
Gesprek Voorzitter TK 19 maart 2021

Locatie: kamer Voorzitter TK

1. Karakter van het gesprek en communicatie

Het gesprek met de voorzitter TK kan formeel of informeel worden opgevat.

Als het gesprek informeel is, betreft het praktische afspraken over de uitvoering van de

overeenkomst. Communicatie is dan niet noodzakelijk.

Als het gesprek formeel is, zou dit de eerste keer zijn dat een dergelijk gesprek plaatsvind

Er kunnen dan onderwerpen aan de orde komen die voor de voorzitter van de TK en de Verkenners

van belang zijn. Communicatie (achteraf) hoort daarbij, evenals de autorisatie door de voorzitter van

een eventuele passage in het verslag van de verkenners.

2. Mogelijke gespreksonderwerpen van de zijde van de verkenners

Informeel:

- De datum van 30 maart als in de overeenkomst opgenomen opleverdatum van het verslag is

gekoppeld aan een voorzien debat op 31 maart. In het geval van het debat is dit de vroegst

mogelijke datum. De opleverdatum van het verslag kan als gevolg van de werkzaamheden

zowel voor, op of na 30 maart plaatsvinden. In 2017 is de in de overeenkomst opgenomen

termijn overschreden omdat de werkzaamheden meer tijd vroegen

- Als een fractievoorzitter geen schriftelijk advies uitbrengt, wordt een analytisch

gespreksverslag gemaakt als bijlage bij het verslag van de verkenners

- Er is geen voornemen bij de verkenners elders te vergaderen

-
Op dit moment zijn er geen voornemens voor een persconferentie

- Vanmiddagontvangendeverkennersdevoorzittervan de EK, zoals in 2012 en 2017

Formeel:

- Vergaderingen TK tot 30 maart

- Evaluatie kabinetsformatie 2021 doorTK?

3. Mogelijke gespreksonderwerpen van de zijde van de Voorzitter TK

Organisatie debat 31 maart over verslag verkenners (vragen aan oud-verkenners)

Evaluatie kabinetsformatie 2021 doorTK

Wijzigingen Reglement van Orde (verwerping amendement horen kandidaten)

Tijdig contact over voorgenomen openbare mededelingen



Gesprek Voorzitter EK, 19 maart 2021

Locatie: SK

1. Karakter gesprek en communicatie

In 2012 en 2017 vond een formeel gesprek plaats tussen de verkenner en de voorzitter EK

De communicatie kan vooraf plaatsvinden maar in elk geval na het gesprek.

Een eventuele passage over het gesprek in het verslag van de verkenners zal vooraf ter autorisatie

worden voorgelegd aan de voorzitter EK.

2. Mogelijke onderwerpen van gesprek vanuit de verkenners

Toelichting op de overeenkomst tussen de voorzitter TK en de verkenners

Vergaderingen EK komende weken

3. Mogelijke onderwerpen van gesprek vanuit de voorzitter EK

Taken Eerste Kamer

Aanhangige wetgeving in EK

Positie Eerste Kamer (geen binding aan regeerakkoord)

Minderheid kabinet /coalitie in Eerste Kamer

Nb (niet voor gesprek):

- Vz TK zendt Vz EK afschrift van het verslag van de verkenners

- Verkiezingen provinciale staten en EK in 2023

- Grondwetsvoorstellen inzake samenstelling EK, terugzendrecht en

grondwetsherzieningsprocedure


