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Wat zijn de verschillen tussen de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer?

Tweede Kamer

Eerste Kamer

150 leden

75 leden

Voltijdpolitici

Deeltijdpolitici

Direct gekozen door kiesgerechtigde

Indirect gekozen via leden van

Nederlanders

Provinciale Staten

Bespreekt alle mogelijke politieke zaken

Behandelt hoofdzakelijk wetsvoorstellen

Mag wetsvoorstellen wijzigen

Mag zelf geen wetsvoorstellen wijzigen

(recht van amendement)
Mag zelf wetsvoorstellen indienen

Mag zelf geen wetsvoorstellen indienen

(recht van initiatief )
Vergadert drie dagen per week

Vergadert één dag per week – elke dinsdag

Regeringspartijen zijn gebonden aan

Partijen zijn niet gebonden aan een

een Regeerakkoord

Regeerakkoord
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Kan ik ook lid worden van
de Eerste Kamer?
Iedereen vanaf 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit kan lid worden
van de Eerste Kamer. Een politieke
partij moet je dan wel voordragen.
Ook mag je niet tegelijkertijd lid zijn
van de regering, de Tweede Kamer,
de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer of de Hoge Raad.
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Kan iedereen vergaderingen van
de Eerste Kamer bijwonen?
Ja, iedereen kan in principe de voltallige (plenaire) vergaderingen
– waar wordt beslist over wetsontwerpen – bijwonen. Die zijn elke
dinsdag, behalve in het reces, en
beginnen doorgaans om half 2. De
vergaderingen duren net zo lang als
nodig is, soms tot na middernacht.
De plenaire debatten zijn ook via
www.eerstekamer.nl live te volgen.

Meer weten? Kijk op
www.eerstekamer.nl
www.europapoort.nl
www.derdekamer.nl
www.staten-generaal.nl

Voor nadere informatie kunt
u zich wenden tot de afdeling
Communicatie en Protocol
telefoon 070 312 92 00
fax 070 312 93 90
e-mail communicatie@eerstekamer.nl
website www.eerstekamer.nl

augustus 2015
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Tien meest
gestelde vragen

01

De Voozitter van de Eerste Kamer,
mr. Ankie Broekers-Knol

02

Plenaire vergadering

03

Grafiek partijen
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Wie zitten er in de Eerste Kamer?
De leden van de Eerste Kamer worden
elke vier jaar gekozen door de leden
van Provinciale Staten, nadat die zelf
gekozen zijn. Eerste Kamerleden of
senatoren doen dit werk in deeltijd
naast hun gewone werk; zij hebben
doorgaans ergens anders een hoofdbetrekking. Zij hebben vaak grote
maatschappelijke ervaring, bijvoorbeeld in de politiek, het bedrijfsleven
of de wetenschap.
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Waar zitten de ministers?
De ministers en staatssecretarissen
zitten niet in het parlement:
zij zijn lid van de regering die door
het parlement wordt gecontroleerd.
Zij verdedigen in de Eerste Kamer
wetsvoorstellen of komen er voor
een meer algemeen debat over
bijvoorbeeld de algemene politiek,
financiën of Europese zaken.
Dan zitten zij achter de zogenoemde
ministerstafel, recht tegenover de
Voorzitter.

Wie is de Voorzitter?
De huidige Voorzitter is Ankie
Broekers-Knol van de VVD; zij zit sinds
2001 in de Eerste Kamer en is sinds
2 juli 2013 Voorzitter. Op 23 juni 2015
werd zij herkozen als Voorzitter.
De Eerste Kamer kiest uit haar midden een eigen Voorzitter. Doorgaans
gebeurt dat in de eerste vergadering
nadat een nieuwe Senaat is aangetreden. De Voorzitter zit in het midden
van de plenaire zaal op een verhoging,
het zogenoemde rostrum. Naast haar
zitten de Griffiers, de belangrijkste
ambtelijke adviseurs.
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Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD): 13 zetels
Christen Democratisch Appel (CDA):
12 zetels
Democraten 66 (D66): 10 zetels
Partij voor de Vrijheid (PVV):
9 zetels
Socialistische Partij (SP): 9 zetels
Partij van de Arbeid (PvdA):
8 zetels
GroenLinks (GL): 4 zetels
ChristenUnie (CU): 3 zetels
Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP): 2 zetels
50PLUS: 2 zetels
Partij voor de Dieren (PvdD): 2 zetels
Onafhankelijke Senaatsfractie
(OSF): 1 zetel
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Wat gebeurt er als de Eerste
Kamer een wetsontwerp verwerpt?
Dat wetsvoorstel wordt dan niet
ingevoerd. Doorgaans laat de regering
het daar dan bij. Maar een minister
of staatssecretaris kan ook besluiten
een nieuw wetsvoorstel te maken.
Dat komt na verloop van tijd – na
besluit in de Ministerraad, advies van
de Raad van State en instemming van
de Tweede Kamer – weer ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Daar gaan
maanden, soms jaren overheen.
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Zijn er jonge Eerste Kamerleden?
Ja. Het jongste Eerste Kamerlid nu
is Christine Teunissen (PvdD): zij was
in 2015 bij haar aantreden 29 jaar
oud. Het jongste Eerste Kamerlid ooit
is Driek van Vugt (SP); hij was 19 jaar
toen hij in 1999 lid werd van de
Eerste Kamer. De gemiddelde leeftijd
van de senatoren ligt op 56 jaar.
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Hoeveel partijen zitten er in
de Eerste Kamer?
Dat verschilt elke keer en hangt af
van de uitslag van de verkiezingen.
Momenteel telt de Eerste Kamer twaalf
partijen:
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Wat doet de Eerste Kamer?
De Eerste Kamer controleert de
regering en beoordeelt daarbij vooral
wetsvoorstellen van de regering.
Eerste Kamerleden bepalen of de
kwaliteit van een wetsvoorstel goed
is. Ze kijken of het wetsvoorstel niet
strijdig is met de Grondwet, bestaande
Nederlandse of Europese wetten en
regels, of internationale verdragen.
Ook beoordelen zij of wetten (financieel) uitvoerbaar en te handhaven zijn.
Als de Eerste Kamer een wetsvoorstel
heeft aangenomen, kan het wetsvoorstel na ondertekening door de Koning
in werking treden.
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