
Aan de heer Th. Cool

email: XXXXX

datum 9 april 2013

Geachte heer Cool,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 23 maart 2013 inzake de economische

crisis. Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Financiën.

De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij

de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en

controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor de

moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers kunnen

problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten

worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties

beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de

vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die

niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt

gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de

eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van

individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid

hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de

belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten in

handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in

dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel

mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer

steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld

zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf

een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling

nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw

individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich

bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en

aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,

YYYYYYYYYYYY


