RAPPORT VAN DE COMMISSIE TOT ONDERZOEK VAN DE
GELOOFSBRIEF VAN MEVROUW F. VAN LEEUWEN
De commissie, benoemd tot onderzoek van de geloofsbrief van mevrouw
F. van Leeuwen heeft de eer het volgende te rapporteren.
In handen van de commissie zijn gesteld de volgende missiven van de
voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal:
a

een, ter voldoening aan het bepaalde in artikel V 1, derde lid, van de
Kieswet, ten geleide van zijn besluit van 10 oktober 2018, nr KR
2018/818795, waarbij mevrouw F. van Leeuwen te Beek, wordt
benoemd verklaard tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in
de vacature van mevrouw Teunissen;

Het benoemde lid heeft overgelegd:
b
c

d

een, ter voldoening aan het bepaalde in artikel V 2, eerste lid, der
Kieswet, houdende mededeling dat zij haar benoeming aanneemt.
een gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen, waaruit het
Nederlanderschap blijkt, als bedoeld in Artikel V3, 2e lid van de
Kieswet;
een verklaring betreffende de openbare betrekkingen welke zij
bekleedt, als bedoeld in Artikel V 3, 1e lid van de Kieswet.

Uit deze stukken blijkt dat het benoemde lid de bij de wet gevorderde
leeftijd heeft bereikt en dat zij geen betrekking bekleedt welke
onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Eerste Kamer der StatenGeneraal.
De commissie heeft derhalve de eer voor te stellen mevrouw Van Leeuwen
als lid van de Kamer toe te laten.
De commissie:

Schnabel (voorzitter)
Strik
Fiers

INSTALLATIE KAMERLID

Vrz. Ik deel aan de Kamer mede, dat door mij zijn benoemd tot leden van
de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde
leden der Kamer, mevrouw Van Leeuwen en de heer Aardema,
De heer Schnabel (voorzitter), mevrouw Strik en mevrouw Fiers

Ik deel aan de Kamer mede, dat de ingekomen missives van de voorzitter
van het Centraal Stembureau en de geloofsbrieven van mevrouw Van
Leeuwen en de heer Aardema inmiddels in handen zijn gesteld van de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
Het is mij gebleken, dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.
Ik geef derhalve het woord aan de heer Schnabel, voorzitter van de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Van
Leeuwen en de heer Aardema, tot het uitbrengen van rapport.
(Rapportering door de Voorzitter v.d. cie)
Ik dank de heer Schnabel voor het uitbrengen van rapport en de
commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor
het advies van de commissie te volgen en de beide volledige rapporten in
de Handelingen te doen opnemen. Kan de Kamer zich hiermede
verenigen?
Zo ja, dan is aldus besloten.
Ik verzoek de griffier mevrouw Van Leeuwen en de heer Aardema binnen
te leiden.

VOORLEESRAPPORT VAN DE COMMISSIE TOT ONDERZOEK
VAN DE
GELOOFSBRIEVEN VAN MEVROUW VAN LEEUWEN EN
DE HEER M. AARDEMA

De commissie, welke de geloofsbrieven van de
benoemde leden van de Kamer, mevrouw F. van
Leeuwen en de heer M. Aardema heeft onderzocht,
heeft de eer te rapporteren, dat de geloofsbrieven en
de daarbij, ingevolge de Kieswet, overgelegde
bescheiden in orde zijn bevonden.
Het rapport van de commissie is neergelegd ter griffie,
ter inzage voor de leden.
De commissie heeft tijdens haar voorbereidend
onderzoek overigens geconstateerd dat de benoemde
Aardema een ambt bekleedde dat op grond van artikel
1, tweede lid, onder d van de Wet incompatibiliteiten
Staten-Generaal en Europees Parlement niet gelijktijdig
kan worden uitgeoefend met het lidmaatschap van de
Eerste Kamer. Het betreft het ambt van
politieambtenaar Noord Nederland.

Artikel 3, tweede lid, van de genoemde wet bepaalt dat
een benoemde die een dergelijk ambt bekleedt en tot
het lidmaatschap van de Eerste Kamer der StatenGeneraal is toegelaten, van rechtswege op nonactiviteit is gesteld. Met andere woorden, als gevolg
van de toelating wordt de incompatibiliteit automatisch
opgeheven.
De commissie adviseert de Kamer om mevrouw Van
Leeuwen en de heer Aardema als lid van de Kamer toe
te laten.

INSTALLATIE KAMERLID
We gaan over tot het afleggen van de belofte.
Ik lees allereerst het formulier voor. Als ik uw naam noem kunt u de
belofte afleggen. Ik heb begrepen dat de heer Aardema dat in het Fries zal
doen.
“Ik verklaar en beloof, dat ik, om tot lid der Staten-Generaal te worden
benoemd, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd”.
“Ik verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb
aangenomen of zal aannemen”.
“Ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en
aan de Grondwet”.
“Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal
vervullen”.
U zegt in het Nederlands of in het Fries: “Dat verklaar en beloof ik".
Mevrouw Van Leeuwen zegt:
“Dat verklaar en beloof ik”.
De heer Aardema (belofte in het Fries) (Hij zegt):
"Dat ferklearje en ûnthjit ik"
Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de
presentielijst te tekenen. Alvorens plaats te nemen in ons midden verzoek
ik u nog even te blijven staan zodat de overige leden u met uw benoeming
kunnen feliciteren. Ik schors de vergadering voor enkele minuten.

