live uitgezonden. De opnames zijn daar nog te 

bekijken.  

De bijeenkomsten zijn opgezet rond drie thema’s:

 inhoud > waarmee moet Europa zich meer/minder 

bezighouden?

 spelregels > moet Europa meer/minder macht krijgen?

 uitbreiding > waar houdt Europa op?
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Meepraten



interview
Via het stemmen op stellingen en door bijdragen te 

leveren aan de discussie kan het publiek zijn klachten 

en wensen uiten over de Europese Unie.

Met de resultaten van de inspraakbijeenkomsten en 

de OpinieWijzer bereidt de commissie zich voor op 

diverse (inter)nationale debatten over de toekomst 

van de Europese Unie.

OpinieWijzer: voorafgaand aan de inspraakbij

eenkomsten kunnen burgers online hun mening 

geven. Een lijst met vragen over Europese 

onderwerpen. Speciale nadruk ligt op thema’s 

als milieu, klimaat, energie, veiligheid en 

 immigratie.

De uitkomsten worden door de commissie meegewo

gen bij de beantwoording van de vraag of een nieuw 

Europees verdrag gewenst is en, zo ja, op welke pun

ten (bevoegdheden en beleidsterreinen) de huidige 

verdragen verbetering behoeven.

De afloop en hoe nu verder

Een gedetailleerd verslag van de vier inspraakbij

eenkomsten is te vinden in het rapport van het 

Instituut voor Publiek en Politiek. Op te vragen via 

www.tweede kamer.nl. Zoek in Parlando, de databank 

waarin alle Kamerstukken, verslagen en bijlagen van 

de Eerste en Tweede Kamer staan, naar Kamerstuk 

31091. 

In 2008 organiseert de commissie voor Europese Za

ken een vervolg op de inspraakbijeenkomsten. 

Kijk voor actuele informatie op www.tweedekamer.nl 

bij de commissie voor Europese Zaken. 

Staat van de Unie
Op 19 december 2007 vindt het debat over de Staat van de Unie plaats. Een jaarlijks debat tussen kabinet en Kamer over de relatie Neder
land en Europa. Net als in voorgaande jaren doen de Nederlandse fractieleiders in het Europees Parlement (EP) mee aan het debat. Naar 
aanleiding van het advies van de Raad van State zijn de regels voor deelname van de europarlementariërs aangepast om – in de woorden 
van de motieTimmermans van 15 november 2005 “een zo volwaardige mogelijke deelname” mogelijk te maken. Europarlementariërs krij
gen het recht om – als de Voorzitter dit toelaat – de leden van de Tweede Kamer, de leden van de regering of elkaar te interrumperen.

Harm-Evert Waalkens (PvdA)
“We willen luisteren. Niet naar de ver

tegenwoordigers van de vertegenwoor

digers maar naar iedereen die met ons 

in gesprek wil over Europa. We komen met een 

‘open mind’ om een ordentelijk debat te voeren. 

En ik zie het ook als een mooie kans voor mensen 

in de regio om eens een grote groep Kamerleden 

te spreken. Met de Nederlandse vertegenwoordi

gers in het Europees Parlement is afgesproken el

kaar vier keer per jaar te treffen. Het is een hele 

worsteling om greep te krijgen op de besluitvor

mingsmachine in Europa. Je moet in het hart van 

de organisatie meekijken. Dat gaat beter als je met 

anderen samenwerkt.”

Han ten Broeke (VVD)
“De positie van de Tweede Kamer in 

de EU was zwak omdat we veel zaken 

hebben laten lopen. In 2007 hebben 

we laten zien hoe het ook kan. De Tweede Kamer 

dwong de Nederlandse regering al vroeg kleur te 

bekennen en de Kamer heeft haar stempel kunnen 

drukken op de inzet voor het Verdrag van Lissa

bon.”

interview
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9 mei

50 jarig bestaan 
Europese Unie

47 juni 20 juni 19 december 16 19 juni 2008

Inspraakbijeenkomsten 
in het land

Debat Tweede Kamer 
over hoe nu verder met 
Europa

Debat over Staat van 
de Unie

Vervolg inspraakbijeen-
komsten in het land
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Mening

Omdat de Europese Unie op 9 mei haar vijftigjarig bestaan viert, staat er in de centrale hal van de Tweede 

Kamer (de Statenpassage) een interactieve tentoonstelling voor jongeren over de Europese Unie. Waar ze 

informatie kunnen vinden over de Europese Unie: het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 

Raad van ministers. Leden van de commissie voor Europese Zaken geven hun mening over de Unie in een 

kort filmpje. Jongeren kunnen zo hun eigen mening vormen over de EU.

