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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31324 (R1844) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de 

reisdocumentenadministratie  

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (de Vries-

Leggedoor), PvdA (de Vries), VVD (Duthler), SP (Vliegenthart), D66 (Engels ) en SGP 

(Holdijk; mede namens de ChristenUnie ). Namens de commissie zal een vraag worden 

toegevoegd betreffende personen zonder kennis  van geboortedatum.   

 

 2.  Met betrekking tot wetsvoorstel 

31700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 

  brengt de commissie eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. De 

commissie wenst de “Staat van de Dualisering” te bespreken na afronding van de 
behandeling in de Tweede Kamer.  

  

 3. Naar aanleiding van de brief van het ministerie over de afdoening van toezeggingen zal het 

ministerie worden geïnformeerd over enkele verzoeken/suggesties van de commissie. Op 

dinsdag 17 maart zal T00494 inzake de opdracht aan de staatscommissie grondwet opnieuw 

worden besproken.  

 

4. De commissie besluit het wetsvoorstel 30585 (Wijziging van de Wet op de Raad van State in 

verband met de herstructurering van de Raad van State ) conform de gebruikelijke aanpak 

van de Eerste Kamer behandelen en besluit vast te houden aan de datum van dinsdag 7 april 

2009 voor het voorbereidend onderzoek.  

  

De commissie verzoekt om een wetgevingsrapport over wetsvoorstel 31117 (Wet 

veiligheidsregio’s). De commissie verzoekt, behalve aan uitvoerbaarheid en standpunten van 

stakeholders, aandacht te besteden aan: grensoverschrijdende samenwerking; het advies 
van de ROB over verantwoordelijkheidsverdeling bij crises (plus mogelijke 

kabinetsappreciatie); mogelijke opschaling van politietaken handhaving/opsporing; de relatie 

met de mogelijke wijziging van de Politiewet 1993; de evaluatie optreden veiligheidsregio bij 

het recente vliegtuigongeluk; het aantal veiligheidsregio’s . Tijdens de procedurevergadering 
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zal bezien worden of een technische briefing of voorbereidende bijeenkomst met derden 

gewenst is. 

 

5.   De memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 30553 (Wijziging van de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de 

mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en 
maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de 

nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen) wordt eind maart verwacht. 

De commissie zal op dinsdag 17 maart worden geïnformeerd wanneer de memorie van 

antwoord bij wetsvoorstel 30566 (Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid) kan 

worden verwacht. 

 

Op dinsdag 17 maart 2009 spreekt de commissie over de brief van de regering inzake de 

bekrachtiging van 28331 Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er 

grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 

strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal 

bepalingen van de Grondwet door de rechter, en een conceptbrief van de commissie ter 

zake.  

 

 

  De griffier van de commissie, 
 Hester Menninga 


