
 

 

Procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij 

de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen (september 2010). 

 

1. Na het demissionair worden van een kabinet biedt de Voorzitter de fracties een lijst 

met alle bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen ter beoordeling op een 

eventuele controversieelverklaring aan. In de lijst wordt onderscheid gemaakt tus-

sen wetsvoorstellen die al voor plenaire behandeling zijn geagendeerd (A-gedeelte) 

en wetsvoorstellen die nog bij commissies in onderzoek zijn (B-gedeelte). 

2. Voor een door de Voorzitter, gehoord het College van Senioren, te bepalen datum 

worden per fractie eventuele voorstellen voor controversieelverklaring bij de griffie 

gedeponeerd.  

3. De griffie stelt per beleidsterrein geordend (en onderscheiden naar A-gedeelte en 

B-gedeelte) een document op waarin tot uitdrukking komt welke fracties voorstel-

len hebben gedaan tot controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangi-

ge wetsvoorstellen. 

4. Het document bedoeld onder 3 wordt geagendeerd voor een vergadering van het 

College van Senioren. Ter vergadering, dan wel voor een door de Voorzitter, ge-

hoord het College van Senioren, bepaald tijdstip, geven de fractievoorzitters aan of 

hun fracties bereid zijn steun te verlenen aan controversieelverklaring van door 

andere fracties voor controversieelverklaring voorgedragen wetsvoorstellen. 

5. De Voorzitter legt aan de plenaire vergadering ter besluitvorming een lijst voor 

waarop de wetsvoorstellen zijn vermeld ten aanzien waarvan door fracties voorstel-

len tot controversieelverklaring zijn gedaan. In een afzonderlijke kolom komt tot 

uitdrukking welke fracties bereid zijn steun te verlenen aan voorstellen tot contro-

versieelverklaring van andere fracties. 

6. Ter plenaire vergadering stelt de Voorzitter voor voorstellen die blijkens de lijst be-

doeld onder 5 op de politieke steun van een meerderheid kunnen rekenen, contro-

versieel te verklaren en de voorstellen die blijkens de lijst niet op een meerderheid 

kunnen rekenen, niet controversieel te verklaren. 

7. Leden kunnen om stemming verzoeken inzake afzonderlijke voorstellen tot contro-

versieelverklaring van op de lijst bedoeld onder 6 voorkomende wetsvoorstellen. 

Ten aanzien van voorstellen waaromtrent geen stemming wordt gevraagd, stelt de 

Voorzitter vast dat de Kamer conform zijn voorstel heeft besloten. 

8. De behandeling van door de Kamer controversieel verklaarde wetsvoorstellen 

wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuw kabinet. 

 