Ontmoeten

Om contact te maken met kiezers, bewoners, werknemers en werkgevers, lokale bestuurders, verpleegkun

digen, politieagenten, onderwijzers en al die andere inwoners van Nederland gaan Kamerleden het land in. 

De laatste jaren soms ook voor overleggen met ministers en staatssecretarissen en rondetafelgesprekken 

met deskundigen en belangenbehartigers. Vergaderingen die normaal gesproken in de gebouwen van de 

Tweede Kamer plaatsvinden, worden in de regio gehouden. Maandag 25 juni 2007 verplaatst de commissie 

voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reguliere overleg met de ministers Jacqueline Cramer 

(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  VROM) en Gerda Verburg (LNV) naar het provincie

huis in Arnhem. Onderwerp van gesprek is de regionale landbouwpolitiek. 

Kijk op www.tweedekamer.nl voor actuele informatie over activiteiten van Kamerleden buiten de gebouwen 

van de Tweede Kamer.

 



Naast verkiezingen en contact via politieke partijen  
is het burgerinitiatief een manier voor kiezers om  
tussentijds hun stem te gebruiken in de Tweede  
Kamer.

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en ouder 

dan 18 jaar is, kan een burgerinitiatief indienen. Een 

burgerinitiatief moet minimaal door 40.000 handtekenin

gen worden ondersteund. Op de handtekeningenlijsten 

staan naam, geboortedatum en adres van de onderge

tekende.

Maar behalve dat moet het ook voldoen aan inhoude

lijke criteria:

 een nieuw voorstel: de laatste twee jaar is het onder

werp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest;

 een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist, dus 

een kwestie die de rijksoverheid en níet een andere 

overheid aangaat en die géén privékwestie is;

 druist niet in tegen diep gewortelde normen en waar

den;

 gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de 

begrotingswetten.

Stop fout vlees

Op 13 februari komt een delegatie van Milieudefensie en 

Jongeren Milieu Actief (JMA) naar de Tweede Kamer om 

hun burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’ aan te bieden aan 

de commissie voor de Verzoekschriften en de Burger

initiatieven. Een stapel witte dozen – type gebaksdozen 

met strik – gevuld met 102.726 handtekeningen. Buiten 

staan een veertigtal als miss Piggy uitgedoste onderte

kenaars. 

Commissie voor de Verzoekschriften en de Bur-
gerinitiatieven: een groep Kamerleden die zich 

bezighoudt met alle binnenkomende verzoek

schriften, petities en burgerinitiatieven.

Milieudefensie en JMA vragen in hun voorstel om een 

einde te maken aan de bioindustrie, de veestapel met 

50% in te krimpen en de verbouw van sojavervangen

de veevoeders te stimuleren.

Griffier: elke commissie heeft een griffier, een 

secretaris die (de voorzitter van) de commissie 

inhoudelijk en organisatorisch ondersteund.

Controle en onderzoeken
De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerini

tiatieven bekijkt of het burgerinitiatief aan alle voor

waarden voldoet. De formulieren worden geteld en er 

wordt gekeken of alle informatie erop staat. De handte

keningen worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

De inhoudelijke controle besteedt de commissie voor 

de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven uit aan de 

griffier van de commissie voor Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV). De griffier heeft de informatie

specialisten van de Tweede Kamer gevraagd om aan 

de hand van een lijst trefwoorden alle relevante en 

enigszins verwante Kamerstukken van de laatste twee 

jaar te onderzoeken. De griffier analyseert de gevon

den Kamerstukken. In dit geval waren er wel verschil

lende deelonderwerpen van het burgerinitiatief aan de 

orde geweest, maar niet eerder in deze samenhang en 

omvang.  
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rapport aan de commissie voor LNV in een openbare 

vergadering. De indieners zijn hierbij uitgenodigd 

door de commissie. Half oktober spreekt de commis

sie nog eens apart met de indieners over de analyse 

van de CPB en het MNP. Waarna een week later een 

rondetafelgesprek volgt met diverse belangenorgani

saties. Verslagen van deze gesprekken zijn terug  

te vinden op de commissiepagina van LNV op   

www.tweedekamer.nl. 

