
Voorstel van de leden Braks, Van Eekelen,
Jurgens, Timmerman-Buck, Van den
Broek-Laman Trip, Lycklama à Nijeholt, De Boer,
Schuyer, Schuurman, Holdijk, Ruers en Bierman
tot wijziging van het Reglement van Orde

VOORSTEL
6 mei 2003

Het Reglement van Orde wordt als volgt gewijzigd

Artikel 7, wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Zo spoedig mogelijk na de aanvang van een nieuwe zitting dan wel

bij tussentijds openvallen van het voorzitterschap gaat de Kamer over tot
de benoeming van een Voorzitter.

TOELICHTING

Onlangs is in het College van Senioren besloten de benoeming van een
nieuwe Voorzitter vooraf te laten gaan door een procedure van vrije
kandidaatstelling en verkiezing. Het huidige Reglement van Orde (zie de
artikelen 7, 8 en 9) dekt deze nieuwe procedure niet, maar verzet zich – op
één onderdeel na – er evenmin tegen.

Gelet op de tijdens de zgn. stranddagen door dit College uitgesproken
wens om in de volgende zitting van de Kamer tot een algehele wijziging
van het Reglement van Orde te komen, lijkt het in de rede te liggen thans
uitsluitend over te gaan tot het wegnemen van het formele beletsel tegen
de praktische uitvoering van de bovengenoemde procedure. Het gaat om
het eerste lid van artikel 7 RvO, dat het volgende bepaalt: «In de eerste
vergadering van een nieuwe zitting en bij tussentijds openvallen van het
Voorzitterschap gaat de Kamer over tot de benoeming van een Voorzitter».

De keuze voor een nieuwe procedure die tot de benoeming van een
nieuwe Voorzitter moet leiden, heeft tot gevolg dat de «nieuwe Kamer»
niet in de eerste vergadering van de nieuwe zitting tot benoeming van de
Voorzitter kan overgaan. Immers, in die eerste vergadering zal de door de
oude Kamer ontworpen profielschets dienen te worden vastgesteld en
wordt de termijn van kandidaatstelling geopend. Er van uitgaande dat die
termijn eindigt op de eerstvolgende dinsdag, lijken verkiezing en
benoeming van de nieuwe Voorzitter niet eerder mogelijk dan op deze
tweede vergaderdag in de nieuwe zitting. Mogelijkerwijs wordt zelfs de
voorkeur gegeven aan benoeming op de dinsdag volgende op die waarop
de termijn van kandidaatstelling sluit.

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2002–2003 Nr. 210a

KST67924
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2003 Eerste Kamer, vergaderjaar 2002–2003, nr. 210a 1



Gelet op de eenvoudige aard van de noodzakelijke wijziging van het
Reglement van Orde en verwijzend naar artikel 160 van het huidige
Reglement adviseren wij de Kamer om zonder vooronderzoek over dit
voorstel te beraadslagen en te besluiten.
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