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Dankwoord Voorzitter Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, 
inontvangstname rapport Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer, 

11 juli 2017 
 

 

Geachte voorzitter en leden van de commissie, collega's, 

 

Hartelijk dank voor het eindrapport van uw commissie, dat ik zojuist in 

ontvangst heb mogen nemen. In de stijl van deze Kamer is het inmiddels via 

een digitale druk op de knop' on line' gegaan. Driekwart jaar hebt u samen met 

uw staf hieraan gewerkt en het resultaat mag er zijn.  

 

Hoewel ik als Voorzitter (nog) niet  wil ingaan op de inhoud van het rapport, wil 

ik wel graag iets zeggen over de betekenis van dit onderzoek voor de Eerste 

Kamer. Het is, zoals u zelf al zei, niet de eerste keer in de geschiedenis dat de 

Kamer haar eigen werkwijze onder de loep neemt. Bij eerder onderzoek naar 

de werkbelasting, de Europese Werkwijze en in reactie op de GRECO-evaluatie 

is dit ook gebeurd. Toch is dit onderzoek van een andere orde. Want niet 

eerder is er zo integraal naar de werkwijze van de kamer gekeken.  

 

Ik acht het van groot belang dat is onderzocht hoe de Kamer haar 

medewetgevende en controlerende taak kan versterken. Het doet mij deugd 

om te lezen dat de commissie heeft vastgesteld dat een groot aantal 

procedures en werkwijzen goed lopen. Toch heeft de commissie ook een aantal 

knelpunten in de werkwijze geconstateerd. In sommige gevallen wordt 

aanbevolen om het Reglement van Orde aan te passen. In andere gevallen is 

aanpassing van de interne werkwijze voldoende. En in weer andere gevallen is 

het een kwestie van politieke cultuur en mores. 
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Het rapport is helder geschreven en bevat duidelijke analyses. Daarmee vormt 

het een uitstekende basis voor nadere discussie in de Kamer in het najaar . 

Zonder daarop vooruit te willen lopen, wil ik hier wel alvast gezegd hebben dat 

een parlementair huis zijn oren en ogen open moet houden voor interne en 

externe ontwikkelingen en de bereidheid moet hebben om mee te bewegen.  

 

Een parlementair huis mag nooit zelfgenoegzaam achteroverleunen onder het 

motto: "Het ging altijd goed en het gaat nog steeds goed.", Een parlementair 

huis moet zorgen dat de procedures voorspoedig én zorgvuldig verlopen. Dan 

komen de inhoud van ons werk en de vitale rol in het wetgevingsproces van de 

Eerste Kamer optimaal tot hun recht. 

 

Het is daarbij belangrijk dat er Kamerbreed gedragen opvattingen over de 

gewenste werkwijze bestaan, waarbij er rekening wordt gehouden met zowel 

grote als kleine fracties.  

 
 
Mijnheer Flierman,  

 

Ik prijs uw commissie -voor de wijze waarop u dit onderzoek hebt uitgevoerd. 

Maar ik prijs ook uw staf, want zoals wij allen weten, is goede ondersteuning 

essentieel voor het functioneren van een parlementair huis. En ik ben dan ook 

blij dat het rapport waardering uitspreekt over de ambtelijke ondersteuning 

van de Kamer. 

 

Op deze laatste dag voor het zomerreces hebt u ons een fraai rapport 

gepresenteerd. Wij kunnen het allemaal meenemen naar ons vakantieadres. 
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Na het reces komen we er op terug en het College van Senioren zal 

ongetwijfeld goede nota nemen van uw voorstel in het najaar een debat in 

deze Kamer aan het rapport te wijden. Nogmaals mijn hartelijke dank aan u en 

uw commissie. 