Omdat dit het eerste burgerinitiatief is dat de Kamer 

ook daadwerkelijk behandelt, moeten gaandeweg de 

procedures nog worden uitgewerkt en aangescherpt. 

In het Reglement van Orde zijn richtlijnen vastgelegd, 

maar het is aan de commissie voor LNV om er invul

ling aan te geven. De commissie voor LNV kiest voor 

een uitgebreide behandeling met extra onderzoek, 

werkbezoeken, rondetafelgesprekken en een promi

nente rol voor de indieners van het burgerinitiatief. 

Reglement van Orde: de regels en procedures 

die de Tweede Kamer bij de uitvoering van haar 

werkzaamheden hanteert.

De afloop en hoe nu verder

Donderdag 13 december is het zover: het burgeri

nitiatief ‘Stop fout vlees’ wordt plenair behandeld. 

De vergadering begint met een unieke gebeurtenis: 

Wouter van Eck van Milieudefensie spreekt vanaf het 

spreekgestoelte de Kamer toe. Na zijn toelichting op 

het burgerinitiatief – waarbij geen interrupties zijn 

toegestaan – gaan de woordvoerders van de partijen 

3,5 uur met elkaar in debat.

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerini

tiatieven stelt voor het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’ 

in behandeling te nemen en voor te leggen aan de com

missie voor LNV.

Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit: een groep Kamerleden uit verschillende 

partijen die zich bezighoudt met het beleidsterrein 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een 

van de Kamerleden is voorzitter van de commissie.

Procedures
Op 15 mei vergadert de commissie voor LNV over de te 

volgen procedure bij de behandeling. De commissie be

sluit een doorberekening van het burgerinitiatief te laten 

doen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu 

en Natuurplanbureau (MNP). Een week later spreekt de 

commissie met de indieners van het burgerinitiatief. 

Eind september presenteren het CPB en het MNP hun 

Er is geen vertegenwoordiging van de regering aanwe

zig. Pas als de Tweede Kamer het burgerinitiatief aan

neemt, gaat het voorstel door naar het kabinet. Toch 

kunnen Kamerleden tijdens het debat moties indienen 

die gericht zijn aan de minister van LNV, Gerda Verburg. 

De Kamer vraagt aan de minister om te reageren op de 

moties voordat er over gestemd zal worden.

Verworpen
Over de veertien ingediende moties wordt op dinsdag 

18 december gestemd. Eén motie wordt voorlopig niet 

in stemming gebracht, maar aangehouden zoals dat 

heet. Van de overige wordt één motie aangenomen, de 

andere worden verworpen. Ook is er geen meerderheid 

in de Kamer voor de voorstellen in het burgerinitiatief. 

Het burgerinitiatief wordt niet aangenomen. De Tweede 

Kamer stelt de indieners van het burgerinitiatief op de 

hoogte van de stemmingsuitslagen. 

Petitie: verzoek van burgers aan de Tweede  

Kamer of een commissie van de Tweede Ka

mer waarin aandacht wordt gevraagd voor een 

bepaald probleem of waarin gevraagd wordt een 

bepaald probleem op te lossen.

interview interview

interview

Annie Schreijer-Pierik (CDA)
“Het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’ 

gaat over een onderwerp dat mij ook 

persoonlijk raakt. Ik ben niet alleen 

Kamerlid, maar ook boerin. De behandeling in de 

Kamer is goed gegaan, vind ik. We hebben burgers 

en organisaties er echt bij betrokken. Gaandeweg 

de behandeling moesten we steeds beslissen: hoe 

nu verder? Wie mag er spreken? Nodigen we de 

minister uit voor het plenaire debat? Uiteindelijk is 

er voor gekozen de indieners ook aan het woord 

te laten in de plenaire zaal. Al met al een positieve 

ervaring.”

Ernst Cramer (CU) 
“Het eerste burgerinitiatief verdient 

een compliment voor de wijze waarop 

de indieners ermee bezig waren. Zij 

gaven goed partij in de ingewikkelde discussie. 

