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Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. 
Ontvangen 24 november 2021 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer van de 
begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag 
verhoogd met € 647 (x 1.000). 

Toelichting  

In de Raming van de Tweede Kamer 20221 heeft het Presidium de 
informatiepositie, de werkwijze en het onderzoeksinstrumentarium van de 
Tweede Kamer als speerpunten opgenomen. Eind 2017 heeft de Tweede 
Kamer de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) opgericht, met als doel het 
versterken van het kennisfundament onder het politieke debat. DAO 
verzorgt daartoe onder andere de inhoudelijke coördinatie van de 
parlementaire onderzoeken, analyseert regeringsstukken, draagt bij aan 
het uitvoeren van de kennisagenda’s van de commissies, het onder-
steunen en begeleiden van het budgettaire proces, en informeert met 
nieuws en achtergronden. 

Ter verdere versterking van de ondersteuning bij de (mede-)wetgevende 
taak en de controlerende taak van de Tweede Kamer wordt de Dienst 
Analyse en Onderzoek uitgebreid met 10 fte. 

Hiermee wordt een eerste stap gezet in de versterking van de onder-
steuning door DAO. Hiervan is vijf fte bedoeld voor de reeds grote en 
toenemende behoefte aan ondersteuning op de terreinen staatsrecht, 
budgetrecht en uitvoerbaarheid van beleid. De overige vijf fte is bedoeld 
ter verdere versterking van de inhoudelijke ondersteuning in het wetge-
vingstraject (zoals toetsen op de onderbouwing en uitvoerbaarheid van 
beleid) en ter versterking van de ondersteuning bij de controlerende taak 
(zoals beoordelen van de evaluaties van beleid en het werken met 
rapporteurs). 

1 Kamerstukken 2020/21, 35 752, nrs. 1–3.
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Voor het zetten van een volgende stap in de ondersteuning wordt 
gewacht op de uitkomsten van de werkgroep Versterking instituut Tweede 
Kamer, onder leiding van het lid Kees van der Staaij. Daarbij worden ook 
recente adviezen over de versterking van de ondersteuning van de 
Tweede Kamer betrokken. 

Om de ondersteuning van de Kamerleden en commissies structureel te 
versterken, verzoeken indieners om jaarlijks € 1.294.000 aan artikel 3, 
Wetgeving en controle Tweede Kamer, artikelonderdeel «Apparaat 
Tweede Kamer» toe te voegen ten behoeve van de ambtelijke onder-
steuning vanuit de Tweede Kamerorganisatie. Het gaat om zeven fte 
kenniscoördinator (Schaal 13) en drie fte informatiespecialist (schaal 10). 
In 2022 gaat het om 50% van het totaalbedrag (€ 647.000), vanwege de 
benodigde doorlooptijd voor werving en selectie. Vanaf 2023 dient de 
verhoging van het budget structureel te worden toegepast. Deze eerste 
verhoging van het budget voor de inhoudelijke ondersteuning van de 
Tweede Kamer zal in de toekomst dan ook worden opgenomen in de 
Raming van de Tweede Kamer. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden via generale 
compensatie. 
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