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1. 33335 

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het 

rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap) en 

CDA (Lokin-Sassen). 

 

2. 31570 

Herziening Grondwet 

 

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 6 juni 2013 (31570, G) in 

reactie op de brief van 18 december 2012 over de uitvoering van de moties Engels c.s. en 

Lokin-Sassen c.s. (31570, B en C). De commissie stelt de Kamer op grond van artikel 73 

Reglement van Orde voor over deze brief plenair te debatteren.  

 

3. 33423 

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L65) (Uitvoeringswet 

verordening Europees burgerinitiatief)  

 

De commissie houdt de procedure aan tot 2 juli 2013. De staf gaat na of het hier sterk 

gebonden uitvoeringswetgeving betreft. 

 

4. 33344 

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 

en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke 

stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 september 2013 te houden. 
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5. 33219 

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)  

 

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

6. C 

Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten 

 

De commissie bespreekt de expertbijeenkomst die zij op 24 juni 2013 heeft georganiseerd. 

Zij is tevreden over de inhoud van de bijeenkomst. De opzet (aantal sprekers, formele 

setting e.d.) en de timing kunnen wellicht in te toekomst anders. Ook moet bij een volgende 

gelegenheid bezien worden of de expertmeeting op een vergaderdinsdag kan worden 

georganiseerd. De commissie besluit op 2 juli 2013 te spreken over een voorstel voor een 

datum voor het plenaire debat met de regering over het POC-rapport en de kabinetsreactie 

daarop. Enkele fracties leggen reeds nu de suggestie voor dit debat op 1 oktober 2013 te 

laten plaatsvinden. Tevens wenst de commissie dan te bepalen met welke 

bewindsperso(o)nen zij het debat wil voeren. 

 

7. Beleidsdebatten parlementair jaar 2013-2014 

De commissie doet geen voorstel voor een beleidsdebat. Zij geeft voorts aan beleidsdebatten 

bij voorkeur niet rond middernachtelijk uur te willen afronden, maar wanneer dit nodig 

mocht blijken uit te willen wijken naar debat op de maandagavond en de dinsdagochtend.  

 

8. T01673 

Schriftelijk beantwoorden vraag huurverlaging (33129 / 33330) 

De Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 juni 2013 

inzake huurverlaging na inkomensdaling wordt aangehouden tot 2 juli 2013. 

 

9. Mededelingen en rondvraag  

- Het lid Sylvester (PvdA) stelt voor in commissieverband nader te overleggen met de Raad 

van State over het instrument van de voorlichtingsaanvraag van het parlement aan de Raad. 

Dit onderwerp zal worden geagendeerd in de commissievergadering van 2 juli 2013 voor 

nadere bespreking en besluitvorming. 

- Het lid Sörensen (PVV) brengt naar voren dat zijn fractie hecht aan spoedige plenaire 

behandeling van wetsvoorstel 30372  (inzake raadgevend referendum). De commissie heeft 

op 11 juni 2013 eindverslag uitgebracht bij dit wetsvoorstel en besloten het gezamenlijk te 

behandelen met wetsvoorstel 30174 (inzake correctief referendum). Het voorbereidend 

onderzoek van laatstgenoemd wetsvoorstel staat geagendeerd voor 2 juli 2013.  

- Het lid Sörensen (PVV) meldt dat het lid Van Dijk (PVV) de woordvoering namens de PVV-

fractie bij BZK van hem zal overnemen. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  

 


