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1. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2011 

inzake de Toekomst van het Koninkrijk (32500 IV, E). 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2011 inzake 

de waarborgfunctie van het Koninrkijk (32500 IV, F).  

De commissie besluit aan het College van Senioren te verzoeken om in het voorjaar van 

2012 een beleidsdebat te houden met de regering over de toekomst van het Koninkrijk in 

brede zin. 

Daarnaast besluit de commissie in november 2011 een mondeling overleg met de minister 

van BZK te houden ter voorbereiding op de Koninkrijksconferentie van december 2011.  

De commissie constateert voorts dat de regering in bovengenoemde notities niet ingaat op 

discussie over het democratisch deficit in het Koninkrijk en over de wenselijkheid van een 

koninkrijkssecretariaat, zoals was toegezegd. De commissie besluit hierover een brief te 

sturen aan de regering. De conceptbrief zal op 4 oktober 2011 geagendeerd worden. 

 
2. Interparlementair Koninkrijksoverleg, januari 2012 

De commissie kan instemmen met het memo van de commissievoorzitter. Met de commissie 

Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer zal worden overlegd over het definitieve 

programma. Wat betreft de samenstelling van de Eerste Kamerdelegatie voor het 

Interparlementair Koninkrijksoverleg besluit de commissie dat deze wordt samengesteld uit 

de woordvoerders van de drie grootste partijen, inclusief de voorzitter. De vierde plek wordt 

bij toerbeurt toegewezen aan Lid van de overige fracties. Voorts bespreekt de commissie de 

mogelijkheid om de delegatie van de Eerste Kamer uit te breiden met een vijfde Lid.  

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen  

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 9 september 2011 inzake 

halfjaarlijkse rapportage openstaande toezeggingen. (wordt gedrukt als 32.500 VIII, G) 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 september 2011 

inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen. (wordt gedrukt als 32.500 VII, G) 

Brief van de minister van Financiën d.d. 15 september 2011 inzake beantwoording 
halfjaarlijks rappel toezeggingen. (wordt gedrukt als 32.500 IXB, G) 

De commissie besluit de beantwoording van het halfjaarlijks rappel toezeggingen opnieuw te 

agenderen op 4 oktober 2011. 
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De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


