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

 

 

 

 datum 16 april 2013 

 ons kenmerk 44902/FB/ 

 

1. 33268 

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor 

Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van 

inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en 

stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen   

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA 

(Van Bijsterveld), SP (Vliegenthart) en D66 (De Graaf). 

 

2. Toezeggingenrappel BZK 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 maart 2013 

in reactie op het toezeggingenrappel (33400 VII, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De commissie besluit als volgt: 

 

T01519: de toezegging staat nog open. 

 

T01442: de toezegging staat nog open. 

 

T01443: de toezegging staat nog open. 

 

T01390: het wetsvoorstel waarop de toezegging ziet, is inmiddels ingediend (33440, 

R1990). De toezegging is afgedaan. 

 

T01391: het wetsvoorstel waarop de toezegging ziet, is inmiddels ingediend (33440, 

R1990). De toezegging is afgedaan. 

 

T01604: reeds eerder heeft de minister verzocht de deadline op te schuiven naar 1 januari 

2014. De commissie heeft toen al in dit verzoek bewilligd. 

 

 

3. T00863 

Participatie en zeggenschap huurders via andere werkvormen en methoden (30856) 

 



 

 datum 16 april 2013 

 ons kenmerk 44902/FK/ 

 blad 2 

 

 

 

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 april 2013 inzake rapport 

Nederlandse Woonbond over huurdersorganisaties en vernieuwing (30856, G) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als afgedaan. 

 

4. Toezeggingenrappel AZ 

De brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, d.d. 5 april 2013 in reactie 

op het toezeggingenrappel (33400 III, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

commissie besluit als volgt: 

 

T00930: verdere behandeling van de toezegging wordt aan de commissie IMRO 

overgelaten. 

 

T01247: de toezegging wordt afgevoerd. 

 

T01434: de reactie van de minister bevat geen informatie over de vorderingen van het 

zogenaamde Bouwteam. Daarover heeft de minister de Eerste Kamer in eerdere brieven wel 

geïnformeerd (zie o.a. 33000 III, C). De toezegging staat nog open. 

 

T01621: de toezegging wordt overgedragen aan de commissie SZW. 

 

T01623: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 28 maart 2013 

de nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland' aan de beide 

Kamers aangeboden (CII, 33400 A). De toezegging is afgedaan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

 


