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CXXXVII Verkiezing van Ondervoorzitters 

B BRIEF VAN HET LID GERKENS 

Aan: De Griffier van de Eerste Kamer der Staten Generaal 

Haarlem, 4 juli 2019 

Geachte Leden van de Eerste Kamer, beste collega’s, 

Ik wil stel me graag kandidaat als tweede Ondervoorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. Ik denk dat ik voldoe aan de wensen van het 
profiel voor die functie. Ik zou het belangrijk en leuk vinden mijn bijdrage 
te mogen leveren aan het omvangrijke werk van onze Huishoudelijke 
Commissie en aan de leiding van deze Kamer. 

Nadat ik eerst acht jaar lid was van de Tweede Kamer, ben ik nu zes jaar 
lid van de Eerste Kamer. Ik ken beide Kamers goed, wat ze aan elkaar 
bindt en hoe ze van elkaar verschillen. 
Ik was bijna vier jaar Ondervoorzitter van de Tweede Kamer en in de 
afgelopen periode was ik vier jaar uw voorzitter van de commissie 
EZK/LNV. Ook heb ik meerdere malen deel genomen aan de vergade-
ringen van het College van Senioren. Als plaatsvervangend Kamervoor-
zitter in de Tweede Kamer heb geleerd debatten op een soepele, maar 
gestructureerde, wijze te leiden. Als commissievoorzitter in de Eerste 
Kamer heb ik goed inzicht verkregen in de rol en betekenis van onze 
commissoriale behandeling van wetsvoorstellen. Beide ervaringen lijken 
me nuttig ter ondersteuning van de Voorzitter van de Eerste Kamer en de 
Huishoudelijke Commissie. In de loop der jaren ben ik veel te weten 
gekomen over ons staatsrecht en de staatsrechtelijke verhoudingen in ons 
land. Ik heb inmiddels ook goed inzicht in ons reglement van orde. Regels 
geven ons een onafhankelijke leidraad en geven een basis om op terug te 
vallen waardoor fouten voorkomen kunnen worden. 

Uit ervaring weet ik dat Leden van deze Kamer een belangrijke rol spelen 
in de gezamenlijke delegaties van de Staten-Generaal naar internationale 
(verdrags)organisaties. Als ondervoorzitter van de commissie voor 
Democratie en Mensenrechten van de Interparlementaire Unie (IPU) heb 
ik inzicht gekregen in dit deel van ons Kamerwerk. Ik zal Kamerleden 
daarbij graag adviseren, als daar behoefte aan is. 
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Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het goed functioneren van de 
Huishoudelijke Commissie. Een goede Kamer heeft een goede leiding 
nodig, die kennis heeft van hetgeen relevant is voor ons werk en voor 
onze leden, in grotere en kleinere fracties. Zeker met zoveel nieuwkomers 
wil ik graag een helpende hand zijn. Kamerwerk is belangrijk maar soms 
ook knap ingewikkeld als je het nog niet zo goed kent. We zijn samen 
verantwoordelijk voor een goed functionerende Kamer en moeten elkaar 
daar volop in ondersteunen. 

Drie kwesties verdienen volgens mij in de komende periode bijzondere 
aandacht. 

Allereerst de bewaking van de integriteit van deze Kamer en zijn leden en 
het goed toepassen van de nieuwe spelregels. Regels opschrijven is een, 
ze toepassen soms toch weer een ander verhaal. 

Ten tweede de op stapel staande verbouwing, waardoor we ons werk voor 
geruime tijd op een andere plek zullen moeten verrichten en ervoor zullen 
moeten zorgen dat bij terugkeer op het Binnenhof deze Kamer met zijn 
lange geschiedenis ook in de toekomst zijn bijdrage kan leveren aan onze 
parlementaire democratie. 

Het moderniseren van die democratie zal een derde belangrijk thema voor 
deze Kamer vormen, als we de voorstellen van de Staatscommissie 
Parlementair Stelsel behandelen. We hebben in deze Kamer het initiatief 
genomen tot deze Staatscommissie. Dat schept verplichtingen en biedt 
kansen. 

Als Ondervoorzitter zal de Voorzitter zo goed mogelijk ondersteunen in 
zijn omvangrijke taken. De ervaringen die ik heb opgedaan als leidingge-
vende, directeur, directeur-bestuurder en voorzitter in diverse organisaties 
zullen van pas komen om, samen met onze Voorzitter en de andere 
Ondervoorzitter, de Huishoudelijke Commissie haar werk goed te laten 
doen. Ik zal daarbij veel oog hebben voor de individuele Kamerleden, de 
grotere en kleinere fracties en de positie van al onze medewerkers in dit 
mooie Huis. Ik ben als Ondervoorzitter voor iedereen benaderbaar en 
flexibel inzetbaar. Ik houd ervan mensen te verbinden om er samen het 
beste van te maken. Dat heb ik, hoop ik, afgelopen jaren ook hier laten 
zien. 

Mocht u mij als Ondervoorzitter zien zitten, dan ben ik er klaar voor. 

Met vriendelijke groet, 

Gerkens
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