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35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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E1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 3 maart 2020 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari 
2020 een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeg-
gingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister heeft op 2 maart 2020 gereageerd. 

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning2 en voor Koninkrijksre-
laties3 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Bergman 

1 Letter E heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 300 VII.
2 Samenstelling Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en 

Huis van de Koning:
Kox (SP), Koffeman (PvdD), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), 
Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Koole (PvdA). Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), 
Wever (VVD), Bezaan (VVD), Van der Burg (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Dittrich (D66) 
(voorzitter), Doornhof (CDA), Frentrop (FVD), Gerbrandy (OSF), Van der Linden (FvD), Meijer 
(VVD), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), 
Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten).

3 Samenstelling Koninkrijksrelaties:
Ester (CU), Ganzevoort (GL), Sent (PvdA), Gerkens (SP), Atsma (CDA), Van Hattem (PVV), 
Jorritsma-Lebbink (VVD), Oomen-Ruijten (CDA), Schalk (SGP), Baay-Timmerman (50PLUS), 
Wever (VVD), Adriaansens (VVD), Beukering (FVD) (ondervoorzitter), Bezaan (PVV), Van der 
Burg (VVD), Dittrich (D66), Gerbrandy (OSF), Moonen (D66), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD), 
Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rosenmöller (GL) (voorzitter), Veldhoen (GL), De Vries 
(Fractie-Otten).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 28 januari 2020 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2020 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vghyngkof7kr 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5net53e4od&ministerie=vghyngkof7kr 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 6 maart 2020 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 maart 2020 

Op 28 januari jl. zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van 
openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 
1 januari 2020 is verstreken en een overzicht van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. 

In de bijlage treft u een prognose aan van de termijnen waarop deze 
toezeggingen zullen worden nagekomen. 

Ik verzoek u de termijn van een aantal toezeggingen te verschuiven. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops 
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Rappelabele toezeggingen EK Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (Rappel januari 2020) 

1) 
De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 
Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening 
(31 570) (T01443) 
De Eerste Kamer wordt geïnformeerd zodra besloten is tot de bedoelde 
meer integrale grondwetsherziening. Er is vooralsnog nog geen zicht op 
een dergelijke herziening. 

2) 
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kuiper (ChristenUnie), 
toe dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn 
aan de Tweede Kamer toegezegde notitie over de Eerste Kamer ook 
aandacht besteedt aan de rol van deze Kamer in het formatieproces 
(T01804) 
De Minister-President heeft op 21 april 2015 de Eerste Kamer geïnfor-
meerd dat aan de toezegging is voldaan (Kamerstukken I 2014/15, 
34 000 III, nr. E). De Commissie BiZa van de Eerste Kamer heeft op 
10 september 2019 besloten dat de toezegging desgewenst kan worden 
meegenomen in het debat over het eindrapport van de staatscommissie 
parlementair stelsel. Dit debat heeft op 4 februari 2020 plaatsgevonden 
(Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6). De toezegging wordt als voldaan 
beschouwd. 

3) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Bikker 
(ChristenUnie), toe om mede aan de hand van het rapport van de 
staatscommissie parlementair stelsel een agenda voor democratische 
vernieuwing te ontwikkelen. Zij zal voortvarendheid betrachten bij het 
opstellen van de kabinetsreactie op het rapport en daarbij op een of 
andere manier het publiek betrekken. Tevens zal ze speciaal aandacht 
besteden aan praktisch geschoolde kiezers (T02626) 
Het kabinetsstandpunt op het rapport van de Staatscommissie is op 
26 juni 2019 (Kamerstukken I 2018/19, 34 430, nr. 10) naar Eerste Kamer 
gestuurd. In het debat met de Eerste Kamer op 4 februari 2020 (Hande-
lingen I 2019/20, nr. 19, item 6) heeft de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties toegezegd voor de zomer van 2020 met een 
uitwerking te komen van nog openstaande onderdelen. Daartoe behoren 
ook de maatregelen voor de bevordering van democratisch burgerschap. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 juli 2020. 

4) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sini (PvdA), toe de 
staatscommissie parlementair stelsel te zullen vragen op het instrument 
van het raadgevend referendum te reflecteren (T02627) 
De staatscommissie heeft geadviseerd een bindend correctief referendum 
in te voeren. In het kabinetsstandpunt van 26 juni 2019 (Kamerstukken I 
2018/19, 34 430, nr. 10) is aangekondigd dat het kabinet de behandeling 
van het initiatiefvoorstel van Van Raak op dit punt afwacht. In het debat 
met de Eerste Kamer van 4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, 
item 6) is dat herhaald. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 juli 2020. 
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5) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lintmeijer (GroenLinks), 
toe ook haar te informeren over de reflectie op de voorlichting van de 
Raad van State over ondermijning en integriteit (T02657) 
Binnenkort gaat er een brief uit waarmee te toezegging wordt afgedaan. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 1 april 
2020. 

6) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), 
toe in de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie parle-
mentair stelsel in te gaan op de verhouding tussen de interpretatie van 
artikel 91, lid 3, Grondwet van de regering en het advies van de staats-
commissie (T02703) 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Van der Staaij op 2 april 2019 
(Handelingen I 2018/19, nr. 24, item 4) heeft de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties uiteen gezet dat bij de vraag of een verdrag 
afwijkt van de Grondwet niet alleen de tekst van een concrete Grondwets-
bepaling van belang is, maar ook de strekking en de daaraan ten 
grondslag liggende uitgangspunten. In voorkomende gevallen vermeldt 
de regering bij de gevraagde goedkeuring van een verdrag haar 
standpunt ten aanzien van mogelijk afwijken van de Grondwet. In het 
kabinetsstandpunt van 26 juni 2019 (Kamerstukken I 2018/19, 34 430, nr. F) 
is dit herhaald. Hiermee is voldaan aan de toezegging. 

