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 1.  

  Brief van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  

  van 27 augustus 2007 inzake de uitvoering van openstaande toezeggingen.  

 

Voor kennisgeving aangenomen. Voor de toezeggingen 2006-3 en 2004-21 wordt de 

minister gevraagd wanneer deze worden nagekomen.  

 

2.  

30805 Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de 

uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet 

   

 De commissie stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

3. 

 Toekomstig stelsel van adviescolleges, mede naar aanleiding van de beantwoording van de 

schriftelijke vragen  

  

De staf wordt verzocht een informatiedossier te maken met de reacties van de adviesraden 

en relevante kranten- en tijdschriftartikelen. Het onderwerp zal terugkomen zodra de 

toegezegde nota  Vernieuwing Rijksdienst zal zijn aangeboden.1 

 

4.  

 Datum plenaire behandeling het initiatiefwetsvoorstel 30 415 (Wet op de parlementaire 

enquête 200.)  

 

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 27 november 2007 plenair te behandelen, 

tenzij het voorstel zonder problemen na 1 januari 2008 in werking kan treden.2 

 

                                                
1 Deze nota is inmiddels aangeboden aan de Eerste Kamer. 

2 Dit blijkt het geval te zijn. Het voorstel is nu de plenaire behandeling te laten plaatsvinden op 22 januari 2008. 



 

 datum 13 september 2007 

 kenmerk 000/EJ/ 

 blad 2 

 

 

5.   

Datum plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 29 934 (Wet dwangsom bij 

tijdig niet beslissen). 

  

Gelet op de beoogde inwerkingtredingsdatum wordt de initiatiefnemers gevraagd naar hun 

beschikbaarheid voor 20 november 2007.3  

 

6. 

Rondvraag.  

 

 De brief van de Hoge Raad over het initiatiefwetsvoorstel Halsema, gericht aan de 

voorzitter van de VVD-fractie, zal worden geagendeerd voor de vergadering van 2 oktober 

2007.  

 

 

 De waarnemend griffier van de commissie, 

 Eliane Janssen. 

                                                
3 Alle betrokkenen kunnen echter alleen op 20 november 2007. 


