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Stand van zaken uitvoering openstaande toezeggingen BZK aan de 
Eerste Kamer  
(augustus 2007) 
 

2007-1 
Toezending advies 

Kiesraad over 

zorgvuldigheid bij verlenen 
volmacht  

14-11-2006 Wilsonbekwamen  
(30471) 

De Kiesraad heeft het betreffende rapport 
nog niet uitgebracht. Toezending is dus nog 

niet   mogelijk.  

2007-2  
Overbrengen verzoek 

Kamer te reageren op 

bezwaar juristen 
Amsterdam  over passief 

kiesrecht 

14-11-2006 Wilsonbekwamen  
(30471)  

Uitgevoerd met brief minister BVK van 18 
december 2006 over artikel 137 van de 

Grondwet (kamerstukken 30 471 – nr. D) 

2006-3  
Vóór verstrijken eerste jaar 

inwerkingtreding wet 

komen met integraal 
overzicht functioneren 

zbo’s 

31-10-2006 
Kaderwet ZBO’s 

 (27426) 

Beide Kamers zullen in september 2007 
schriftelijk worden informeren over de 

tussenstand van het proces.  

2007-3  

Bij voorbereiding 

wetsvoorstel m.b.t. 
vzschap gemeenteraden 

betrekken VNG, IPO e.a. 

 
 

31-10-2006  

Voorzitterschap gemeenteraad 

en provinciale staten 
 (29978)  

Benodigde GW-wijziging wordt binnenkort in 

tweede lezing ingediend. Daarna wordt 

bezien of gemeentewet (en provinciewet) 
gewijzigd zal worden. 

2007-4  
In eerste deel 2007 

toezenden alg. notitie over 

mogelijkheden 
Grondwetherziening, incl. 

constitutionele karakter 

delen Grondwet. 

31-10-2006  
Voorzitterschap gemeenteraad 

en provinciale staten 

 (29978) 

Per brief van 24 maart 2006 heeft de 
toenmalige minister BVK de Eerste Kamer 

geïnformeerd over de betekenis van art. 137, 

lid 4 Grondwet. Voorts heeft de toenmalige 
minister per brief van 23 januari 2006 aan de 

Eerste Kamer aangegeven het niet 

opportuun te achten een kabinetsnotitie uit te 
brengen over de procedure tot herziening 

Grondwet in algemene zin, omdat de 

Nationale Conventie was gevraagd zich 
daarover te buigen. De Conventie heeft 

inmiddels advies uitgebracht in oktober 2006. 

Het kabinet beraadt zich over de 
voorbereiding van een reactie daarop, 

evenals overigens op de voorbereiding van 

de ondertussen aangekondigde 
Staatscommissie Grondwet. Ook daarin kan 

het vraagstuk van de wijzigingsprocedure 

een plaats krijgen. Het kabinet zal u daarover 
nader informeren.  
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2006-1 

In evaluatie wet bezien of 
uitbreiding van 

werkingssfeer naar bijv. 

privaatrechtelijke 
rechtspersonen geboden 

is 

07-02-2006 

Openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde 

topinkomens  

(30819) 

Deze Wet wordt uiterlijk in 2009 

geëvalueerd.  

2005-28 

Geen nadere onderzoeken 

nodig om te komen tot 
oplossing problemen in 

Randstad 

15-11-2005 

Wijzigingswet Wgr plus  

(29532) 

Afgedaan met brief van 1 november 2006, 

nummer 2006-345703 

2005-29 

Bereidheid om tijdens 

evaluatie Wgr plus te 
spreken over afschaffing 

ervan i.v.m. ontbreken 

horizonbepaling 

15-11-2005 

Wijzigingswet Wgr plus  

(29532) 

De Wgr plus wordt uiterlijk in 2011 

geëvalueerd. 

2005-30 

Bereidheid minister 
Remkes te bemiddelen 

indien uittreding gemeente 

uit regio wordt belemmerd 
door  weigering 

vakminister een verklaring 

van geen bezwaar af te 
geven 

15-11-2005 

Wijzigingswet Wgr plus  
(29532 

Deze situatie heeft zich tot nu toe niet 

voorgedaan.  

2005-24 
Toezending notitie (in loop 

2006) over positie 

middenbestuur om af te 
tasten wat TK ervan denkt. 

