
Raming der voor de Eerste Kamer in 2001
benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten

Den Haag, 15 februari 2000

Ter voldoening aan artikel 16 van het Reglement van Orde biedt de
Huishoudelijke Commissie hierbij de Kamer de Raming aan van de in 2001
voor haar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen
ontvangsten. Deze Raming is bestemd om, na door de Kamer te zijn
vastgesteld, bij de Regering te worden ingezonden ten behoeve van de
Rijksbegroting voor het jaar 2001. Met betrekking tot de posten, bij de
Raming uitgetrokken, verwijst de commissie naar de bijgevoegde
toelichtende nota.

De Huishoudelijke Commissie,
Korthals Altes (Voorzitter)
Boorsma
Jurgens

Baljé, Griffier
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RAMING VAN DE UITGAVEN (bedragen x f 1 000)

artikelnr/
onderdeel

omschrijving realisatie
1999

begroting
2000

verplichtingen
2001

raming
2001

Eerste Kamer der Staten-Generaal totaal 12 165 000 13 885 000 13 768 000

U.02.01 Vergoedingen leden Eerste Kamer totaal 5 009 000 5 081 000 5 081 000

AO 05 Vergoeding voor de werkzaamheden 3 036 000 3 087 000 3 087 000 3 087 000
AO 06 Vergoeding voor de secundaire voorzieningen 259 000 259 000 259 000 259 000
AO 07 Toelage en andere voorzieningen Voorzitter 112 000 118 000 118 000 118 000
AO 08 Kostenvergoedingen 1 602 000 1 617 000 1 617 000 1 617 000

U.02.02 Personeel en materieel totaal 7 156 000 8 804 000 8 687 000

Personeel Eerste Kamer 3 724 000 4 280 000 4 258 000

AO 05 Ambtelijk personeel 3 536 000 4 160 000 4 138 000 4 138 000
AO 06 Overige personeelsuitgaven 188 000 120 000 120 000 120 000

Materieel 3 432 000 4 524 000 4 429 000

AO 07 Vergoedingen 110 000 124 000 125 000 125 000
AO 07 Diensten van derden/uitbestede werkzaamheden 397 000 370 000 374 000 374 000
AO 07 Overige diensten 299 000 297 000 302 000 302 000
AO 07 Algemene benodigdheden/bureaukosten 182 000 194 000 191 000 191 000
AO 07 Specifieke gebruiksgoederen 17 000 28 000 23 000 23 000
AO 07 Specifieke verbruiksgoederen 124 000 139 000 139 000 139 000
AO 07 Overige lopende uitgaven 48 000 56 000 55 000 55 000
AO 07 Belastingen/heffingen/retributies 4 000 5 000 5 000 5 000
AO 07 Kantine Eerste Kamer 154 000 100 000 105 000 105 000
AO 07 Publiciteitskosten 170 000 142 000 142 000 142 000
AO 07 Exploitatie vervoermiddelen 20 000 22 000 22 000 22 000
AO 07 Parlementair drukwerk 350 000 630 000 450 000 450 000
AO 07 Automatiseringskosten 634 000 1 639 000 1 786 000 1 786 000
AO 07 Uitzending leden en ambtenaren naar het

buitenland
97 000 100 000 100 000 100 000

AO 07 Grafelijke Zalen voor de Verenigde Vergadering 47 000 40 000 40 000 40 000
AO 08 Aanschaf/vervanging computerapparatuur 209 000 128 000 80 000 80 000
AO 08 Aanschaf/vervanging overige investerings-

goederen
181 000 285 000 265 000 265 000

AO 10 Post-actieven 389 000 225 000 225 000 225 000

In de begroting 2000 en de raming 2001 zijn de voorgenomen mutaties van de 1e suppletoire begroting 2000 niet verwerkt.

(bedragen x f 1 000)

artikelnr/
onderdeel

omschrijving realisatie
1999

begroting
2000

verplichtingen
2001

raming
2001

Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m p.m.

