
 
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 besloten: 

• dat de Voorzitter de MP zal informeren over de keuze om de stukken met betrekking tot 
Prinsjesdag 2009 al op de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder de leden te verspreiden. 

 
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 1 juli 2009 besloten: 

• het Managementteam te vragen om na het a.s. zomerreces (als gevolg van een toezegging bij 
het wetgevingsoverleg Raming 2010) verslag te doen van het onderzoek naar mogelijkheden ter 
verdere versterking van het functioneren van de Tweede Kamer, de fracties en de individuele 
leden;  

• in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Justitie, om aan de commissie voor 
de Werkwijze advies te vragen over het voorstel van de initiatiefnemers van de inmiddels in 
werking getreden Wet op de parlementaire enquête. Dit betreft een opname van een extra 
bepaling in de Regeling parlementair en extern onderzoek waarin een enquêtecommissie in 
algemene bewoordingen wordt opgedragen op een zorgvuldige wijze om te gaan met de 
bevoegdheden welke zij jegens burgers en rechtspersonen kan inzetten.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 17 juni 2009 besloten: 

• om de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake een parlementair onderzoek naar de 
ontwikkelingen en incidenten in het financiële stelsel door te geleiden aan de Kamer, vergezeld 
van een positief advies;  

• om de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake een nader uitgewerkte voorstel inzake 
de versterking ondersteuning controlerende taak van de Kamer rond de kredietcrisis, vergezeld 
van een positief advies door te geleiden aan de Kamer;  

• de vaste commissie voor buitenlandse Zaken te beantwoorden dat de Voorzitter aanwezig is bij 
nationale herdenkingen zoals op 4 mei en voorts, dat het Presidium van mening is dat het aan 
het oordeel van de individuele leden kan worden overgelaten of men ingaat op de uitnodiging 
om de herdenkingsbijeenkomst over Sebrenica in Nederland op 11 juni a.s. bij te wonen;  

• om de brief van de vaste commissie voor OCW inzake een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad 
over 'Checks and balances' in het Nederlandse onderwijsbestel en over Waardevastheid van 
diploma’s, voorzien van een positief advies, door te geleiden aan de Kamer. 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 3 juni 2009 besloten: 

• in te stemmen met een nieuwe ICT-beleidslijn, welke van kracht wordt vanaf de eerstvolgende 
zittingsperiode van de Kamer;  

• het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor EZ, om een onderzoek te laten uitvoeren 
naar de subsidiëring van de warmtekrachtkoppeling op basis van de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energieproductie, voorzien van een positief advies, ter besluitvorming door te 
geleiden naar de Kamer;  

• akkoord te gaan met het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken over de 
ontvangst van de nieuwe EP-leden alsmede het afscheid van de niet terugkerende EP-leden op 8 
september a.s. én om op deze dag van 17.30 tot 20.00 uur niet te vergaderen;  

• om het verzoek van de contactgroep Duitsland, om een tentoonstelling te organiseren over de 
20-jarige herdenking van de val van de Berlijnse Muur, wegens ruimtegebrek, niet te honoreren, 
tenzij de dIB ruimte vindt in een andere periode;  

• het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor EZ om een onderzoek te laten verrichten 
naar juridisch houdbare maatregelen ter bevordering van de marktwerking tussen 
benzinestations langs de snelweg, voorzien van een positief advies, ter besluitvorming aan de 
Kamer door te geleiden;  

• n.a.v. een brief van de NVJ zal de Griffier, vooruitlopend op een aanpassing in Parlis, met de NVJ 
en de PPV  bezien of op korte termijn een tijdelijke oplossing kan worden geboden voor het 
inzien van agenda’s en besluitenlijsten van commissies en tot de brieven van organisaties (níet 
de brieven van particulieren!).       