De behandeling in de plenaire zaal kan wat mij 

betreft beter om zo de stevige discussies beter af 

te ronden.”

Marianne Thieme (PvdD)
“Veelzeggend is dat het allereerste 

burgerinitiatief in de Nederlandse 

parlementaire geschiedenis ging over 

de bioindustrie. Het was een krachtig signaal en 

had een verdiepende werking voor het debat in 

de Kamer. Het burgerinitiatief ging gepaard met 

een enorme hoeveelheid bruikbare informatie. Een 

prachtig instrument.”
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13 februari 

Aanbieding burgerinitiatief 
‘Stop fout vlees’

15 mei 13 december 18 december

Commissie LNV vergadert over 
de te volgen procedure bij 
behandeling

Plenaire behandeling 
burgerinitiatief

Stemming: Het 
burgerinitiatief wordt 
verworpen  



  
	 		 2005	 2006	 2007

Aantal aangeboden 98 109 123
petities

Aantal 2052 450 465 
demonstraties

Aantal werkbezoeken 89 55 60

2 Bij de cijfers over 2006 en 2007 zijn ook de demonstraties en 
 manifestaties meegerekend die op hun route het Plein aandoen. 

* Cijfer over 2005 ontbreekt
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	 		 2005	 2006	 2007

Aantal bezoekers 33750 30850 29864 
vergaderingen 

Aantal groeps 25235 31686 36951
bezoeken

Aantal Internet * 6759751  549383 
bezoekers (uniek)

1 In 2006 is de Kamersite vernieuwd. De cijfers van de maand maart 
in 2007 ontbreken vanwege een technische storing. De cijfers over 
2006 en 2007 zijn gemeten over 11 maanden.

Uw mening telt

Er staan de burger, afgezien van ‘gewoon’ lid worden van een politieke partij, diverse mogelijkheden ter 

beschikking om rechtstreeks van zich te laten horen.

 

Kamerleden zijn bereikbaar via telefoon en email. Belangenorganisaties, bedrijven en actiegroepen proberen 

Kamerleden te beïnvloeden. Soms hebben ze daarvoor een zogenaamde lobbyist in dienst of huren er tijdelijk 

iemand voor in. Die persoon is dan in de Tweede Kamer aanwezig. Als er in de wetgeving iets moet worden 

geregeld, of als er nieuw beleid wordt gemaakt, kan ook met lobbyen daarop invloed worden uitgeoefend. 

Verzoekschriften of petities aanbieden aan Kamerleden is een andere optie. De nieuwste mogelijkheid is het 

burgerinitiatief. Tot november 2008 evalueert de Tweede Kamer het gebruik van het burgerinitiatief en is indie

ning niet mogelijk.
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Griffie Interparlementaire Betrekkingen

context van een unieke organisatie die 7 dagen per 

week, 24 uur per dag de Kamer ondersteunt. 

In navolging van het coalitieakkoord van het kabinet

Balkenende IV waarin is afgesproken dat de rijksover

heid gaat bezuinigen op het ambtenarenapparaat 

zal ook de Tweede Kamer haar formatie met 28,3 fte 

inkrimpen in 2012. Dat is 5% van 580 fte, de formatie 

op 1 januari 2007.

Versterking EU ondersteuning
De Kamer is tot 2007 weinig en vaak (te) laat betrok

ken bij EUbesluitvorming. En dat terwijl vrijwel de 

helft van de Nederlandse wetgeving voortkomt uit 

Europese regelgeving. Tussen 1999 en 2007 verschijnen 

er diverse rapporten van de Kamer en adviesorganen. 

Daaruit komt onder andere het advies naar voren om 

de EUexpertise in de Kamer uit te breiden. 

In 2007 gaan twee commissieadviseurs aan de slag 

voor een proeftijd van 4 jaar. Een half jaar later vol

gen nog eens twee adviseurs. Iedere adviseur geeft 

gevraagd en ongevraagd advies aan 3 of 4 commissies 

over Europese ontwikkelingen die van belang voor 

 Nederland (kunnen) zijn. Ze stellen prioriteiten in de 

grote hoeveelheid voorstellen die in voorbereiding zijn. 

