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1. 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,

het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens en de reactie van de regering
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Russell), VVD
(Van Kappen), PvdA (De Vries, mede namens D66), SP (Vliegenthart) en GroenLinks
(Böhler).
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
31115

Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische
aanpassingen

wordt eindverslag uitgebracht, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31392

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in
de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle), VVD
(Hermans), PvdA (Rehwinkel) en OSF (Ten Hoeve).
4. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31474 IIA
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
31474 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat
en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de

31474 III

Voorjaarsnota)
Wijziging 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 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
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31474 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

31474 B

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2008

31474 C

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
worden eindverslagen uitgebracht teneinde de wetsvoorstellen af te doen als
hamerstukken.
5. Met betrekking tot wetsvoorstel
31505

Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het
Koninklijk Huis

wenst de commissie op 23 september 2008 een technische briefing te ontvangen en zal
het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 30 september 2008.
6. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31084

Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de
elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van
wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene
maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en
andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet
elektronische bekendmaking); en

31343

Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

(R1846) in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van
besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in
geconsolideerde vorm
wordt besloten deze wetsvoorstellen gezamenlijk te behandelen en zal het voorlopig
onderzoek plaatsvinden op 30 september 2008.
7.
Het plenaire debat over de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 14 maart 2008 over de mogelijkheden tot herziening van de
voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de mogelijkheden om
wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is
geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen (EK 31.200 IIA,A) en de (nog te ontvangen)
antwoorden op de gestelde vragen zal onder voorbehoud gehouden worden op dinsdag 2
december 2008 in plaats van 21 oktober 2008.
8.
Het conceptadvies aan de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets inzake
Europees voorstel voor een richtlijn betreffende gelijke behandeling van personen
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid op andere
terreinen dan arbeid (COM(2008)426; E080071) zal worden verzonden na ontvangst van
de reactie van de CDA-fractie.
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9.
Op basis van de brief van de secretaris-generaal van Algemene Zaken d.d. 24-7-2008 met
voortgangsinformatie over toezeggingen aan de Eerste Kamer wordt besloten toezegging
onder nummer 2 als voldaan te beschouwen en de toezeggingen onder nummer 1 en 3 als
openstaand.
10.
De commissie besluit – onder dankzegging van het aanbod - op dit moment geen gebruik
te maken van de mogelijkheid een presentatie te ontvangen over het advies “De
ontkokering voorbij. Slim organiseren voor meer regelruimte” van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

