
Wijziging van het Reglement van Orde van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal

TOELICHTING

Op 6 juni 1995 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot herziening van
haar reglement van orde (Kamerstuk Nr. 215) behandeld. Bij de
verwerking van de aangenomen amendementen bleek dat in de door de
Kamer aanvaarde tekst, zoals inmiddels gedrukt onder nummer 29, enkele
fouten van taalkundige aard (zijn blijven) staan. De Huishoudelijke
Commissie is van mening dat het herstellen van deze fouten een wijziging
van voornamelijk technische aard vergt. Zij is derhalve van mening dat op
de voorstellen in de artikelen I t/m IX, XII, XIII en XV tot correctie van deze
fouten artikel 161, tweede lid van toepassing is.

De voorstellen opgenomen in de artikelen X, XI en XIV zijn echter niet
van zuiver technische aard.

In artikel 74, eerste lid zijn ten onrechte de woorden «en/of commissies
uit de Kamer» niet komen te vervallen. Ten gevolge van de wijziging van
de materiële rechtspositie van de leden van de Eerste Kamer1 is het niet
langer noodzakelijk presentielijsten van commissievergaderingen bij te
houden. Het tweede lid van artikel 52 (oud) is dan ook niet meer in artikel
44 (nieuw) terug te vinden. Artikel X beoogt deze omissie te herstellen.

In de gedrukte versie van het reglement van orde was uit artikel 77 het
woord «genoemd» weggevallen na het woord «Grondwet». Nadere
bestudering van dit artikel heeft de Huishoudelijke Commissie echter tot
de conclusie gebracht dat dat artikel overbodig is. In artikel 66 Grondwet
wordt immers bepaald dat de vergaderingen van de Staten-Generaal
openbaar zijn. Derhalve stelt de Huishoudelijke Commissie in artikel XI
voor artikel 77 te laten vervallen.

In artikel 141 is in de gedrukte versie ten onrechte de publicatie van de
schriftelijke vragen niet opgenomen. Artikel XIV voorziet in de regeling
hiervan.

De Huishoudelijke Commissie heeft voorts geconstateerd dat de plaats
van een groot aantal leestekens in het reglement taalkundig onjuist is.
Ook zijn vele leestekens, in het bijzonder de komma’s, overbodig. Zij stelt
voor ook hier tot corrigeren over te gaan. Daartoe is de integrale tekst,
voorzien van deze correcties, bijgevoegd.

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1995–1996 Nr. 50b

5K3203
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995

1 Zie vergaderjaar 1993–1994
EK nrs. 267 t/m 267c.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1995–1996, nr. 50b 1



Op grond van artikel 178, derde lid zal, indien artikel 77 daadwerkelijk
komt te vervallen, de noodzakelijke vernummering worden aangebracht.

De Voorzitter van de Huishoudelijke Commissie,
Tjeenk Willink

De Griffier van de Huishoudelijke Commissie,
Baljé
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