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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

313181 Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle 

inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen 

Nederlands als tweede taal)  

bespreekt de commissie de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 1 

december 2008. De commissie constateert dat de gevraagde informatie niet verstrekt is, 

maar toont zich gevoelig voor de argumenten om het wetsvoorstel voor het kerstreces te 

behandelen. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 15/16 

december 2008 en deze behandeling, ook uit het oogpunt van beperkte spreektijden, te 

beperken tot het wetsvoorstel sec. Wel voelt de commissie de behoefte in januari/februari 

2009 een informeel overleg te voeren met de minister en bij gelegenheid van de behandeling 

van de tweede tranche wijziging Wet inburgering (wetsvoorstel 31791) nader te debatteren 

over het inburgeringsbeleid. Mocht deze gelegenheid tot debat zich niet voordoen voor het 

zomerreces, dan wenst de commissie een beleidsdebat te voeren. 

 

2. Met betrekking tot het Wetgevings- en werkprogramma 2009 van de Europese Commissie 

oordeelt de commissie dat de mededeling over het EU-standpunt met het oog op de 

klimaatveranderingsconferentie van de VN (COP 15, Kopenhagen) en het voorstel voor een 

wetgevingsinstrument ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gemeenschappelijke 

milieuinformatiesysteem in aanmerking komen voor parlementaire toetsing na publicatie. 

 

3. Naar aanleiding van de brief over de VasteVeranderMomenten (VVM) (kamerstuk 29515, 

270) oordeelt de commissie dat de vaste verandermomenten op zichzelf een goede zaak zijn, 

waar het bedrijfsleven baat bij kan hebben. Wel acht de commissie het risico aanwezig dat er 

periodiek bulken wetsvoorstellen deze Kamer zullen bereiken waarvoor een harde deadline 

geldt, terwijl deze Kamer dan onvoldoende behandeltijd zal worden gegund. Wanneer deze 

Kamer dan vasthoudt aan zorgvuldige behandeling en het niet wenselijk wordt geoordeeld de 

inwerkingtreding een half jaar of een jaar uit te stellen, dan zouden er uitzonderingen 

mogelijk moeten zijn. 
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4. De commissie bespreekt de voorgelegde lijst wetsartikelen waarin afwijking bij gedelegeerde 

regelgeving is toegestaan. Bij nummer 97 van deze lijst plaatst de commissie vraagtekens of 

er wel sprake is van gerechtvaardigde afwijking nu er geen sprake lijkt te zijn van 

experiment of noodtoestand. Aldus zullen de bevindingen van de commissie worden 

overgebracht aan de commissie Justitie. 

 

5. Naar aanleiding van het verzoek van de TGCS tot het uitbrengen van advies omtrent de 

subsidiariteit met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn tot herschikking van richtlijn 

2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen (E080134) hebben de leden van 

deze commissie geen behoefte subsidiariteitsbezwaren kenbaar te maken. Wel wenst de 

commissie het BNC-fiche af te wachten en zo nodig in overleg te treden met de regering over 

de onderhandelingsinzet in de Raad. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


