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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 

 datum 19 januari 2010 

 ons kenmerk 40585/HM/ 

 

 

1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen  
32123 I Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de 

Koning (I) voor het jaar 2010  
32123 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het 

jaar 2010  
32123 IIB Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene 

Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse 
Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het 
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010  

32123 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, 
van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010  

32123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010  

32123 B  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 
2010  

32123 C  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 
2010  

brengt de commissie eindverslag uit teneinde de wetsvoorstellen als hamerstuk af te doen.    

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30425 Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de 

openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Hermans, volgt) 

en D66 (Engels). Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording wordt voorgesteld 

de plenaire behandeling – gezamenlijk met de wetsvoorstellen 30 693 en 30 424 – te doen 

plaatsvinden op dinsdag 16 februari 2010. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30693 Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in 

verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties 

van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en 

enkele technische wijzigingen 

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

en Vedder-Wubben, volgt) en D66 (Engels). Onder voorbehoud van tijdige en adequate 
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beantwoording wordt voorgesteld de plenaire behandeling – gezamenlijk met de 

wetsvoorstellen 30 425 en 30 424 – te doen plaatsvinden op dinsdag 16 februari 2010.  

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere 

wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de 

werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de 

commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van 

waterschappen 

wordt eindverslag uitgebracht onder voorbehoud van plenaire behandeling - gezamenlijk met 

de wetsvoorstellen 30 425 en 30 693 - op dinsdag 16 februari 2010.   

 

5. De commissie neemt de  brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 30 november 2009 inzake eindtekst statuten stichting Huis voor democratie en 

rechtsstaat (TK 31475, nr. 12) voor kennisgeving aan en neemt tevens kennis van hetgeen 

besproken in het College van Senioren.  

 

6. De commissie besluit de bespreking van de Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet 

(EK 32 123 VII) aan te houden tot dinsdag 2 februari 2010. De commissie verzoekt een 

beknopt overzicht van de voorgeschiedenis in de Eerste Kamer betreffende de 

herzieningsprocedure van de Grondwet (o.a. toezeggingen). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  

 

 

 

 