  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 22 april 2009 besloten: 



• de vergaderdata voor het Presidium gedurende het tweede semester van 2009 vast te stellen. 
De data worden gepubliceerd op Plein2;  

• de indiener van het voorstel om te komen tot een collectieve verzekering voor Kamerleden te 
berichten dat dit op grond van wettelijke regelgeving niet mogelijk is een dergelijke voorziening 
te treffen;  

• het verzoek van de Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 april 2009 om aan 
ACTAL advies te vragen over de administratieve lasten voor het bedrijfsleven i.c. verhuurders als 
gevolg van het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming 
verhuiskostenvergoeding bij renovatie; Kamerstuk 31 528) voorzien van een positief advies ter 
instemming door te geleiden aan de Kamer;  

• het verzoek van de vaste Commissie voor V&W van 21 april 2009 om juridisch advies in te 
winnen bij de parlementair advocaat over de certificering van zeezeilschepen in relatie tot de 
nationale en internationale regelgeving, ter instemming aan de Kamer door te geleiden, maar 
dan als een contra-expertise op de reactie van het departement.  

 
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 25 maart 2009 besloten: 

• Akkoord te gaan met een proefopstelling videoconferentie, zodat door middel van een concrete 
vergadering in een praktijkopstelling ervaren kan worden of de aanschaf van een dergelijk 
systeem wenselijk is. 

 
 
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 11 maart 2009 besloten: 

• de stand van zaken met betrekking tot de ICT ter informatie aan de betreffende woordvoerders 
tijdens het debat over de Raming 2009 te zenden;  

• om het voorstel van de vaste commissie voor Defensie over het voornemen om 
rondetafelgesprekken te organiseren in het kader van de behandeling van de 
kandidatenevaluatie vervanging F-16, ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen;  

• om de procedure die afgelopen jaar werd gehanteerd ten aanzien van de aanbieding van zijn 
Jaarverslag door de Nationale Ombudsman aan de Kamer ook dit jaar te volgen;  

• om in te stemmen met een bezoek van de contactgroep Duitsland aan Berlijn van 22-24 maart 
a.s.;  

• om in te stemmen met een werkbezoek van de commissie LNV aan Berlijn van 28-30 mei a.s.;  
• dat de Voorzitter, de eerste en tweede ondervoorzitter eens per jaar met de niet rechtstreeks in 

het Presidium vertegenwoordigde fracties zullen spreken over allerhande Kamerzaken;  
• om de leden, via een fractie-enquête te bevragen over hun voorkeur ten aanzien van enkele 

toekomstscenario’s inzake de ICT-voorzieningen voor leden;  
• om een brief te sturen aan het kabinet, waarin het Presidium zijn ongenoegen uit over de gang 

van zaken openbaarmaking van stukken over de crisis en voorts wordt gewezen op de 
gebruikelijke omgangsvormen tussen het kabinet de Kamer. Met het oog op gelijke 
informatievoorziening zal tevens het verzoek worden gedaan om de lijst Gerritse aan de Kamer 
te sturen;  

• om  het ter beschikking staande budget eenmalig mede te benutten voor een 
outplacementregeling voor niet in het Europees Parlement terugkerende leden, alsmede om de 
outplacementregeling voor ex-Kamerleden van overeenkomstige toepassing te verklaren en te 
bepalen dat hiervan niet afgeweken kan worden;  

• om het voorstel van de GroenLinks-fractie, om in een serie hoorzittingen de samenleving te 
horen over de aanpak van de crisis, door te geleiden aan de commissievoorzitters.  

