
Aan de Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
 
Den Haag, 25 juni 2015 
 
Geachte leden, waarde collega’s, 
 
Deze brief heeft tot doel om mijn kandidatuur kenbaar te maken voor de vervulling van de 
vacature van Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.  
 
Sinds 2011 maak ik deel uit van uw Kamer. In de afgelopen vier parlementaire jaren ben ik 
op een breed wetgeving- en beleidsdomein actief geweest. Daarnaast was ik in de afgelopen 
periode secretaris van de D66-fractie. Na mij georiënteerd te hebben op de inhoud van de 
functie heb ik overlegd met mijn collega’s van de D66-fractie. Zij hebben mij in de 
kandidaatstelling aangemoedigd. 
 
Ik ben mij er terdege van bewust dat het profiel van de Voorzitter van overeenkomstige 
toepassing is op de Ondervoorzitters. De staat van dienst van onze herkozen Voorzitter 
Ankie Broekers-Knol en haar voorganger nopen tot bescheidenheid. Anderzijds heb ik het 
voorbeeld kunnen zien dat door hen in de afgelopen jaren is gezet. 
 
Een minstens zo belangrijke taak van de ondervoorzitters - maar weinig op de voorgrond - is 
de bijdrage aan de goede gang van zaken van de organisatie (de Huishoudelijke Commissie). 
Het Binnenhofcomplex is aan een omvangrijke renovatie toe. Er circuleren scenario’s waarin 
onze vergadering voor meerdere jaren elders zou worden ondergebracht. Ik zal desgevraagd 
graag mijn professionele ervaring met beheer, management en aanbesteding, zoals moge 
blijken uit mijn curriculum vitae, hiervoor inzetten. 
 
Ook de ondervoorzitters zullen af en toe geroepen worden om representatieve taken te 
verrichten in binnen- en buitenland. Ik mocht in de afgelopen jaren namens u acte de 
présence geven bij onder andere diverse Europese bijeenkomsten (Europees Semester in 
Brussel, Art 13 conferenties), als plaatsvervangend Lid van Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa en bij ontvangsten van buitenlandse vertegenwoordigers. Bij het recente 
bezoek aan de Georgische Republiek en de herdenking van 70 jaar bevrijding van Dachau 
heb ik onze Voorzitter mogen vergezellen.  
 
Ter afsluiting, maar zeker niet als minst belangrijke observatie, kan ik mij verheugen op de 
collegiale samenwerking met de Voorzitter, met de te verkiezen Eerste Ondervoorzitter, de 
Griffier en ondersteunende staf. 
 
Ik zal mij vereerd voelen als U mij tot Ondervoorzitter zou verkiezen. 
 
Joris Backer  
 
 


