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 1-7. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

  31200 I  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het 

jaar 2008  

31200 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het 

jaar 2008  

31200 IIB Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene 

Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse 

Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het 

kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008  

31200 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene 

Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008 

31200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008  

31200 B  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 

2008  

31200 C  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 

2008  

zal de plenaire behandeling plaatsvinden op dinsdag 18 maart 2008 (zie ook punt 10).  

 

8. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31290 B  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 

2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  

    wordt de procedure aangehouden tot 29 januari 2008.  

    

9.  De commissie besluit de voorstellen van het kabinet inzake salarisafdrachten aan politieke 

partijen af te wachten.   

 

10. De commissie besluit in de vergadering van 29 januari 2008 uit de geïnventariseerde 

thema’s te kiezen voor de begrotingsbehandeling.   

 

    



 blad 2 

 

 

   

      

11. De bespreking van het antwoord van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op de 

brief van de commissie betreffende E070120 “Voorstel tot herziening/amendering van 

Verordening No. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 

betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau” wordt 

aangehouden tot 29 januari 2008.   

 

12. De commissie zal na ontvangst van de reactie van de minister van Binnenlandse zaken op  

de brief van de commissie over de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur (d.d. 

18 december 2007) en na kennisname van de antwoorden van de regering op de door de 

commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer gestelde vragen, bezien of een 

reactie gezonden zal worden op de ontvangen brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken (d.d. 20 december 2007) in antwoord op de brief van de Voorzitter van de Eerste 

Kamer (d.d. 7 november 2007).   

  

13. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband 

met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen 

terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid 

alsmede enkele andere wijzigingen 

 zal per brief een reactie gevraagd worden aan de regering op het ontvangen advies van het 

College Bescherming Persoonsgegevens.   

  

14. Tijdens de rondvraag 

 -  wordt de staf van de commissie verzocht navraag te doen naar de nakoming van de  

toezegging tz_BZHC/AZHK_2007_4 (notitie over het gebruik van het BSN door het 

bedrijfsleven).  

      - besluit de commissie ook met de planbureaus van gedachten te willen wisselen over de 

toekomst van het kennis- en adviesstelsel. Hiertoe zal bezien worden of een gesprek kan 

plaatsvinden in februari 2008.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  

 

 

 