Ze houden ook het tijdpad en de juiste route in de ga

ten en doen voorstellen voor behandeling. Doel is de 

slag te maken van een reactieve naar proactieve par

lementaire betrokkenheid bij EUbesluitvorming. Ook 

moet het een automatisme worden om alle dossiers te 

toetsen aan een mogelijk Europese dimensie. De extra 

ondersteuning richt zich niet alleen op Kamerleden 

maar ook op fractiemedewerkers. In de vorm van spe

cifiek voor hen georganiseerde briefings, werkbezoeken 

aan Europese instituties en cursussen. 

“De Tweede Kamer opereert in het hart 
van de landelijke democratie. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen gaan snel. Ook 
voor een  instituut als de Tweede Kamer is 

regelmatige bijstelling van de koers nodig. 

In 2007 heeft het management van de ambtelijke orga-
nisatie een meerjarenstrategie voor de periode 2007- 
2010 ontwikkeld. De meerjarenstrategie geeft antwoord 
op de vraag waar de ambtelijke organisatie naar toe 
wil. Op welke manier de ambtelijke organisatie de 
komende jaren de Tweede Kamer (lees: individuele 
Kamerleden, fracties en commissies) zo goed mogelijk 
kan ondersteunen. En welke mensen en structuur daar 
het beste bij passen.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de speerpun-
ten van 2007 beschreven wat de ambtelijke organisatie 
in 2007 gerealiseerd heeft.”

Griffier Jacqueline Biesheuvel- Vermeijden

De Tweede Kamer is een werkplek die tot de verbeel

ding spreekt. Iedereen kent het parlement. De Tweede 

kamer is een unieke organisatie, omdat er maar één 

van bestaat in Nederland. Tegelijkertijd is het een ‘ge

woon’ middelgroot overheidsbedrijf. 

Speerpunten 2007

Rijksbrede efficiency 
De dienstverlening in de Kamerorganisatie is de afge

lopen jaren zakelijker geworden. De Kamer wil op een 

adequate, transparante, eigentijdse, efficiënte maar 

ook effectieve manier werken. Ze doet dat binnen de 

missie:
Het constitutioneel proces ondersteunen en versterken 
door het bieden van een politiek neutrale, adequate en 
innovatieve ondersteuning van alle leden in alle facetten 
van hun werk als volksvertegenwoordiger.

kernwaarden:
 integriteit;
 dienstbaarheid;

kerncompetenties:
 klantgericht handelen;
 flexibel handelen;
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aan de Tweede Kamer. Op die manier probeert de 

Tweede Kamer bij te dragen aan meer kennis van en 

begrip voor de werkwijze van de Kamer en indirect van 

politiek en politieke processen. In 2007 versterkt de 

Dienst Communicatie haar samenwerking met derden, 

zoals het Instituut voor Publiek en Politiek dat via spe

ciale dagprogramma’s jongeren tussen 1218 jaar kennis 

laat maken met de Tweede Kamer (‘Haagse Tribune’). 

Omdat niet iedereen fysiek een bezoek kan brengen 

aan de Tweede Kamer wordt er in 2007 ook onderzocht 

hoe op digitale wijze contact met jongeren gezocht kan 

worden.  

In maart 2007 verschijnt het eerste redactioneel verslag 

op www.tweedekamer.nl onder de noemer ‘Debatten 

in het kort’. De redactionele verslagen van de plenaire 

vergaderingen zijn een gemakkelijke ingang voor ieder

een die wil weten waar de Kamer zich mee bezighoudt. 

Korte verslagen, gericht op hoofdlijnen en met een 

interessante invalshoek. Om objectief weer te geven 

waar het om gaat in een debat. 

Beveiligingsdienst als leerbedrijf
In 2007 is de Beveiligingsdienst officieel leerbedrijf 

geworden. Met twee scholen in de regio zijn afspra

ken gemaakt. Zij zijn de hofleveranciers van stagiairs 

voor de Beveiligingsdienst van de Kamer. De inbreng 

van stagiairs is een goede investering in een zoge

naamde ‘jeugdopleiding’. Na binnenkomst zorgt de 

Kamer voor interne opleiding en vorming. Het geeft 

een nieuwe dynamiek in de bestaande dienst. Er ont

staat een wisselwerking tussen mensen die al jaren 

bij de beveiliging werken en de jonge nieuwkomers. 

