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Den Haag, 8 september 2004

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 7 september 2004

1.
Naar aanleiding van de ontvangst van de brieven van de bewindslieden van BZK van resp. 9
juli 2004 inzake het kabinetsstandpunt over artikel 91, derde lid Gw en van 19 augustus 2004
inzake de procedure tweede lezing en op voorstel van de heer Jurgens wordt besloten het
College van Senioren voor te stellen een geïntegreerde openbare gedachtewisseling met de
regering te houden over:
• artikel 137 Gw (behoort na ontbinding van de Tweede Kamer in verband met Gwherziening de op grond van deze ontbinding gekozen nieuwe Tweede Kamer de
tweede lezing af te handelen?)
• artikel 91, derde lid Gw ( wat dient te geschieden wanneer de EK van mening is dat
een bepaling van een goed te keuren verdrag afwijkt van de Gw, terwijl de TK blijkt
heeft gegeven deze mening niet te delen, en het desbetreffende voorstel dus met
gewone meerderheid heeft aangenomen?)
• artikel 81 Gw (kan de formele wetgever aan lagere wetgevers de bevoegdheid
delegeren om, ter implementatie van Europese richtlijnen, regels te stellen ook
wanneer deze afwijken van door de formele wetgever in de wet vastgestelde
bepalingen?)
• Artikel 13 Gw (in 1999 hield de TK in tweede lezing de behandeling tegen van een
voorstel tot wijziging van art. 13Gw (post-, telegraaf- en briefgeheim. Zij verzocht de
regering vervolgens een studie te doen verrichten over de wijziging van art. 13Gw.
Het rapport van de commissie-Francken verscheen vervolgens in 2001. Een voorstel
tot herziening van de Gw op dit onderdeel is tot nu toe niet ingediend. Waarom niet?)
Deze gedachtewisseling zou bij voorkeur in de maand oktober dienen plaats te vinden en,
voor een bevredigend verloop, nader moeten worden voorbereid. Daarbij zou kunnen worden
bezien of en in hoeverre in het debat ook zou kunnen worden betrokken de in de vaste
commissie voor Justitie aanhangige brief van de minister van Justitie over het
1

kabinetsstandpunt inzake de wenselijkheid van bijzondere bepalingen voor tijdige
implementatie van EU-regelgeving.
2.
De brief van de ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2004 inzake toezeggingen dualisering
wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.
27214

Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal
leden van provinciale staten en gedeputeerde staten
Aan het College van Senioren zal worden meegedeeld dat de commissie verdeeld is over de
vraag wanneer de openbare behandeling van wetsvoorstel dient te worden aangevangen. De
commissie wenst de besluitvorming over te laten aan het College, dan wel aan de plenaire
vergadering.
4.
26389

Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden
Vooruitlopende op de op 14 september a.s. te nemen besluiten over de verdere afhandeling
van wetsvoorstel merkt de heer Van Thijn op dat:
- z.i. de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de openbare
behandeling ervan wenselijk is
- de positie van de Roma en de Sinti daarbij mede aan de orde dient te zijn
- voorafgaande aan het openbare debat nog een gesprek met de Permanente commissie van
deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen – en strafrecht zou moeten
plaatsvinden.
De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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