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Het Reglement van Orde wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 30 wordt vervangen door:

Artikel 30. Colleges van advies

1. De leden kunnen voorstellen om advies te vragen aan externe advies-
colleges als bedoeld in artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges. Een
zodanig voorstel wordt aan een commissie van de Kamer gericht.
2. De commissie zendt het voorstel met haar advies aan het Presidium.
Het Presidium legt het voorstel voorzien van het advies van de commissie
en zijn eigen advies voor aan de Kamer.
3. De Kamer besluit over het voorstel.

Toelichting

In de praktijk zullen voorstellen meestal van een commissie komen. Leden
hebben echter de bevoegdheid om een uitspraak van de Kamer te vragen
over een voorstel tot het indienen van advies ook als een commissie het
voorstel niet ondersteunt.
Indien het een commissievoorstel betreft of indien de commissie het
voorstel zonder opmerkingen (blanco) overneemt, kan het voorstel uiter-
aard zonder een advies van de commissie aan het Presidium worden
gezonden.
Het Presidium verricht ter wille van de doelmatigheid enkele toetsingen.
Zo gaat het na of het voorstel wordt voorgelegd aan het meest geschikte
adviescollege, of de vragen voldoende duidelijk zijn geformuleerd en of
deze alle dezelfde mate van urgentie hebben. Ook gaat het Presidium na
of niet reeds adviesaanvragen voorliggen bij adviescolleges die geheel of
gedeeltelijk dezelfde onderwerpen betreffen. Het Presidium verricht geen
inhoudelijke toetsing Het Presidium zal bevorderen dat deze en andere
wijzigingen in het Reglement over een jaar worden geëvalueerd.
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Adviesaanvragen gericht aan colleges waarop de Kaderwet advies-
colleges niet van toepassing is worden volgens de procedure van artikel
68 van de Grondwet (inlichtingenplicht) gedaan.

De Voorzitter,
J. van Nieuwenhoven

De Griffier,
W. H. de Beaufort
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