
Wijziging van het Reglement van Orde

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE
ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 1996

Hiermee vraag ik uw aandacht voor de inwerkingtreding (per 1 januari
1997) van de Kaderwet adviescolleges (wet van 3 juli 1996, Stb. 278). Deze
wet kent in artikel 17 aan de beide kamers der Staten-Generaal de
bevoegdheid toe rechtstreeks advies te vragen aan adviescolleges. (Deze
bevoegdheid komt overigens volgens deze wet toe aan de afzonderlijke
kamers, dus niet aan de Verenigde Vergadering.)

Over de totstandkoming van een adviesverzoek van een van beide
kamers, is bij de parlementaire behandeling van de Kaderwet advies-
colleges opgemerkt, dat dit een zaak is die wordt beheerst door de interne
orde van de kamer. Voorts is opgemerkt dat het in de rede ligt dat de
reglementen van orde van de kamers aangeven hoe een adviesverzoek tot
stand komt (zie: kamerstukken II 1995/96, 24 503, nr. 3, blz. 16).
In het Reglement van orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

wordt thans geen specifieke regeling getroffen voor de totstandkoming
van een adviesverzoek. Dat reglement biedt voorts sinds 1983 een
regeling voor onvoorziene gevallen (thans in artikel 178 opgenomen). Als
ik het goed zie, behoeft het Reglement van orde van de Eerste Kamer dan
ook strikt genomen geen afstemming op de Kaderwet adviescolleges.
Het Reglement van orde is aan de andere kant wellicht niet in elk

opzicht toegesneden op de totstandkoming van een adviesverzoek
vanwege de Eerste Kamer. Indien in de toekomst binnen de Eerste Kamer
de behoefte zou ontstaan om een adviescollege te raadplegen, dan zou de
daarvoor te volgen procedure wellicht niet helder of te zwaar kunnen zijn.
Ik zou u in elk geval in overweging willen geven om het daarheen te
leiden dat hieraan gepaste aandacht wordt geschonken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
J. Kohnstamm
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