 
 
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 18 februari 2009 besloten: 

• vanaf komend jaar elk najaar in het Presidium van gedachte te wisselen over de besteding van 
mogelijke onderuitputting van bepaalde posten in de begrotingsuitvoering;  

• niet in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Defensie over de financiering 
van rondetafelgesprekken over het project vervanging F-16;  

• de vaste commissie voor Financiën te vragen met een nader uitgewerkt voorstel te komen 
inzake de versterking van de controlerende rol van de Kamer rond de Kredietcrisis;  



• het verzoek van de vaste commissie voor LNV om een juridisch advies betreffende een verbod 
op pelsdierhouderij vergezeld van een positief advies van het Presidium aan de Kamer voor te 
leggen. 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 11 februari 2009 besloten: 

• de Commissie voor de Werkwijze te verzoeken om (vooruitlopend op de wettelijke regeling) een 
voorstel voor een procedurele regelgeving te ontwikkelen over een rechtstreekse toegang van de 
Kamer tot de planbureaus (motie Koopmans c.s. 31 490, nr 9);  

• gelet op de eerder vastgestelde beleidslijn dat werkbezoeken ten principale niet op Kamerdagen 
plaatsvinden, de Commissie BuZa te vragen een oplossing te zoeken inzake het voorgenomen 
werkbezoek van deze commissie aan Georgië, zodat dit niet op Kamerdagen plaatsvindt;  

• de beleidslijn inzake het in beginsel niet vliegen met maatschappijen die voorkomen op de 
zwarte lijst te handhaven;  

• de fractiekostenafrekening over 2007 vast te stellen (conform artikel 8 van de Regeling 
financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer);  

• in te stemmen met het door de Commissie NAAZ gevraagde budget ten behoeve van de 
werkzaamheden van de Commissie democratisch tekort, waarbij de kosten over beide Kamers 
zullen worden verdeeld conform de gebruikelijke verdeelsleutel 1:2.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 21 januari 2009 besloten: 

• om de Kamer voor te stellen de minister van EZ te vragen de consumentenautoriteit de 
handhavingtoets uit te laten voeren, conform de aanvraag van de vaste commissie voor Justitie;  

• om, conform het voorstel van de vaste commissie NAAZ, in te stemmen met de instelling van 
een tijdelijke commissie die zich zal buigen over de problematiek van het democratisch tekort. 
Wilders neemt in dezen een ander standpunt in;  

• om, conform het voorstel van de vaste commissie voor OCW, de Kamer voor te stellen een 
adviesaanvraag aan de Onderwijsraad te doen over het wetsvoorstel behorende bij Kamerstuk 
31 828.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 17 december 2008 besloten: 

• om niet in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse zaken om de 
kosten van voorzitters van commissies bij werkbezoeken uit het algemene reisbudget te 
bekostigen;  

• om aan de vaste commissie voor Defensie toe te staan om in het krokusreces een zesdaags 
werkbezoek te brengen aan de Verenigde Staten; in de weken voorafgaand aan het krokusreces 
een vierdaags werkbezoek te brengen aan Zweden, het reisbudget van 2008 naar 2009 over te 
hevelen, het reisbudget incidenteel te verhogen met € 6.000 en om het werkbezoek aan Zweden 
deels (één dag) op Kamerdagen af te leggen, met dien verstande dat dit werkbezoek aan 
Zweden niet plaatsvindt in de laatste week voor het krokusreces;  

• om op woensdagmiddag 25 maart 2009, tijdens de conferentie over parlementaire zelfreflectie in 
beginsel geen plenaire activiteiten of commissieactiviteiten plaats te laten vinden om zoveel 
mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om actief deel te nemen aan deze conferentie.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 20 november 2008 het volgende besloten: 

• alle nu voor plenaire afhandeling voor het kerstreces geagendeerde (wets)voorstellen en 
eventueel nog aan te melden onderwerpen worden kritisch tegen het licht gehouden om te 
beoordelen of afhandeling in 2008 nog absoluut noodzakelijk is  

• de leden worden geacht zich uiterlijk iedere maandag 12.00 uur in te schrijven voor deelneming 
aan een onderwerp dat voor die week plenair is geagendeerd met opgave van de spreektijd (dit 
geldt ook voor wetgeving). Daarna behoudt de Voorzitter zich het recht voor de spreektijd vast 
te stellen  

