
LXV Raming der voor de Eerste Kamer in 2009
benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/
ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1

Vastgesteld 3 juli 2008

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

Naar aanleiding van de antwoorden van de Huishoudelijke Commissie
hebben de leden van de fractie van de PvdA nog een nadere vraag over
de kosten van de catering. De Huishoudelijke Commissie geeft aan op dit
moment geen mogelijkheden te zien om de kosten inzake de catering te
reduceren. Heeft de Huishoudelijke Commissie daarbij onderzocht of
bijvoorbeeld aangesloten kan worden bij de restauratieve voorzieningen
van de Tweede Kamer en welke kostenbesparingen dit zou kunnen ople-
veren?

Naar aanleiding van de antwoorden van de Huishoudelijke Commissie
hebben de leden van de fractie van de CDA een vraag met betrekking tot
de werkbelasting van Eerste Kamerleden met bestuurfuncties. In de
memorie van antwoord wordt niet expliciet antwoord gegeven op de
vraag of in het onderzoek naar de werkbelasting ook aandacht besteed zal
worden aan Leden met een bestuurfuncties en een eventuele bijstelling
van de vergoeding van deze Leden.

De leden van de fractie van de SP hebben nog de volgende vragen naar
aanleiding van de memorie van antwoord:
Zij hebben met instemming gelezen dat in het najaar van 2008 een pilot
project gestart zal worden in het kader van een papier-arm parlement en
dat in het najaar begonnen wordt met een plan waarin centraal zal staan
hoe de ICT verder dienstbaar kan worden gemaakt aan het primaire
proces. De leden van de fractie van de SP onderschrijven het belang
hiervan.
Zij betreuren het echter dat nog geen analyse is en wordt gemaakt van
voor- en nadelen en efficiency- opbrengsten van het (bijvoorbeeld) per
zittingstermijn eenmalig verschaffen van een laptop aan de leden van de
Eerste Kamer, inclusief een abonnement met internetverbinding, met
gelijktijdige aanzienlijke reductie van de Sdu- en andere abonnementen en
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de dagelijkse papier- en poststroom. Vanuit diverse perspectieven waar-
onder milieu-, arbo-, kosten- en tijd, zou dit van groot belang zijn. De
vraag van de leden van de fractie van de SP is daarom of er een snellere
analyse alsook aanpak van deze al lang en bij herhaling gesignaleerde
onwenselijke situatie mogelijk is. De noodzaak van het verbeteren van de
ICT-ondersteuning van het primaire proces kan met de toenemende infor-
matiestroom voor Eerste Kamerleden, en hun Inhoudelijke Ondersteu-
ning, niet genoeg worden benadrukt, zeker wanneer externe virtuele
bezoekers vanaf a.s. jaar nog gemakkelijker en sneller op de hoogte
worden gehouden van het wetgevingsproces. Het laatste vinden de leden
van de fractie van de SP op zich een goede voorgenomen verbetering,
maar waardoor ook ongetwijfeld de informatiestroom weer verder zal
toenemen.

De tweede vraag betreft de Representatiekosten en de Catering van de
Eerste Kamer gemoeid met de organisatie van de jaarvergadering van de
Association of Euopean Senates (AES). Uit de Memorie van Antwoord
blijkt dat de Kamer geen inzicht had in de omvang van deze kosten toen
door het College van Senioren ja gezegd werd tegen de organisatie van
de Senaatsvoorzittersconferentie? Kan worden toegelicht of op een later
tijdstip het College van senioren instemming heeft betuigd met de
begrote kosten voor deze eenmalige activiteit? En zo vragen de leden van
de fractie van de SP waarom kan het bedrag van € 350 000 niet anders
worden aangewend dan voor deze conferentie? Is het niet de Eerste
Kamer zelf die de posten in de begroting opneemt en oormerkt?

Tenslotte verzoeken deze leden nogmaals om een beschouwing van de
noodzaak van te maken kosten voor structurele ondersteuning van het
werk van de leden van de Eerste Kamer en die voor internationale
ontmoeting en daarin gemaakte keuzes voor 2009. Zijn laatstgenoemde
niet over- en eerstgenoemde niet onderschat? En meer in het algemeen
vragen deze leden of de gehanteerde prijzen in de raming van 2009 niet
aan enige (op)waardering toe zijn?

De voorzitter van de commissie,
Hermans

De griffier van de commissie,
Hester Menninga
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