13-03-2005 
Samenvoeging gemeenten 

Sassenheim, Voorhout en 

Warmond 
(30033) 

De notitie is verzonden op 1 november 2006, 
nummer 2006-345703. 

2005-25 
Bereid om aspect ruimte 

voor gemeenten te 

betrekken bij maken 
notitie. 

13-03-2005 
Samenvoeging gemeenten 

Sassenheim, Voorhout en 

Warmond 
(30033) 

Dit punt is meegenomen in notitie 
middenbestuur, toegezonden bij brief van 1 

november 2006, nummer 2006-345703. 

2005-18 
Overleg voeren met min 

JUS over gebruik 

toezichtcamera’s voor 
opsporingsdoeleinden. 

28-06-2005 
Cameratoezicht op openbare 

plaatsen 

(29440) 

Ambtelijk overleg met Justitie heeft 
opgeleverd dat verder overleg over dit 

onderwerp niet meer nodig is.  

2005-20 
In beraad brengen vraag 

over aanpassingen 

Gemeentewet op terrein 
openbare orde in 

afgelopen jaren effectiviteit 

daarvan. 

28-06-2005 
Cameratoezicht op openbare 

plaatsen 

(29440) 

Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks de 
effectiviteit van cameratoezicht in openbare 

ruimte gemeten. Jaarlijks wordt zowel de EK 

als de TK hierover geïnformeerd. 
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2005-21 

Verslag van conferentie 
over toekomst politieke 

partijen in najaar aan 

Kamer toezenden. 

28-06-2005 

Wijziging Wet subsidiëring 
politieke partijen 

(29869) 

Op de conferentie is gedebatteerd over de 

aan de hand van de volgende thema’s: de 
moderne partijorganisatie, politieke partijen 

versus belangenorganisaties, de macht van 

de media en jongeren en politiek. De 
uitkomsten van de conferentie zijn niet vervat 

in een kabinetsreactie. Dit onder meer omdat 

ook het functioneren van politieke partijen 
onderdeel uitmaakt van de Nationale 

conventie. Het rapport de Staat van Onze 

Democratie is op 12 oktober 2006 
aangeboden (TK 30 800 VII, nr. 8). 

2005-23 
Brief sturen over uitvoering 

motie-Dubbelboer 

28-06-2005 
Wijziging Wet subsidiëring 

politieke partijen 

(29869) 

Afgedaan middels een brief aan de Eerste 
Kamer op 23 augustus 2005 met kenmerk 

29869, nr 16.  

2005-11  

Bereidheid om experiment 
uit te halen om te kijken 

hoeveel schriftelijke 

vragen gesteld worden 
over zaken die onder 

gemeentelijke automie 

vallen 

01-02-2005 

Vermindering aantal leden 
provinciale staten en 

gedeputeerde staten 

(27214) 

Meegenomen in notitie middenbestuur. 

Toegezonden bij brief van 1 november 2006, 
nummer 2006-345703. 

2005-6 

Terugkomen op vraag de 
heer Platvoet om 

horizonbepaling voor TK 

voor afhandelen tweede 
lezing ter discussie te 

stellen 

18-01-2005 

Begrotingsstaat BZK 2004 
(29200 VII); vervolg van debat 

van 14/12/04 

Per brief van 24 maart 2006 is de Eerste 

Kamer geïnformeerd. 

2005-5 

Op eenvoudige manier 

informatie verstrekken 
over hoeveel huishoudens 

met kwijtschelding 

gebruikersdeel ozb 

21-12-2004 

Afschaffing Zalmsnip 

(20701) 

De zalmsnip is inmiddels afgeschaft.  

2005-1 

Notitie zenden over 
procedure 

Grondwetsherziening 

14-12-2004 

Begrotingsstaat BZK 2004 
(29200 VII); advies Raad v 

State 17/10/03 en Nader 

Rapport Raad v State 12/11/03 
over art. 137 GW 

Per brief van 24 maart 2006 is de Eerste 

Kamer geïnformeerd over de betekenis van 
artikel 37, lid 4 van de Grondwet. De 

Nationale Conventie heeft zich gebogen over 

procedure tot herziening van de Grondwet. 