Het idee is dat beide partijen er beter van worden en 

van elkaar leren.

Versterking onderzoeksfunctie
Controle is naast medewetgeving de belangrijkste 

taak van de Kamer. De Kamer verwerkt steeds meer 

informatie. Soms is die informatie onvolledig, ongelijk

soortig en wellicht ook ondoorzichtig. De Kamer heeft 

er behoefte aan om uitgaven, beleid en uitvoering 

van de regering diepgaander te kunnen controleren. 

Bijvoorbeeld om na te gaan of het deugdelijk tot stand 

is gekomen. 

Met de komst van het Bureau Onderzoek en Rijksuitga

ven (BOR) op 1 december 2007 krijgt de Kamer extra 

onderzoekscapaciteit en financiële deskundigheid. Een 

belangrijke stap in de ondersteuning van haar contro

lerende taak. BOR is het resultaat van een fusie van 

het Onderzoeks en verificatiebureau (OVB) en de staf 

van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

Optimalisatie informatievoorziening
De informatiebehoefte van Kamerleden en fracties 

is de afgelopen jaren gewijzigd. De burger wil meer 

transparantie en de digitalisering neemt toe. De Dienst 

Informatievoorziening heeft in 2007 een meer proac

tieve koers ingezet en heeft daartoe haar producten, 

dienstverlening en werkwijze gericht op een snelle en 

adequate levering van informatie. De dienst maakt 

een start met een reorganisatie. De informatie wordt 

toegankelijker en het aantal producten neemt toe. Een 

voorbeeld daarvan zijn de digitale dossiers op intranet 

bij spoeddebatten. Vrij snel is er een digitaal dossier 

over het onderwerp van het spoeddebat beschikbaar 

zodat Kamerleden zich optimaal kunnen voorbereiden 

op het spoeddebat.

Doorontwikkelen publiekscommunicatie
In 2007 is er extra aandacht voor jongeren. De Kamer

leden willen dat meer jongeren een bezoek brengen 

Personeel

In een organisatie als de Tweede Kamer zijn de mede

werkers de belangrijkste kapitaalbron. Daar wil de 

Kamer dan ook in investeren. Met de wensen van de 

 organisatie in het vizier. Geen ongebreidelde groei 

aan formatie, maar gerichter gebruik maken van de 

aanwezige kwaliteit in het personeelsbestand, met als 

speerpunten gezondheid, motivatie, betrokkenheid en 

competenties.

Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid slaat aan. De nadruk op een ge

zamenlijke verantwoordelijkheid zorgt na ziekteverlof 

voor een snelle terugkeer naar het werk. 2007 is afge

sloten met een verzuimpercentage van 3,8%. Dat ligt 

ruim onder de norm van 4,4% bij de Tweede Kameror

ganisatie voor 2006 en 2007. Deze norm is berekend 

op basis van de landelijk erkende Verbaannorm. Vanaf 

2007 richt de verzuimbeheersing zich steeds meer op 

het verder terugdringen van frequent verzuim. Een 

 belangrijk aandachtspunt voor de leidinggevende is 

het doorvragen en achterhalen van de oorzaak van 

dit verzuim. In 2007 starten verzuimtrainingen waarin 

nieuwe leidinggevenden deze verzuimgesprekken 

oefenen.

Competentiemanagement
In 2007 zijn voor alle diensten per functie competen

tieprofielen opgesteld, behalve voor de zes diensten 

die zich in een veranderings of reorganisatieproces 

bevinden. 

De vervolgstap, competentiemanagement, is de toepas

sing van het profiel in bijvoorbeeld het functionerings

gesprek. Het profiel is daarbij een hulpmiddel voor 

zowel leidinggevende als medewerker. Hierin staat een 

aantal essentiële situaties. Deze situaties beschrijven 

wanneer je moet bewijzen wat je waard bent, wanneer 

je op je tenen moet lopen, welke afbreukrisico’s er zijn. 

Daaruit komen de belangrijkste competenties naar vo

ren, die iets zeggen over het gedrag dat je moet tonen 

in die essentiële situaties.  
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Totstandkoming begroting Tweede Kamer
De begrotingen van de Eerste en Tweede Kamer vormen samen hoofdstuk IIA van de rijksbegroting en vallen 

niet onder een bepaald ministerie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties treedt op als 

coördinerend bewindspersoon voor de Hoge Colleges van Staat (waaronder de Tweede Kamer) en verdedigt de 

begrotingen van de Hoge Colleges in de ministerraad. 