Rappelabele toezeggingen EK Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (Vooruitblik juli 2020) 

1) 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de 
Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe 
om een koninklijk besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet 
financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220) 
De Rft is bij het laatste KB van 1 februari 2019, nr. 2019000177, verlengd 
tot 10 oktober 2021. Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen die duiden op 
het kunnen vervallen van de Rft. Het volgende evaluatiemoment is pas in 
oktober 2021. Mocht er een reden zijn om op een eerder moment het KB 
met de vervallenverklaring in werking te laten treden, dan wordt de Eerste 
Kamer hierover geïnformeerd. 
De Eerste Kamer wordt verzocht om de einddatum te verschuiven naar 
10 oktober 2021. 

2) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de 
mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke 
partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de 
voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen 
regelt (T01688) 
Afgedaan. Aan de toezegging is voldaan door de ontwikkeling van een 
tool, die te vinden is via https://www.lokalepolitiekepartijen.nl 

3) 
De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Flierman (CDA), Postema (PvdA) en Schalk (SGP), toe dat: de 
Minister van Economische Zaken naar de problematiek van de provincie 
Zeeland kijkt en de Kamer daarover een brief stuurt; De Minister zelf na 
het verschijnen van het advies van de commissie-Jansen II met het IPO zal 
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overleggen en naar verdere ontwikkeling van het verdeelmodel van het 
Provinciefonds zal kijken (T02425) 
Het onderzoekstraject met het IPO duurt langer dan verwacht, omdat 
naast uitgaven ook inkomsten worden meegewogen in de verdeling van 
de algemene uitkering en er meerdere onderzoeken lopen die duide-
lijkheid moeten geven over de inkomsten van provincies uit de provinciale 
opcenten. Zodra er overeenstemming is over de aanpak van het 
onderzoek, wordt de Eerste Kamer geïnformeerd. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 31 december 2020. 

4) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe 
bij de heroverweging van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds 
naar de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te kijken (T02426) 
Voor wat betreft de verdeling van de algemene uitkering van het 
provinciefonds zijn we samen met het IPO aan het onderzoeken hoe we 
samen de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren. Dit traject duurt langer 
dan verwacht omdat er dit jaar meerdere onderzoeken lopen die duide-
lijkheid moeten geven over de inkomsten van provincies uit de provinciale 
opcenten. Omdat in de verdeling van de algemene uitkering niet alleen 
naar de uitgaven gekeken wordt maar ook naar de inkomsten is de insteek 
van partijen om dit in samenhang te doen. Zodra partijen de aanpak 
hebben afgestemd informeren we de Eerste Kamer hierover. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 31 december 2020. 

5) 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van 
diverse leden toe, de Raad van State op korte termijn om voorlichting te 
vragen over de wijze waarop de Nederlandse regering met Caribisch 
Nederland omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de 
Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de 
coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van 
Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden 
gedeeld (T02533) 
In de Korte Aantekeningen d.d. 15 oktober 2019 is het ministerie meege-
deeld: «De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van de 
kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State en het IBO 
Koninkrijksrelaties (Kamerstukken I 2019/20, 35 300 IV, nr. D) een voorstel 
te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren 
kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel 
van het Koninkrijk. 
De termijn van 1 juli 2020 is door de Eerste Kamer bepaald. 

6) 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de 
Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok 
(PVV) toe, de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de 
Commissie van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te 
willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536) 
De toezegging wordt onderdeel van de uitwerking van de Kabinetsreactie 
op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidson-
derzoek Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2019/20, 35 300 IV, nr. 11). 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 
1 januari 2021. 
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7) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker (ChristenUnie), 
Lintmeijer (GroenLinks) en Nooren (PvdA), toe om contact te houden met 
de betrokken sectoren om de effecten van de wet, inclusief het effect op 
het aantal personen dat gezichtsbedekkende kleding draagt, in kaart te 
brengen. Ontwikkelingen in andere Europese landen worden hierbij 
betrokken. De Kamer wordt over 2–3 jaar geïnformeerd (T02615) 
De evaluatie is pas voorzien in 2022 (namelijk 3 jaar na inwerkingtreding 
van de wet). 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 
1 januari 2023. 

8) 
De Minister van Binnenlandse Zaken zegt de Kamer toe de uitleg van de 
door de Tweede Kamer aanvaarde amendementen en de verdere 
uitwerking van het beoogde stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen zo veel als mogelijk vast te leggen in de lagere regelgeving 
(T02735) 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 januari 2021 (inwerkingtreding). De verwerking is al 
eerder zichtbaar bij de voorhang van het besluit (maart 2020). 

9) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer 
toe dat tot aan de inwerkingtreding van de wet proefprojecten georgani-
seerd zullen worden, om zo veel mogelijk ervaringen op te doen die 
kunnen worden meegenomen bij de implementatie van het stelsel 
(T02736) 
In het Bestuursakkoord tussen de Minister van BZK en de VNG is 
afgesproken dat tot aan de inwerkingtreding van de Wet er proefprojecten 
zullen worden georganiseerd, om zo veel mogelijk ervaringen op te doen 
die kunnen worden meegenomen bij de implementatie van het stelsel. De 
deadline zal vooralsnog worden gehaald. 
De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 juli 2020 
geïnformeerd. 

10) 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, 
naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe zich in te zullen 
zetten voor standaardisering door middel van erkende technische 
goedkeuringen (ETG’s) (T02739) 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 januari 2021 (inwerkingtreding). De verwerking is al 
eerder zichtbaar bij de voorhang van het besluit (maart 2020).
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