U.04.02 Personeel en materieel Stenografische Dienst en

Griffie interparlementaire betrekkingen

U.04.12 Interparlementaire betrekkingen

AO 01 Uitzending leden en ambtenaren van de
StatenGeneraal naar internationale organen

AO 02 Aandeel Nederland in de kosten van interparle-
mentaire organen

AO 03 Contacten tussen de parlementen van het
Koninkrijk

AO 04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en
delegaties van internationale organen

AO 05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de
Interparlementaire Unie

De bedragen van de begrotingsartikelen U04.02 en U04.12 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de
uitgaven ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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MEERJARENRAMING VAN DE UITGAVEN (bedragen x f 1 000)

artikelnr/
onderdeel

omschrijving 2002 2003 2004 2005

Eerste Kamer der Staten-Generaal totaal 12 461 000 12 461 000 12 461 000 12 461 000

U.02.01 Vergoedingen leden Eerste Kamer 5 081 000 5 081 000 5 081 000 5 081 000

U.02.02 Personeel en materieel 7 380 000 7 380 000 7 380 000 7 380 000

Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m p.m. p.m.

U.04.02 Personeel en materieel Stenografische Dienst en

Griffie interparlementaire betrekkingen

U.04.12 Interparlementaire betrekkingen

AO 01 Uitzending leden en ambtenaren van de
StatenGeneraal naar internationale organen

AO 02 Aandeel Nederland in de kosten van interparle-
mentaire organen

AO 03 Contacten tussen de parlementen van het
Koninkrijk

AO 04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en
delegaties van internationale organen

AO 05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de
Interparlementaire Unie

In de meerjarencijfers 2002 tot en met 2005 van de artikelnummers U02.01 en U02.02 zijn de voorgenomen mutaties voorgenomen mutaties van de
1e suppletoire begroting 2000 niet verwerkt.
De bedragen van de begrotingsartikelen U04.02 en U04.12 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de
uitgaven ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

RAMING VAN DE ONTVANGSTEN (bedragen x f 1 000)

artikelnr/
onderdeel

omschrijving realisatie
1999

begroting
2000

raming
2001

Eerste Kamer der Staten-Generaal totaal 210 000 138 000 138 000

M.02.01 Diverse ontvangsten 210 000 138 000 138 000

AO 01 Diverse ontvangsten 206 000 134 000 134 000
AO 02 Inhouding voor pensioen van de Voorzitter of zijn betrekkingen 4 000 4 000 4 000

Staten-Generaal Algemeen

M.04.01 Diverse ontvangsten p.m. p.m. p.m.

De bedragen van het begrotingsartikel M04.01 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de ontvangsten ten
behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

MEERJARENRAMING VAN DE ONTVANGSTEN (bedragen x f 1 000)

artikelnr/
onderdeel

omschrijving 2002 2003 2004 2005

Eerste Kamer der Staten-Generaal 138 000 138 000 138 000 138 000

M.02.01 Diverse ontvangsten 138 000 138 000 138 000 138 000

Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m. p.m. p.m.

M.04.01 Diverse ontvangsten

De bedragen van het begrotingsartikel M04.01 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de ontvangsten ten
behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel U02.01 – VERGOEDINGEN LEDEN EERSTE KAMER

De raming van dit artikel is gebaseerd op de Wet van 18 mei 1995 tot
regeling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de secundaire
voorzieningen en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de toelage en de andere
voorzieningen van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
(Stb.1995, 291). Met ingang van 1 januari 1997 is de wijziging van (onder
meer) de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer (Stb.1997, 250) in werking
getreden.

Artikelonderdeel 05 – Vergoeding voor de werkzaamheden

Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoe-
dingen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de vervulling van het
lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tevens worden
op dit onderdeel de eindejaarsuitkering, de toelagen voor de Ondervoor-
zitters en de fractievoorzitters geraamd en verantwoord. Sedert 1
augustus 1999 bedraagt de vergoeding voor de werkzaamheden f 41 172
per jaar. De vergoedingen voor de Ondervoorzitters en de fractievoor-
zitters worden uitgedrukt in percentages van de vergoeding voor de
werkzaamheden. De onder dit onderdeel genoemde vergoedingen
worden beschouwd als belastbaar inkomen en zijn derhalve belast
ingevolge de Wet op de Inkomstenbelasting.

Artikelonderdeel 06 – Vergoeding voor de secundaire voorzieningen

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoedingen
waarmee kamerleden voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeids-
ongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Sedert 1 januari 2000 bedraagt
deze vergoeding f 3 587 per jaar. Deze vergoeding wordt eveneens
beschouwd als belastbaar inkomen en wordt derhalve belast. Echter,
indien deze vergoeding wordt aangewend voor bedoelde voorzieningen,
is het mogelijk dat zij, voor zover aldus aangewend, aftrekbaar wordt van
het belastbaar inkomen.

