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

E NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 4 juli 2008

De leden van de fractie van de PvdA vragen of in het kader van een
mogelijke reductie van de kosten van de catering onderzocht is of aange-
sloten kan worden bij de restauratieve voorzieningen van de Tweede
Kamer en welke kostenbesparingen dat eventueel zou kunnen opleveren.
Bij het opstellen van de raming is de mogelijkheid van een eventuele
overeenkomst met de Tweede Kamer voor dinerfaciliteiten in het gebouw
van de Eerste Kamer niet onderzocht. Uitgangspunt wat betreft diner-
voorziening is dat Leden op dinsdag in het restaurant van de Tweede
Kamer kunnen gaan eten. Om te voorkomen dat te lange dinerpauzes
moeten worden ingelast en om te bevorderen dat de eindtijd van plenaire
vergaderingen niet te laat in de avond valt, is destijds besloten als uitzon-
dering hierop op vergaderdagen waarop de plenaire vergadering tot in de
avond doorloopt, een dinerfaciliteit in het gebouw van de Eerste Kamer te
bieden. Daartoe en voor overige evenementen waarvoor catering nodig is,
heeft de Kamer een contract gesloten met een externe cateraar. Dit geeft
de mogelijkheid de diensten flexibel aan te passen aan de wensen en
behoeften van de Kamer en haar Leden, hetgeen vooralsnog als positief
wordt ervaren. Aangezien het aantal Leden dat gebruik maakt van de
dinerfaciliteit op dinsdagavond, indien die in huis wordt aangeboden,
veelal per week verschilt, zal in het komende jaar wel kunnen worden
bezien of voor een andere aanpak gekozen zal worden bij de bepaling van
het benodigd aantal diners. Mogelijk kan op basis van een inventarisatie
voorafgaand aan een avondvergadering, bepaald worden welke omvang
van dinerfaciliteit noodzakelijk wordt geacht. De tarieven binnen de
huidige cateringovereenkomst van de Eerste Kamer zijn niet noemens-
waardig anders dan in andere cateringbedrijven. De Kamer zal overigens
het komende najaar de catering voor de komende jaren Europees aanbe-
steden.

De leden van de fractie van de CDA vragen of in het onderzoek naar de
werkbelasting van Leden ook aandacht besteed zal worden aan Leden met
bestuursfuncties. Dat kan worden bevestigd. In het Werkplan 2008–2011
wordt benadrukt dat er sprake is van differentiatie in de belasting van
individuele Kamerleden en onderzocht zal worden welk tijdsbeslag
gemoeid is met het Kamerwerk voor een individueel Lid. De Huishoude-
lijke Commissie zal zich in september buigen over een onderzoeksopzet.
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Uiteraard zal het College van Senioren worden geraadpleegd, voordat het
onderzoek daadwerkelijk ten uitvoer wordt genomen.

De leden van de fractie van de SP vragen nogmaals naar de dienstbaar-
heid van ICT aan het primaire proces van de Eerste Kamer in de (nabije)
toekomst. Deze leden refereren tevens aan het plan ter zake dat in het
najaar aan de Leden zal worden voorgelegd. De suggestie om per zitting-
stermijn een laptop aan de Leden ter beschikking te stellen zal meege-
wogen worden in de te ontwikkelen visie op de dienstbaarheid van de ICT
aan het werk van de Kamer en Leden. Hierbij moet wel in ogenschouw
worden genomen dat de wens van verdere digitalisering zoals geuit door
de leden van de fractie van de SP niet per definitie een wens is die
gedeeld worden door alle Leden van de Kamer. Het bestaande uitgangs-
punt dat Leden bij een mogelijke nadere digitalisering van het primair
proces de mogelijkheid behouden om alles op papier te ontvangen, blijft
bestaan, zulks op grond van een in het College van Senioren gedane
toezegging in reactie op een uitdrukkelijk verzoek. Tijdens de bespreking
van het Werkplan 2008–2011 in het College van Senioren op dinsdag
12 februari 2008 is benadrukt dat het vraagstuk van de papierstroom (in
combinatie met digitalisering) een ingewikkeld probleem, waarvoor
concrete oplossingen gevonden moeten worden. Graag wijst de Huishou-
delijke Commissie erop dat Leden thans reeds kunnen besluiten in
beginsel geen SDU-stukken in papieren versie te willen ontvangen, maar
benodigde specifieke Kamerstukken bij de informatiespecialisten van de
afdeling Inhoudelijke Ondersteuning kunnen opvragen.

