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De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een 

eigen plaats in het politiek bestel. De taken van de Eerste Kamer liggen op het gebied van de 

wetgeving en het controleren van de regering. 

Het werk van de Eerste Kamer onderscheidt zich in politieke en ambtelijke taken. De politieke 

taken worden uitgevoerd door het College van Senioren (bestaande uit de voorzitter, 

ondervoorzitters en fractieleiders), de Kamercommissies en de plenaire vergadering. De 

ambtelijke organisatie (43 formatieplaatsen) ondersteunt de politieke taken en staat onder 

leiding van de Griffier. 

 

Vanwege het vertrek van de huidige Griffier (met FPU) ontstaat per 1 januari 2003 in de 

Eerste Kamer een vacature voor de functie van: 

 

GRIFFIER  (v/m)  

 

Functie-inhoud: 

▪ geven van leiding aan de ambtelijke organisatie; 

▪ zorg dragen voor personele, financiële, organisatorische en informatievoorziening- 

aangelegenheden, en een geïntegreerd ICT-beleid; 

▪ optreden als bestuurder in de zin van de WOR, als eerste Griffier van de Verenigde 

Vergadering en namens de Voorzitter naar buiten; 

▪ adviseren en ondersteunen van de Huishoudelijke Commissie (voorzitter en 

ondervoorzitters), het College van Senioren alsmede de vaste en bijzondere 

Kamercommissies; 

▪ onderhouden van externe betrekkingen met ministeries en andere overheidsinstellingen, 

ambassades en maatschappelijke organisaties; 

▪ voorbereiden en begeleiden van parlementaire delegaties naar het buitenland. 

 

Functie-eisen: 

▪ een academisch werk- en denkniveau 

▪ ruime ervaring op het gebied van leidinggeven 

▪ goede communicatieve vaardigheden 

▪ inzicht in ICT-aangelegenheden 

▪ kennis van de moderne talen 

▪ ruime maatschappelijke, bestuurlijke en internationale ervaring   
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Informatie 

 

De aard van de functie brengt met zich mee dat, met name op vergaderdagen, in de avonduren 

moet worden gewerkt. 

 

De arbeidstijd bedraagt gemiddeld 36 uur per week. 

 

Het salaris kan uiteindelijk maximaal € 7.569,50 bruto per maand bedragen (schaal 18 BBRA 

’84). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal, de heer ir. G.J.M. Braks, telefoon 070 3129 238 op dinsdag en donderdag. 

 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Sollicitaties dienen schriftelijk, vóór 9 november a.s., te worden gericht aan de Voorzitter van 

de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20017, 

2500 EA Den Haag. Gaarne op de envelop, in de linker bovenhoek het vacaturenummer 02/12 

vermelden. 

 


