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33 297 Intrekking van de Wet overleg 
minderhedenbeleid in verband met de herijking 
van de overlegvorm over het integratiebeleid 

Nr. 4  NADER RAPPORT1  

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet 
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend 
opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet 
op de Raad van State) 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 15 maart 
2012, nr. 12.000616, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van 
de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 5 april 2012, 
nr. W04.12.0076/I, bied ik U hierbij aan. 
Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State 
geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Zij geeft U 
in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

De redactionele kanttekening van de Afdeling is niet overgenomen. De 
formulering van artikel II zoals deze aan de Afdeling is voorgelegd, geniet 
mijn voorkeur. Anders dan in de door de Afdeling gesuggereerde tekst 
wordt de Wet landelijk overleg minderhedenbeleid hiermee meteen 
ingetrokken. Verder vervalt de subsidiëring weliswaar per 1 januari 2015, 
maar op dit moment is nog niet met zekerheid vast te stellen dat de aan 
de subsidiëring verbonden verplichtingen op dat moment zijn 
afgewikkeld. 

De Afdeling geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de 
memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

 

1  De oorspronkelijke tekst van het voorstel 
van wet en van de memorie van toelichting 
zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering 
van de Raad van State is ter inzage gelegd bij 
het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer 
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