2005-3 
Aan orde stellen termijn 

voor afhandelen tweede 

lezing in notitie 

14-12-2004 
Begrotingsstaat BZK 2004 

(29200 VII); advies Raad v 

State 17/10/03 en Nader 
Rapport Raad v State 12/11/03 

over art. 137 GW 

Per brief van 24 maart 2006 is de Eerste 
Kamer geïnformeerd. 
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2005-4 

In toegezegde nota 
aandacht besteden aan 

wijziging Grondwet en zijn 

rol bij verkiezingen 

14-12-2004 

Begrotingsstaat BZK 2004 
(29200 VII); advies Raad v 

State 17/10/03 en Nader 

Rapport Raad v State 12/11/03 
over art. 137 GW 

Per brief van 24 maart 2006 is de Eerste 

Kamer geïnformeerd. 

2004-37 
Minister Verdonk zal 

praten over de kosten van 

het verdrag met collega 
Van der Hoeven.  

30-11-2004 
Verdrag inzake de 

bescherming van nationale 

minderheden  

Deze toezegging hoort thuis bij JUS.  

2004-23 
Toezegging om terug te 

komen op inhoud civil 

society, binnen enkele 
weken gestand doen als 

beide Kamers notitie 

daarover krijgen 

14-09-2004 
Rapport “Tussen beleid en 

uitvoering” 

(28831) 

Deze toezegging is afgedaan middels de 
brief van minister BVK van 8 april 2005 met 

kenmerk 29362, nr 31.  

2004-24 

Principieel stil staan bij 
vraag of gemeentelijke 

herindeling een provinciale 

bevoegdheid kan zijn 

29-06-2004 

Gemeentelijke herindeling 
Achterhoek, de Graafschap en 

de Liemers, Deventer en 

Bathmen 
(28855) 

Dit punt maakt niet deel uit van het 

coalitieakkoord van het huidige kabinet.    

2004-35 
Dualisering 

provinciebestuur 

05-04-2004 
Vermindering aantal leden 

provinciebestuur en 

gedeputeerde staten 
(27214) 

Voorstel in 2006 aangenomen. Aantal is 
verminderd en treedt in werking vanaf de 

nieuwe Statenperiode. Kamerstukken 2005-

2006 II 30902 

2004-36 

Dualisering 

provinciebestuur 

05-04-2004 

Vermindering aantal leden 

provinciebestuur,gedeputeerde 
staten (27214) 

Voorstel in 2006 aangenomen. Aantal is 

verminderd en treedt in werking vanaf de 

nieuwe Statenperiode. Kamerstukken 2005-
2006 II 30902  

2004-9 
Uitgangspunten voor 

verdergaande 

regionalisering brandweer 
uitwerken en aan 

parlement ter beoordeling 

voorleggen 

17-02-2004 
Begrotingsstaat Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties  

(29200 VII) 

Afgedaan. 
Kamerstuk 2003-2004, 29517, nr. 1 TK, 8 

april 2004 (kabinetsstandpunt 

Veiligheidsregio’s) 

2004-10 

Bezien mogelijkheid tot 
specifieke maatregelen 

t.a.v. sociale vrede en 

samenhang in grote 
steden binnen twee 

maanden inhoudelijke 

reactie geven op plan van 
aanpak Rotterdam . 

17-02-2004 

Begrotingsstaat Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties  

(29200 VII) 

Afgedaan. 

Kamerstuk 2003-2004, 21062, nr. 117, TK, 
14 mei 2004 (Brief ministers over de aanpak 

van de problemen in Rotterdam) 
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2004-11 

Parlement voorzien van 
plan van aanpak inzake 

reductie administratieve 

lasten burgers  

17-02-2004 

Begrotingsstaat Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties  

(29200 VII) 

Afgedaan. 

TK 2004-2005, 29362, nr. 17 

2004-12 

Ontwikkelen 
deregulerings - of 

ontbureaucratiseringstoets 

en parlement t.z.t. verder 
informeren 

17-02-2004 

Begrotingsstaat Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties  

(29200 VII) 

Er is niet één alles omvattende toets 

ontwikkeld. Wel vindt toets op deregulering 
en ontbureaucratisering in verschillende 

verbanden plaats. Ten aanzien van 

bureaucratie/administratieve lasten zijn in het 
kader van ACTAL toetsen ontwikkeld die 

worden toegepast.  