Artikelonderdeel 07 – Toelage en andere voorzieningen van de Voorzitter

Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de toelage en
andere voorzieningen van de Voorzitter. Tevens worden op dit onderdeel
geraamd en verantwoord de eindejaarsuitkering en de tegemoetkoming in
de premies van een ziektekostenverzekering. De onder artikelonderdeel 05
en 06 vermelde vergoedingen zijn niet van toepassing op de Voorzitter.
Sedert 1 augustus 1999 bedraagt de (bruto)toelage van de Voorzitter van
de Eerste Kamer f 9 419 per maand, inclusief 8% vakantie-uitkering.

Artikelonderdeel 08 – Kostenvergoedingen

Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoe-
dingen van ambts-, reis- en verblijfkosten. De vergoeding van ambts-
kosten bedraagt sedert 1 januari 1999 f 4 111 per jaar, de vergoeding van
reiskosten sedert 1 januari 1996 f 7 800 per jaar en de vergoeding van
verblijfkosten is afhankelijk van de afstand van de woonplaats van het
kamerlid tot het gebouw van de Eerste Kamer en bedraagt sedert 1 januari
2000 bij 0 km. f 461, bij 10 km. f 4 615, bij 75 km. f 9 231 en bij 150 km. en
meer f 15 002 per jaar. De onder dit onderdeel genoemde vergoedingen
zijn onbelast.
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Bij de raming van de bedragen voor 2001 is uitgegaan van de thans –
januari 2000 – geldende vergoedingen, zodat het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2001 rekening zal moeten
houden met eventuele loonbijstellingen en aanpassingen van de
kostenvergoedingen.

Artikel U02.02 – PERSONEEL EN MATERIEEL

Personeel Eerste Kamer der Staten-Generaal

Voor het jaar 2001 staan er geen uitzonderlijke posten op de Raming. Deze
Raming blijft binnen de door het kabinet afgesproken en door de Kamer
overgenomen meerjarencijfers.

De personele bezetting geeft per medio januari 2000 het volgende beeld te
zien:

Totaal aantal ambtenaren 43

Schalen 1 t/m 4 12
Schalen 5 t/m 10 24
Schaal 11 en hoger 7

De beschikbare formatie in fte’s bedraagt 43, terwijl de werkelijke
bezetting in fte’s 38,5 bedraagt. De verdeling daarvan is als volgt:

Schaal Aantal fte’s

19 1
14 1,8
13 1
12 1
11 1*
Totaal schaal 11 en hoger 5,8
10 2
9 2,2
8 4,6
7 3,4
6 2
5 7,9
Totaal schalen 5 t/m 10 22,1
4 4
3 4,3
2 2,3

Totaal schalen 1 t/m 4 10,6
Totaal 38,5 38,5

* inclusief 2,76 uur per week bedrijfsmaatschappelijk werk

Het verschil tussen werkelijke bezetting en aantal formatieplaatsen (4,5)
wordt enerzijds veroorzaakt door het in deeltijd werkzaam zijn van een
aantal personeelsleden en anderzijds door nog niet-vervulde vacatures.

Hoewel er in 1999 diverse vacatures vervuld zijn, zijn de twee Europa-
medewerkers in 1999 nog niet aangetrokken. De vervulling van die
vacatures zal in de loop van het jaar 2000 wel zijn beslag gaan krijgen.

In 2001 zal het personeelsbestand naar verwachting niet veel veranderen
ten opzichte van voorgaande jaren. Het personeelsbeleid van de Eerste
Kamer blijft er onveranderd op gericht de arbeidsmobiliteit van het
personeel te bevorderen. In dat licht is er in de afgelopen jaren het nodige
geïnvesteerd in verdere scholing van het zittende personeel teneinde hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De aansluiting op de
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Mobiliteitsbank rijksoverheid die in oktober 1999 is gerealiseerd, zal naar
verwachting een bijdrage aan vergroting van de arbeidsmobiliteit kunnen
leveren.

In 2001 zal een drietal medewerkers 121⁄2 jaar in overheidsdienst zijn; voor
hen geldt de gebruikelijke gratificatie bij ambtsjubileum.

Materieel

Onderdeel vergoedingen

Op dit onderdeel worden onder andere geraamd en verantwoord
vergoedingen aan personeel voor maaltijden overwerk, reis- en verblijf-
kosten en kosten van het vervoerplan woon-werkverkeer Staten-Generaal.
Het geraamde bedrag voor 2001 is nagenoeg gelijk aan het begrote
bedrag voor 2000.

