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1. De commissie adviseert op verzoek van het College van Senioren over de verstrekking van 
begrotingsstukken op, dan wel vóór Prinsjesdag, mede aan de hand van het advies van prof. 
dr. J.Th.J. van den Berg dat is geschreven op verzoek van de Voorzitter van de Tweede 
Kamer. De aanwezige leden van de fracties van PvdA en VVD geven aan dat zij veel voelen 
voor optie 4 uit het voorliggend stuk: op de vrijdag voor Prinsjesdag worden de stukken 
zonder embargo voor parlement en pers beschikbaar gesteld. De niet aanwezige fractie van 
D66 is ook voor deze optie, zo wordt medegedeeld. De aanwezige leden van de fracties van 
CDA, SGP en SP geven aan dat zij geen aanleiding zien voor verandering van de huidige 
situatie.  
 
De aanwezigen delen niet de conclusie van Van den Berg (p. 2, noot 5) dat de vorige 
Voorzitter van de Eerste Kamer zich zou hebben ‘vergist’. De voorzitter van de commissie 
doet van het besprokene verslag in het College van Senioren. 
 

2. 32191  
Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de 
mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van 
de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2010. 

  
3. 32309 (R1907) 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een 
reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging 
van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de 
differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijke tarieven 
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 september 2010. 
 

4. De commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan overleg met de CTIVD en de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onder meer de notificatieplicht. 
Individuele leden staat het vrij zich te wenden tot de CTIVD. 
 
De griffier van de commissie, 
Ida Petter 