De leden van de fractie van de SP vragen of het College van Senioren op
een later moment, na de instemming met de organisatie van de jaarverga-
dering van de Europese Associatie van Senaten, over de begrote kosten
voor deze conferentie heeft gesproken. In de vergaderingen van het
College van Senioren van 22 november 2007 en 6 mei 2008 zijn de kosten
van deze conferentie niet aan de orde gesteld. In overeenstemming met
artikel 16 van het Reglement van Orde van de Kamer is de procedure als
volgt: de Huishoudelijke Commissie stelt een raming op van de in het
volgende jaar benodigde uitgaven. Het voorbereidend onderzoek wordt
toevertrouwd aan een daartoe door de Kamer aangewezen vaste of
bijzondere commissie, in casu de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties/Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken.
De raming wordt, nadat zij door de Kamer is goedgekeurd, voor 1 juli
(lees: het reces) toegezonden aan de minister die verantwoordelijk is voor
het hoofdstuk van de rijksbegroting waarbij de posten voor de Hoge
Colleges van Staat worden vastgesteld.
Conform het bovengenoemde artikel uit het Reglement van Orde, is het
juist dat de leden van de fractie van de SP stellen dat de Eerste Kamer
posten in de begroting opneemt en deze ook kan oormerken. In onderha-
vige situatie van de conferentie is er expliciet voor gekozen, zoals was
aangegeven in de memorie van antwoord, het bedrag te oormerken zodat
een onderuitputting automatisch zal terugvloeien in de Rijkskas. Tevens is
in de memorie van antwoord gesteld dat het bedrag van €350 000 een
fors geraamd bedrag betreft. Ten behoeve van goed en adequaat finan-
cieel beheer is er derhalve voor gekozen het bedrag te oormerken.

Als laatste verzoeken de leden van de fractie van de SP nogmaals een
beschouwing van de noodzaak van te maken kosten voor structurele
ondersteuning van het werk van de Leden van de Eerste Kamer en te
maken kosten voor de hier boven genoemde conferentie. De Huishoude-
lijke Commissie heeft het staand beleid en ook het voorgenomen beleid
zoals vastgelegd in het Werkplan 2008–2011 naar beste inzicht geraamd.
Het staand beleid en de voornemens zijn omgezet in kostenposten in de
onderhavige raming. In de memorie van antwoord zijn reeds enkele
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ontwikkelingen genoemd ten bate van een verbetering van de werkzaam-
heden van de Eerste Kamer (Leden en organisatie). Met deze raming
wordt voorzien in de te verwachten kosten voor ondersteuning van de
Leden welke een uitwerking inhouden van het beleid en voornemens
gesteld in het Werkplan 2008–2011. Het Werkplan is in februari 2008 door
het College van Senioren besproken en aangenomen. De Huishoudelijke
Commissie heeft derhalve geen afweging hoeven maken tussen enerzijds
kosten voor de ondersteuning van de Kamer en Leden, en anderzijds de
conferentie van de Associatie van Europese Senaten. Met de Raming 2009
wordt aan beide tegemoet gekomen.
Indien lopende het jaar zal blijken dat posten onderschat zijn, kunnen door
middel van de suppletoire begroting begin 2009 nog extra bedragen
worden geraamd. Er is op dit moment geen reden om eventueel over-
schatte posten bij te stellen in de raming, noch om mogelijk onderschatte
posten te verhogen, daar de raming is opgesteld om tegemoet te komen
aan de wensen en voornemens, zoals die thans bekend zijn. In dit kader is
er dan ook geen sprake van een noodzakelijke (op)waardering van de
prijzen; de raming is opgesteld conform de gehanteerde (bestaande)
prijzen en kosten.

Namens de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal.

Timmerman-Buck,
Voorzitter

Hamilton
Griffier
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