• zo nodig wordt er op maandag extra ruimte ingelast voor wetgevings- of nota-overleggen ter 
ontlasting van de plenaire agenda (krachtens het Reglement van Orde maximaal twee 
tegelijkertijd)  

• na 5 december wordt beoordeeld of en zo ja vanaf welke datum voor VAO’s het Kerstregime 
moet worden gehanteerd  

• er wordt een dringend beroep gedaan op de (voorzitters van de) commissies om tenminste tot 
de Kerst voor het aanmelden van agendapunten voor bespreking in de commissie rekening te 



houden met de wensen van de kleine(re) fracties, zodat de agenda van de plenaire vergadering 
zoveel als mogelijk ontlast wordt van spoeddebatten  

• als eindtijd van de vergadering wordt 23.00 uur aangehouden met een mogelijke uitloop tot 
23.30 uur. Voor de goede orde: het is uitsluitend aan de (dienstdoend) Voorzitter te bepalen 
wanneer de vergadering wordt gesloten  

• zo nodig wordt nog enkele keren op woensdag en donderdag al om 9.45 met de plenaire 
vergadering begonnen  

• de Voorzitter en haar plaatsvervangers zien erop toe dat interrupties kort zijn en gericht zijn op 
het vragen om opheldering en niet voor het houden van inleidingen. De duur van interrupties 
wordt bepaald op maximaal een halve minuut  

• de Voorzitter verstaat zich met de bewindspersonen om hen nog eens nadrukkelijk op het hart 
te binden zich bij hun beantwoording te concentreren op het reageren op het door de leden te 
berde gebrachte. De Griffier zal dit voorafgaand aan elke begrotingsbehandeling ook nog eens 
onder de aandacht van de betreffende secretaris-generaal brengen  

• de redactionele verslagen worden tot een minimum beperkt  
• de productie van de Handelingen heeft prioriteit boven de woordelijke verslagen van AO’s, met 

dien verstande dat ook voor de Handelingen in voorkomende gevallen meer tijd wordt genomen 
om deze af te werken.  

Het Presidium heeft tijdens de vergadering van 19 november 2008 besloten dat: 

• de brief van het managementteam over de late avondvergaderingen donderdag 20 november 
a.s. om 09.00 uur tijdens een extra Presidiumvergadering wordt besproken. Dan wordt ook 
gesproken over de tijdens deze vergadering geopperde extra maatregelen ter verlaging van de 
druk op de Kameragenda  

• de komende 14 dagen de volgende regel van kracht is: bij de regeling van werkzaamheden 
worden uitsluitend verzoeken om brieven toegestaan die betrekking hebben op reeds 
geagendeerde, binnen twee weken te houden plenaire debatten. Alle andere verzoeken om 
brieven zullen via de commissies moeten verlopen  

• het Presidium besluit geen behoefte te hebben aan een gesprek met de BVPA, die hierom heeft 
verzocht. De beweegredenen zullen door de Griffier aan de BVPA worden medegedeeld  

• het Presidium stelt vast dat de besluitvorming inzake de incidentele uitbreiding van de POK-
delegatie correct is verlopen  

• het Presidium heeft de brief ‘omgang met ambtelijke stukken’ voor kennisgeving aangenomen  
• het Presidium heeft ingestemd met doorgeleiding van de brief ‘evaluatie burgerinitiatief’ aan de 

commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven  
• het Presidium zal de commissie BZK en Defensie verzoeken zich te beraden over mogelijke 

aandacht voor het 60-jarig bestaan van de NAVO.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2008 besloten: 

• de minister van V&W per brief om opheldering zal worden gevraagd over het gebruikmaken van 
diensten van een vliegmaatschappij van de ‘zwarte lijst’ door leden van het kabinet;  

• de Voorzitter de ondertekenaars van de brief aan de Voorzitter over parlementair taalgebruik zal 
uitnodigen voor een gesprek bij de commissie voor de werkwijze;  

• dat het kabinet zal worden benaderd met het verzoek de Kamer zo spoedig mogelijk te voorzien 
van de gevraagde informatie n.a.v. de motie Irrgang/Vendrik (31 371, nr. 14);  

• gelet op de bijzondere omstandigheden met betrekking tot het lopende proces rond de 
staatkundige vernieuwingen, alsmede het belang van de fracties om zich hierop goed te kunnen 
oriënteren, de POK-delegatie incidenteel wordt uitgebreid met twee Tweede Kamerleden en één 
Eerste Kamerlid.     

