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De griffier van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin1 van de Eerste
Kamer heeft op 23 juli 2008 een overzicht van de toezeggingen die de
afgelopen jaren door de minister-president tijdens de debatten in de
Eerste Kamer zijn gedaan ter verificatie voorgelegd aan de secretaris-
generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
Voorts heeft de commissiegriffier verzocht na te gaan of er bij de open-
staande toezeggingen een prognose valt te geven van de termijnen
waarop deze zullen worden nagekomen.

De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken heeft
daarop bij brief van 24 juli 2008 gereageerd.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Meindertsma (PvdA),
Bemelmans-Videc CDA), Dölle (CDA), Ten
Hoeve (OSF), Kox (SP), Russell (CDA), Noten
(PvdA), Putters (PvdA) (vice-voorzitter), Engels
(D66), Thissen (GL), Hendrikx (CDA), Van
Kappen (VVD), De Boer (CU), Quik-Schuijt
(SP), K.G. de Vries (PvdA), Schaap (VVD),
Hermans (VVD) (voorzitter), Ten Horn (SP), De
Vries-Leggedoor (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GroenLinks), Lagerwerf-Vergunst (CU),
Rehwinkel (PvdA), Duthler (VVD), Vliegenthart
(SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN ALGEMENE ZAKEN

Den Haag, 23 juli 2008

Hierbij treft u een overzicht aan van de toezeggingen die de afgelopen
jaren door de minister-president tijdens de debatten in de Eerste Kamer
zijn gedaan. Volgens onze administratie zijn deze toezeggingen nog niet
afgedaan en dit wil ik ter verificatie aan u voorleggen.

Voorts wil ik u verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeg-
gingen een prognose valt te geven van de termijnen waarop deze zullen
worden nagekomen. Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/
Algemene Zaken en Huis der Koningin voor te kunnen leggen, zie ik uw
reactie graag voor 15 september 2008 tegemoet.

De Griffier van de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges
van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
Hester Menninga
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN ALGEMENE ZAKEN

Den Haag, 24 juli 2008

Naar aanleiding van uw brief van 23 juli 2008 informeer ik u hierbij over
de toezeggingen die door de minister-president zijn gedaan tijdens het
debat naar aanleiding van de regeringsverklaring1 en het debat over de
Algemene Politieke Beschouwingen2 in de Eerste Kamer op respectievelijk
3 april 2007 en 16 oktober 2007.

De secretaris-generaal,
R. van Zwol

1 Handelingen I 2006–2007, nr. 25.
2 Handelingen I 2007–2008, nr. 4.
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Overzicht voortgangsinformatie toezeggingen aan Eerste Kamer

1. De minister-president zegt toe om met de minister van Justitie te zullen
spreken over het doel van het wetgevingsbeleid van het kabinet, dat erop
is gericht zo veel mogelijk novelles te voorkomen in het licht van de door
de Kamer naar voren gebrachte complexiteit waarin de senaat zijn wetge-
vende werk moet verrichten.
(Debat n.a.v. regeringsverklaring, 3 april 2007, tz_AZ_2007_1)1

De staatssecretaris van Justitie heeft op 14 mei 2008 de nota integraal
wetgevingsbeleid «Vertrouwen in wetgeving» bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt. In deze nota wordt vorm gegeven aan de
wijze waarop het kabinet wetgevingskwaliteitsbeleid wil voeren, onder
meer door het scheppen van de voorwaarden om goede wetgeving tot
stand te brengen. Deze nota zal binnenkort door de minister van Justitie
ter behandeling worden aangeboden.

2. De minister-president zegt toe het succes van de programma-aanpak
van het kabinet voortdurend te zullen volgen en stimuleren.
(Debat n.a.v. regeringsverklaring, 3 april 2007, tz_AZ_2007_2)

De minister-president heeft in de Verantwoordingsbrief 2007 (Kamerstuk
2007–2008, 31 472, nr. 1) een evaluatie opgenomen van de werkwijze met
pijlers, projecten en programmaministers en hiermee uitvoering gegeven
aan de toezegging gedaan in de Eerste Kamer.

3. De minister-president zal de punten over de bescherming van de
Nederlandse en Friese taal en identiteit onder de aandacht brengen van
de minister van BZK. Deze zal ze betrekken bij de voorbereiding van het
voorstel tot wijziging van de Grondwet om het Nederlands grondwettelijk
verankeren.
(Algemene Politieke Beschouwingen, 16 oktober 2007, tz_BZHC/
AZHK_2007_10)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in
samenwerking met de minister van Justitie een advies voorbereid
aangaande de opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet. Naar
aanleiding van overwegingen van de Raad van State is een nader rapport
door de beide ministers opgesteld. In de opdrachtverlening en in het
nader rapport wordt ook aandacht besteed aan de Nederlandse en Friese
taal.

1 Bron: www.toezeggingenek.nl
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