Raming
Het jaarlijkse proces begint met de voorbereiding van het interne begrotingsvoorstel (de Raming). De Staf

dienst FinancieelEconomische Zaken (FEZ) begeleidt dat proces. De budgethouders binnen de ambtelijke 

organisatie maken een voorstel met plannen voor het komende jaar en de hoeveelheid middelen die daarvoor 

nodig zijn. Medewerkers van FEZ verzamelen, beoordelen en bundelen de voorstellen en voorzien ze van een 

advies aan het Managementteam (MT). 

Presidium
Na goedkeuring van het MT, gaat het Ramingsvoorstel eerst naar het Presidium. De Raming wordt in de  

Kamer op dezelfde wijze behandeld als een wetsvoorstel. Vragen van de Presidiumleden en de commissie voor 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden beantwoord door MT en FEZ. Indien noodzakelijk vindt nog 

overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorzitter
Vervolgens wordt de Raming vlak voor het zomerreces behandeld. De Voorzitter verdedigt de Raming tegen

over de Kamer. Het is aan de Kamer zelf om te bepalen of zij mogelijk afwijkende standpunten van de kant 

van de ministerraad overneemt of niet. Uiteindelijk stelt de Kamer zelf de eigen begroting vast.

Prinsjesdag
Na het vaststellen van de Raming volgt verwerking in het begrotingsvoorstel binnen de rijksbegroting. Op 

Prinsjesdag wordt de Rijksbegroting gepresenteerd aan de StatenGeneraal. Officieel vindt dan nog een keer 

plenair behandeling van het begrotingsvoorstel plaats. Het is echter gebruikelijk, gelet op de voorafgaande  

behandeling van de Raming, dat er niet meer inhoudelijk op het aandeel van de Tweede Kamer wordt inge

gaan. 

tentieprofielen vormen een belangrijk onderdeel van de 

gesprekken nieuwe stijl. De relatie met het jaarplan is 

sterker dan voorheen en er komen concrete afspraken 

over (werk)resultaten en ontwikkeling. De implementa

tie volgt een jaar later.

Gesprekscyclus
In 2007 is binnen de Kamer beleid ontwikkeld voor 

een nieuwe cyclus van functioneringsgesprekken. In 

een Kamerbrede werkgroep is nagedacht over de opzet 

en inhoud van deze nieuwe gesprekscyclus. De compe

Financiën

Het budget (de begroting) van de Tweede Kamer maakt 

deel uit van de rijksbegroting. De rijksbegroting wordt 

gefinancierd uit belasting en premiegeld dat door 

ieder een die in Nederland woont en werkt wordt afge

dragen. Omgerekend kost de Tweede Kamer ongeveer 

€ 7,5 per inwoner van Nederland per jaar. De grootste 

posten zijn salarissen voor Kamerleden en de Neder

landse Europarlementariërs, ambtenaren en ondersteu

ning aan fracties (veelal ook personeelskosten). 
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Verdeling aantal medewerkers over salarisschalen

schaal 1 t/m 6 239

schaal 7 t/m 9 163

schaal 10 t/m 12 190

schaal 13 en hoger 52
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Begroting en uitgaven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2007

 Begroot Uitgaven

Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Schadeloosstelling 22.458.000 23.023.676

Pensioenen en wachtgelden 11.725.000 11.995.605

Wetgeving en controle Tweede Kamer

Pensioenen en wachtgelden oud-ambtenaren 549.000 436.806

Regulier personeel Tweede Kamer 31.214.000 30.918.964

Inhuurkrachten 3.056.000 3.564.911

Vorming en opleiding 1.023.900 529.551

Materiële uitgaven 23.938.100 22.814.697

Onderzoeksbudget 1.039.000 529.551

Drukwerk 3.003.000 3.030.025

Fractiekosten 23.659.000 23.056.772

Uitzending Kamerleden 423.000 244.000

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Apparaat Griffie Interparlementaire Betrekkingen 471.000 486.473

Interparlementaire betrekkingen 1.464.000 1.281.775
 

Totaal 124.023.000 122.309.637
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