2004-13 

Minister De Graaf zal met 

minister Donner opnemen 
wanneer men kiest voor 

een horizonbepaling of 

een evaluatiebepaling. 
(Programma 

Modernisering overheid)  

17-02-2004 

Begrotingsstaat Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties  
(29200 VII) 

Beide ministers hebben meerdere malen 

gesproken over dit onderwerp. Er zijn 

intussen diverse toetsen in elkaar 
geschoven, Actal is in werking getreden en 

kennen de meeste wetten 

evaluatiebepalingen.  Deze lijn is meerdere 
malen door min JUS aan de Tweede Kamer 

duidelijk gemaakt.  

2004-14 

Gevolgen taakoperatie 

inzake personele 
consequenties van de 

afslanking en de 

reorganisatie van de 
overheid in kaart brengen. 

17-02-2004 

Begrotingsstaat Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties  
(29200 VII) 

In het Sociaal Jaarverslag Rijk wordt jaarlijks 

gerapporteerd over de volumeontwikkeling 

van de rijksdienst en over de belangrijkste 
organisatorische ontwikkelingen. 

2004-25 
Eindrapportages van 

onderzoeken naar 

operationele prestaties van 
onderzochte regio’s 

openbaar maken zodra 

gereed 

03-02-2004 
Wet kwaliteitsbevordering 

rampenbestrijding 

(28644) 

Begin 2006 is in algemene zin over de 
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding 

gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De 

stand van zaken 2003-2005 is op 7 april 
2006 aan de Tweede Kamer gestuurd 

(Kamerstukken II, 2005-2006, 29517, nr. 13) 

Eind 2007 zal de Inspectie OOV opnieuw in 
algemene zin over de DR rapporteren, maar 

dan over de periode 2006-2007. 

2004-26 

Tijdens overleg met 

bonden over gemeente 
CAO ook rechtspositie 

brandvrijwilligers 

bespreken 

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 

rampenbestrijding 
(28644) 

Door het College van Arbeidszaken (CvA) en 

de bonden wordt momenteel gewerkt aan 

een nieuwe rechtspositie voor vrijwilligers bij 
de brandweer. Het CvA en de bonden zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

rechtspositie van brandweervrijwilligers. 

2004-27 

Organisatieniveaus 
provincie en rijk stimuleren 

dat zij in komende jaren 

een kwaliteitssysteem 
ontwikkelen 

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 
rampenbestrijding 

(28644) 

BZK stimuleert de ontwikkeling van 

kwaliteitssystemen door het vaststellen en 
implementeren van kwaliteitscriteria/-eisen 

zowel op centraal als decentraal niveau. Ook 

is in de ontwerp wet Veiligheidsregio’s 
opgenomen dat de regio’s moeten voldoen 

aan een kwaliteitssysteem. 
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2004-28 

Multidisciplinaire 
referentiekaders zullen 

medio 2004 gereed zijn. 

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 
rampenbestrijding 

(28644) 

Verwachting is dat project rond de zomer van 

2007 afgerond wordt. Daarna volgt 
besluitvorming over welke eisen in wet- en 

regelgeving worden vastgelegd. 

2004-29 

Kabinetsstandpunt m.b.t. 

de mate van integratie van 
besturen van 

hulpverleningsdiensten, 

inbedding politie, toezicht 
rondom rampenbeheersing 

enz. wordt voorjaar 2004 

verwacht. 

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 

rampenbestrijding 
(28644) 

Afgedaan bij brief van 8 april 2004 

(kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s), 

kenmerk  
29517, nr. 1.  

2004-30 

Na overleg met betrokken 
bestuurders 

stedendriehoek zal 

parlement, indien zich 
nieuws voordoet over 

incongruentie, 

geïnformeerd worden  

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 
rampenbestrijding 

(28644) 

De AMvB is in het staatsblad gepubliceerd 

(2006, 726). 