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 8 oktober 2008 besloten: 

• de brief van leden aan de Voorzitter (d.d. 7 oktober 2008) over parlementair taalgebruik te 
agenderen voor de eerstvolgende Presidiumvergadering;  

• in te stemmen met de inhoud van de brief ( DBV 2008-073) Begrotingsuitvoering 2008, alsmede 
de voorstellen met betrekking tot de voorbereiding Najaarsnota;  

• de voorzitter van de commissie NAAZ te verzoeken een vergadering te beleggen waarin wordt 
gesproken over de verdeelsleutel en over de mogelijkheid tot uitbreiding van de delegatie, die 
deelneemt aan het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties. 



 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 24 september 2008 besloten: 

• de Kamer voor de aanvang van de begrotingsbehandelingen bij brief te wijzen op enkele 
relevante punten (interrupties behoren kort te zijn, men behoort via de Voorzitter te spreken) en 
de bewindslieden erop te wijzen dat de spreektijd voor bewindslieden de helft is van die van de 
Kamer;  

• in te stemmen met het advies van de commissie voor de Werkwijze over contacten tussen 
Kamerleden en ambtenaren van ministeries (30 184 nr 21.);  

• over duurzaam inkopen en om de Kamer te melden dat de motie-Ouwehand ((31250, nr. 27) 
naar vermogen zal worden uitgevoerd;  

• de cie. BuZa te adviseren vast te houden aan de door de Kamer ondersteunde algemene lijn, dat 
geen gebruik wordt gemaakt van vliegtuigmaatschappijen die op de Zwarte Lijst van de EU 
staan, ook als dit negatieve gevolgen kan hebben voor een voorgenomen werkbezoek. De 
uiteindelijke beslissing berust vanzelfsprekend bij de commissie.  

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 10 september 2008 besloten: 

• de fractiekostenregeling 2006 vast te stellen;  
• een notitie die uitleg geeft over de symbolische en praktische betekenis van de eed die 

Kamerleden op de Grondwet afleggen voor kennisgeving aan te nemen;  
• in te stemmen met de notitie over de praktische uitvoering van procedures van 

commissiereizen;  
• in te stemmen met het werkbezoek van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse 

Taalunie aan Suriname van 2 t/m 7 november a.s.;  
• aan de Kamer het advies door te zenden dat de Commissie voor de Werkwijze heeft uitgebracht 

naar aanleiding van de motie-Schinkelshoek (31473, nr. 7) en voorstellen van de heer Aptroot 
over de plenaire agenda;  

• aan de Kamer het advies door te zenden dat de Commissie voor de Werkwijze heeft uitgebracht 
naar aanleiding van toezeggingen bij de behandeling van de Raming 2009 over spoedoverleggen 
en de 30-ledenregeling in commissies, en moties bij het mondelinge vragenuur;  

• aan de Kamer het voorstel te doen toekomen ter uitvoering van de motie-Blanksma-van de 
Heuvel/Smeets (29515, nr. 228) inzake het toetsen van amendementen door Actal);  

• de in Parlis opgenomen brieven van derden met onmiddellijke ingang toegankelijk te maken voor 
de fractiemedewerkers;  

• in te stemmen met een door enkele leden van de Kamer in samenwerking met de 
Wereldgezondheidsorganisatie te organiseren interparlementaire conferentie over veilig 
moederschap van 26 t/m 28 november 2008 in het Kamergebouw. 

  

 