Onderdeel diensten van derden/uitbestede werkzaamheden

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord door derden uitge-
voerde werkzaamheden. Het geraamde bedrag voor 2001 is nagenoeg
gelijk aan het begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel overige diensten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord uitgaven voor porti en
bezorgkosten, telefoon, fax en kosten werving en selectie. Het geraamde
bedrag voor 2001 is gelijk aan het begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel algemene benodigdheden/bureaukosten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord uitgaven voor papier,
enveloppen, schrijf- en bureaubehoeften alsmede aanschaf boeken en
abonnementen. Het geraamde bedrag voor 2001 is nagenoeg gelijk aan
het begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel specifieke gebruiksgoederen

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord kosten voor aankoop
van gereedschappen, dienstkleding en (kleine) vervangingsmaterialen.
Het geraamde bedrag voor 2001 is met een gering bedrag verlaagd ten
opzichte van het begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel overige lopende zaken

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de uitgaven van
ontspanningsactiviteiten/excursies voor het personeel van de Kamer en
representatiekosten. De organisatie van de activiteiten voor het personeel
behoort tot de taak van de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen.
Voor een goede invulling van deze activiteiten is het geraamde bedrag
voor 2001 nagenoeg gelijk aan begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel belastingen/heffingen/retributies

Voor de Eerste Kamer bestaan deze kosten onder andere uit te betalen
rioolrecht, verontreinigingsheffing, machtiging zender oproepinstallatie
en abonnement kabelnetaansluiting.
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Onderdeel kantine Eerste Kamer

Alle kosten die betrekking hebben op de kantine, met uitzondering van de
personeelskosten, worden hierop geraamd en verantwoord. Het
geraamde bedrag voor 2001 is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag
voor 2000. De ontvangsten van de kantineverkopen worden geboekt op
artikel M02.01 Diverse ontvangsten.

Onderdeel publiciteitskosten

In 2000 zal een intern communicatieplan worden opgesteld. Voorgesteld
wordt met ingang van het begrotingsjaar 2001 een nieuw onderdeel
Interne Communicatie op te nemen waarbij tevens de post
Personeelsactiviteiten/excursies (thans nog geraamd onder onderdeel
overige lopende zaken) wordt ondergebracht. Dit plan kan gevolgen
hebben voor de begroting 2001. Betreffende het nog niet bestaande
onderdeel Interne Communicatie is voor 2001 geen bedrag geraamd. In de
loop van 2000 kan eerst aan de hand van concrete voorstellen worden
bezien welk budget nodig zal zijn.

Deze kosten kunnen voortvloeien uit onder andere de volgende activi-
teiten:
• verdieping van personeelsbijeenkomsten/excursies met een zowel

educatief als ontspannend karakter, e.d;.
• aanschaf van ondersteunende middelen;
• verbetering van de Kamerstem, het personeelsorgaan.

Personeelsvolume afdeling Voorlichtingen Externe betrekkingen: 2

Personele
uitgaven

Materiële
uitgaven

Totale
uitgaven

Gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten 225 000 142 000 367 000
Speciale voorlichtingsactiviteiten 0 0 0

Totale voorlichtingsuitgaven Eerste Kamer 225 000 142 000 367 000

Onderdeel exploitatie vervoermiddelen

Alle kosten die betrekking hebben op de dienstauto, dienstbromfiets en
dienstfietsen, worden hieronder geraamd en verantwoord. Het geraamde
bedrag voor 2001 is gelijk aan het begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel parlementair drukwerk

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van het
parlementair drukwerk. De hoeveelheid drukwerk staat in nauw verband
met de parlementaire werkzaamheden, die (moeten) worden verricht.
Nagenoeg alle te drukken Eerste-Kamerstukken worden langs elektro-
nische weg aangeleverd bij Sdu Uitgevers, waardoor het laagste
druktarief in rekening wordt gebracht. Wel worden extra kosten in
rekening gebracht door Sdu Uitgevers voor het digitaal terugleveren van
alle stukken. Dit is noodzakelijk voor het op internet opnemen van deze
stukken. Gelet op het feit dat het aanleveren langs elektronische weg
voordeliger is, wordt een lager bedrag geraamd ten opzichte van het
begrote bedrag voor 2000.

