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1. De commissievoorzitter heet de leden Duivesteijn en K.G. de Vries welkom als lid van deze 

commissie. 

 

2. De commissie besluit op 26 februari 2013 het debat over de wijze van verkiezen van de 

Eerste Kamer van 29 januari jl. na te bespreken. 

 

3. De commissie neemt kennis van het voornemen van de commissie voor Veiligheid en Justitie 

om een tweejaarlijks beleidsdebat te houden over het functioneren van de rechtsstaat. Het 

eerste debat over dit onderwerp zou in 2014 moeten plaatsvinden. De commissie meent dat 

het voortouw bij de organisatie en invulling van het debat bij de commissie Veiligheid en 

Justitie ligt, maar geeft aan dat zij gaarne wordt geïnformeerd en vervolgens meedenkt over 

de uitwerking van concrete onderwerpen en thema’s wanneer deze raken aan/deels zien op 

het werkterrein van de vaste commissie BZK.  

 

4. 33330 

Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens 

 

De commissie bespreekt de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel. Zij 

constateert dat dit voorstel nog bij de Tweede Kamer ligt en dat de uitkomst van de voor 

donderdag 14 februari 2013 geagendeerde stemming nog ongewis is. Afhandeling door de 

Eerste Kamer vóór 1 maart 2013 acht de commissie niet mogelijk. Onder voorbehoud van 

aanvaarding door de Tweede Kamer stelt de commissie met een kleine meerderheid voor het 

voorstel op 26 februari 2013 voor procedure te agenderen, met de intentie dan tevens het 

voorbereidend onderzoek (inbreng voor het voorlopig verslag) te houden. De regering zal 

worden gevraagd uiterlijk vrijdag 1 maart 2013, 12:00 uur, de memorie van antwoord 

aan de Eerste Kamer te versturen, waarna op 5 maart 2013 de nadere procedure kan 

worden besproken en kan worden bezien of het voorstel gereed is voor plenaire behandeling, 

eventueel nog diezelfde dag en eventueel inclusief stemmingen. De staf vraagt bij de 

minister voor Wonen en Rijksdienst na of plenaire behandeling op 12 maart 2013 (inclusief 

stemmingen) wat hem betreft mogelijk is. Zij zal daarbij verzoeken om een gemotiveerd 

antwoord. 
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5. 33129 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)  

 

De commissie constateert dat de Eerste Kamer de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel 

op 19 juni 2012 heeft aangehouden en dat zij zelf heeft besloten de wetsvoorstellen 33129 

en 33330 in samenhang te behandelen. Zij bevestigt dit voornemen. 

 

6. 33129 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 

 

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 februari 2013 inzake 

beantwoording commissiebrief d.d. 29 januari 2013 (33129, J) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  

 