2004-31 

Tijdens evaluatie 
politiebestel in 2005 

incongruentie gemeente 

Haarlemmermeer bezien 

03-02-2004 

Wet kwaliteitsbevordering 
rampenbestrijding 

(28644) 

Afgedaan middels de volgende brieven:  

- Kamerstuk 2005-2006, 29517, nr. 14 
herdruk, TK 

- Kamerstuk 200602997, 29517, nr. 18, TK 

- Kamerstuk 2006-2007, 29517, nr. 21, TK 

2004-17 

Geen nieuwe 
experimenten zonder de 

Kamer actief te 

informeren. Tweede en 
Eerste Kamer gelegenheid 

geven daarover te 

debatteren. Rapportage 
evaluatie wordt naar beide 

Kamers gezonden. 

09-12-2003 

Experimentenwet Kiezen op 
Afstand 

(28664) 

Als minister De Graaf op grond van de 

evaluatie van deze experimenten 
voornemens zou zijn om na 2004 nieuwe 

experimenten uit te voeren en de financiële 

ruimte er daarvoor is, zal hij dat niet doen 
zonder de Kamer daarover actief te 

informeren. De minister zal het parlement de 

mogelijkheid bieden om daarover te 
debatteren.  

2004-18 

Als de EK wetsvoorstel 

inzake mogelijkheid te 
stemmen in ander 

stemlokaal aanvaardt, dat 

ook mogelijk maken. 

09-12-2003 

Experimentenwet Kiezen op 

Afstand 
(28664) 

Minister De Graaf gaf aan dat indien de 

Eerste kamer het wetsvoorstel aanvaardt 

inzake de mogelijkheid te stemmen in een 
ander stemlokaal dan je eigen stemlokaal, dit 

mogelijk te maken.  

2004-21 

Opkomstcijfers kiezers 
vanuit buitenland in kaart 

brengen. Laten hoeveel 

gebruik gemaakt is van 
elektronische en 

telefonische 

09-12-2003 

Experimentenwet Kiezen op 
Afstand 

(28664) 

In behandeling. De Kamer zal hierover 

worden geïnformeerd.  
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stemmogelijkheden bij 

verkiezingen EP + relatie 
met totale opkomst. 

2004-22 
Stemmen in willekeurig 

stemlokaal evalueren. 

Evaluatie aan Kamer 
sturen. 

09-12-2003 
Experimentenwet Kiezen op 

Afstand 

(28664) 

In 2006 en 2007 zijn er op basis van de 
Tijdelijke experimentenwet KOA vier 

experimenten gehouden. Drie met Stemmen 

in een willekeurig stemlokaal ( 
gemeenteraads - 

verkiezingen van 7 maart 2006, Tweede 

Kamerverkiezingen van 22 november 2006 
en Provinciale Statenverkiezingen van 7 

maart 2007) en één met Internetstemmen 

voor Nederlanders in het buitenland (22 
november 2006) (zie onder andere TK 2006-

2007, 30 800 VII, nr 5). Alle experimenten 

worden geëvalueerd, de evaluatie van de het 
experiment met SWS bij de 

Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 

2006 is reeds naar de Tweede Kamer (TK 
2005-2006, 30 300 VII, nr. 64) van gezonden 

evenals de evaluatie van Internetstemmen bij 

de Tweede Kamerverkiezingen (TK 2006-
2007, 30 800 VII, nr 48). De evaluaties van 

SWS bij de TK- en PS verkiezingen worden 

gezamenlijk verzonden.  

2004-1 

Vraag naar 
bureaucratische 

rompslomp door dit 

wetsvoorstel bij evaluatie 
betrekken evenals 

financiële gevolgen. 

Pettenprobleem betrekken 
bij evaluatie en 

besluitvorming volgende 

jaar en eerste helft 2005. 
(hangt samen met 

discussie politiebestel, 

dubbele pet 
korpsbeheerder) 

02-12-2003 

Uitbreiding strafbaarstelling 
heimelijk cameratoezicht 

(27731); Wetsvoorstel 

Wijziging Politiewet 1993 ivm 
aanpassing 

politieklachtregeling aan 

Hoofdstuk 9 AWB 

De evaluatie door commissie Leemhuis is 

afgerond. Het voorstel te komen tot een 
nieuwe politiewet is door minister Remkes 

aangeboden aan de Kamer. Het voorstel is 

door het nieuwe kabinet aangehouden tot 
eind 2008.  

 