Onderdeel automatisering

Het geraamde bedrag voor 2001 ad. f 1 866 000 vloeit voort uit de in 1999
gemaakte afspraak een computerruimte aan te laten leggen. De kosten
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van dit project in 2001 worden geraamd op f 1 300 000. Het resterende
bedrag ad f 566 000 zal worden uitgegeven aan de gebruikelijke
automatiseringskosten.

Onderdeel aanschaf/vervanging van overige investeringsgoederen

In 2001 worden de volgende aanschaffingen voorzien, te weten:
vervanging stoelen en meubilair in diverse vertrekken, zoals in
commissie- en fractiekamers alsmede kantoorruimtes en vervanging
vloerbedekking mede in het kader van de uitvoering van het Masterplan.
Tevens dient een bedrag geraamd te worden voor onvoorzien.

Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van
vergoeding reis- en verblijfkosten en andere uitgaven van parlementaire
delegaties van leden en ambtenaren van de Eerste Kamer. Voor het jaar
2001 is hetzelfde bedrag geraamd als voor 2000 is begroot.

Grafelijke Zalen voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord alle kosten die
verband houden met het in orde brengen van de Ridderzaal voor de
Verenigde Vergadering op de derde dinsdag van september («Prinsjes-
dag»). De werkzaamheden die hiermee samenhangen, worden verricht
door de Eerste Kamer.

Onderdeel Post-actieven

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de uitkeringen aan
oud-personeel van de Eerste Kamer op wie de Wachtgeldregeling van
toepassing is. In 2000 drukken op dit onderdeel twee oud-personeelsleden
en één personeelslid dat voor 18 uur wachtgeld ontvangt en voor de
overige uren herplaatst is bij de Kamer. Tevens drukken op dit onderdeel
de uitgaven van de suppletie die een oud-personeelslid ontvangt in
verband met een WAO-conforme uitkering. Eveneens worden door
Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
(USZO) doorberekend de apparaats- en administratiekosten. Tenslotte
worden, conform de afspraken in het Sector Overleg Rijk, de heffing
gelden voor scholing en vorming OR-leden en voorlichtingskosten op dit
onderdeel geraamd.

Artikel M02.01 DIVERSE ONTVANGSTEN

Op dit artikel worden de ontvangsten van diverse aard geraamd en
verantwoord. Dit betreft met name de volgende posten: opbrengst
kantineverkopen, eigen bijdragen aan het Vervoerplan Staten-Generaal en
kinderopvang, verkoop relatiegeschenken Eerste Kamer en ingehouden
pensioenpremies op toelage Voorzitter.

P.M.

Staten-Generaal Algemeen

De bedragen van de begrotingsartikelen U0402, Personeel en materieel
Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen, U04.12,
Interparlementaire betrekkingen en M04.01, Diverse ontvangsten, alsmede
de bedragen voor de meerjarenraming 2002 tot en met 2005 worden
geraamd en toegelicht door de Tweede Kamer en betreffen mede uitgaven
en ontvangsten ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De
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gedrukte raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven
alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten waarin de bedragen
en de toelichting van de gemeenschappelijke artikelen met de Tweede
Kamer zijn opgenomen, is nog niet verschenen. De bedragen van deze
gemeenschappelijke begrotingsbedragen zijn dientengevolge pro
memorie uitgetrokken.
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TOELICHTING BIJ MEERJARENRAMINGEN 2002 TOT EN MET
2005

Artikel U02.01 – VERGOEDINGEN LEDEN EERSTE KAMER

Behoudens de gebruikelijke loonbijstellingen en aanpassingen, zullen de
bedragen voor de meerjarenramingen tot en met 2005 nagenoeg gelijk
zijn aan het geraamde bedrag voor 2001.

Artikel U02.02 – PERSONEEL EN MATERIEEL

Personeel Eerste Kamer der Staten-Generaal

2002 2003 2004 2005

Totaal aantal ambtenaren 43 43 43 43

Schalen 1 t/m 4 12 12 12 12
Schalen 5 t/m 10 24 24 24 24
Schaal 11 en hoger 7 7 7 7

Materieel

De meerjarenramingen voor 2002 tot en met 2005 zijn gelijk aan het
begrote bedrag voor 2001 minus de voor dat jaar incidenteel toegekende
claim f 1,3 miljoen voor de aanleg van de computerruimte.

Artikel M02.01 – DIVERSE ONTVANGSTEN

Voor de jaren 2002 tot en met 2005 wordt het voor 2001 geraamde bedrag
geraamd.
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