Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer
Vastgesteld door de Huishoudelijke Commissie, goedgekeurd door het College van
Senioren op 7 februari 2012 en in werking getreden per 1 januari 2012. Gewijzigd op
24 maart 2015, opnieuw gewijzigd vastgesteld door de Huishoudelijke Commissie op
17 april 2018 en op 15 mei 2018 na goedkeuring door het College van Senioren in
werking getreden, opnieuw gewijzigd vastgesteld door de Huishoudelijke Commissie
op 3 september 2019 en op 10 september 2019 na goedkeuring door het College van
Senioren in werking getreden, opnieuw gewijzigd vastgesteld door de Huishoudelijke
Commissie op 21 januari 2020 en op 4 februari 2020 na goedkeuring door het
College van Senioren in werking getreden.
Artikel 1
De fracties, zoals omschreven in de artikelen 23 en 24 van het Reglement van Orde,
ontvangen van de Eerste Kamer een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die
nodig zijn voor fractieondersteuning.
Artikel 2
1. De bijdrage mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:
a. uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen;
b. betalingen aan politieke partijen, dan wel met politieke partijen verbonden
instellingen, dan wel natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van
prestaties (diensten en/of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op
basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
c. giften, behoudens in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke geschenken in
het kader van bijzondere gebeurtenissen;
d. uitgaven welke dienen te worden bestreden uit vergoedingen die de leden
ingevolge de Wet Vergoedingen leden Eerste Kamer toekomen;
e. kantoor- en werkruimte buiten het gebouwencomplex Staten-Generaal,
behoudens incidentele huur van vergaderruimte.
2. Investeringsgoederen kunnen slechts worden aangeschaft voor zover die niet
door de Eerste Kamer ter beschikking worden gesteld, en met inachtneming van
de voor de Eerste Kamer geldende inkoopregelingen; hierover dient steeds
tevoren overleg plaats te vinden met de Griffier. Aangeschafte
investeringsgoederen zijn eigendom van de Eerste Kamer en worden geacht in
bruikleen aan de desbetreffende fractie te zijn verstrekt.
3. Bij twijfel omtrent de aanvaardbaarheid van uitgaven in de zin van de
onderhavige regeling, besluit de Huishoudelijke Commissie.
Artikel 3
1. De Huishoudelijke Commissie stelt binnen vier maanden na aanvang van de
zittingsperiode van de Eerste Kamer de voor ondersteuning van de fracties
jaarlijks beschikbare bedragen vast. De Huishoudelijke Commissie gaat hiertoe uit
van het krachtens de goedgekeurde begroting en raming voor ondersteuning
beschikbare budget. De toe te kennen bedragen bevatten een voor alle fracties
gelijke component en een component die afhankelijk is van het aantal zetels van
de onderscheiden fracties.
2. De Huishoudelijke Commissie kan de vastgestelde bedragen, bedoeld in het
eerste lid, wijzigen indien de begroting voor een boekjaar afwijkt van de
voorgaande begroting.
3. De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, of wijziging, bedoeld in het tweede lid,
behoeft de goedkeuring van het College van Senioren.

4. Voor een verkiezingsjaar wordt voor de bedragen, bedoeld in het eerste lid, een
verdeelmodel vastgesteld dat rekening houdt met mogelijke wijzigingen in aantal
en omvang van de fracties.
5. Indien zich in een zittingsperiode van de Eerste Kamer een splitsing voordoet
van een fractie, treft de Huishoudelijke Commissie voor de resterende periode
van het lopende kalenderjaar en voor de resterende jaren van die
zittingsperiode een financiële voorziening uitgaande van het voor de
oorspronkelijke fractie voor enig jaar beschikbare bedrag.
Artikel 4
1. Het ingevolge artikel 3 voor een fractie beschikbare bedrag is bedoeld
voor inhoudelijke, administratieve en organisatorische ondersteuning van
die fractie. Iedere fractie heeft het recht op eigen naam met een of
enkele fractiemedewerkers en met maximaal twee stagiaires naar eigen
keuze een schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.
2. Op verzoek van de Huishoudelijke Commissie wordt inzage gegeven in de in het
eerste lid bedoelde overeenkomsten.
3. Indien een in het eerste lid bedoelde overeenkomst wordt aangegaan, overlegt
de fractie aan de griffie ter zake van die persoon een verklaring omtrent het
gedrag, alsmede een getekende geheimhoudingsverklaring, opgesteld
overeenkomstig bijlage I bij deze regeling.
4. De (salaris)betalingen en overige financiële verplichtingen die voortvloeien uit
een schriftelijke arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst tussen
een fractie en een medewerker of stagiair komen rechtstreeks voor rekening
van die fractie.
Artikel 5
Aan het begin van elk halfjaar verstrekt de comptabele van de Eerste Kamer als
voorschot aan elke fractie 60% (eerste halfjaar), respectievelijk 40% (tweede
halfjaar van het voor een fractie vastgestelde jaarbedrag.
Artikel 6
1. Elke fractie dient binnen drie maanden na een kalenderjaar een
bestedingsspecificatie in bij de Griffier.
2. In een verkiezingsjaar dient een fractie die niet terugkeert in de nieuwgekozen
Eerste Kamer, de verantwoordingsstukken over de periode van 1 januari van het
verkiezingsjaar tot aan de datum van de eerste vergadering van de nieuw
gekozen Eerste Kamer uiterlijk vier weken na laatstgenoemde datum in bij de
Griffier.
3. De accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties neemt de controle van de regeling mee in haar jaarlijkse
controlecyclus.
4. De Griffier stelt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de stukken vast:
a. het totaal aan uitgaven van een fractie dat in het kalenderjaar uit de bijdrage
is bekostigd;
b. de verrekening en, waar nodig, terugvordering van teveel ontvangen
bedragen.
5. Bij splitsing van een fractie als bedoeld in artikel 3, derde lid, dient die fractie
binnen twee maanden een afrekening over de periode van het lopende
kalenderjaar tot aan het moment van splitsing in bij de Griffier. Binnen een
maand stelt de Griffier vast:

a. het totaal aan uitgaven van de fractie dat in de betreffende periode uit de
bijdrage is bekostigd en
b. het/de ontvangen termijnbedragen, het naar tijdgelang nog te ontvangen
bedrag en de te verrekenen kosten en teveel ontvangen bedragen. Het saldo
van die afrekening kan worden toegerekend aan de oorspronkelijke fractie.
In het geval van een negatief saldo zijn de leden van de oorspronkelijke
fractie hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling aan de Eerste Kamer.
Artikel 7
Elke fractie geeft aan medewerkers van de accountantsdienst van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te allen tijde inzage in de administratie
en de daarbij behorende stukken en verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die
nodig zijn voor de uitvoering van de taak van die dienst.
Artikel 8
Na ommekomst van een kalenderjaar plaatsen de fracties voor 1 maart een
gespecificeerd overzicht van hun binnen het kader van deze Regeling in bedoeld
kalenderjaar gedane uitgaven voor fractieondersteuning op hun website.

