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Kenmerk 38457
1.
Met betrekking tot het wetsvoorstel
30566

Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen
met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het
weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming
van de nationale veiligheid

bestaat tot dinsdag 18 maart 2008 (13.30 uur) de mogelijkheid bij de griffier aan te
geven dat een nader voorlopig verslag gewenst is. Bij geen bericht zal eindverslag worden
uitgebracht en een datum voor plenaire behandeling worden gezocht.
2.
Naar aanleiding van het debat over de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur en
het besluit van het College van Senioren d.d. 15 januari inzake de afhandeling van de
begrotingsstaten, besluit de commissie het College van Senioren in overweging te geven
om bij afhandeling van de verschillende (nog aanhangige) begrotingsstaten de aantekening
te maken dat de minister-president de Kamer heeft toegezegd dat geen onomkeerbare
besluiten worden genomen.
3.
Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31200 I

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

datum

11 maart 2008
blad

2

worden eindverslagen uitgebracht, teneinde ze als hamerstuk af te doen.
Met betrekking tot wetsvoorstel
31200 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

wordt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling uitgebracht.
Met betrekking tot wetsvoorstel
31200 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2008

wordt de procedure vooralsnog aangehouden.
4.
Ter voorbereiding op het debat op dinsdag 18 maart 2008 zijn de verschillende
aandachtspunten gewisseld.
5.
Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, d.d. 3 maart inzake het burgerservicenummer (BSN; 30312, I) wordt
besloten in een schriftelijke reactie enerzijds tevredenheid te uiten over het meldpunt en
de reactie op de toezeggingen en anderzijds te constateren dat een landelijk normenkader
waaraan de sectorgewijze invulling van het BSN getoetst kan worden, nog steeds
ontbreekt. De staatssecretaris zal verzocht worden over twee jaar de stand van zaken op
te maken inzake de elementen zoals weergegeven in de aan de Eerste Kamer gedane
toezeggingen, alsmede op basis van de (tegen die tijd) ingediende sectorale wetgeving te
bezien of een normenkader gerealiseerd kan worden. De conceptbrief zal aan de leden van
de commissie (en woordvoerders 30312) worden voorgelegd.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

