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1. Met betrekking to wetsvoorstel
31700 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA)
voor het jaar 2009

stelt de commissie eindverslag vast, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
Met betrekking tot wetsvoorstel
31700 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

besluit de commissie de behandeling aan te houden in verband met een mogelijk
beleidsdebat samen met de commissies Justitie en VWS / Jeugd en Gezin. De commissie kan
instemmen met het voorstel op dinsdag 17 februari 2009 gezamenlijk met
bovengenoemde commissies bijeen te komen.
2. Ten aanzien van de beheersregels begroting verzoekt de commissie de Huishoudelijke
Commissie van de Kamer op twee punten om verduidelijking. De commissie wenst de
beheersregels opnieuw te agenderen als de verzochte informatie beschikbaar is.
3.

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken inzake dossier
E080071 “Europees voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd
of seksuele geaardheid” te bespreken op het moment dat de reactie van de Europese
Commissie op de brief van de Staten-Generaal is ontvangen.

4.

Naar aanleiding van de bespreking van de conceptnotitie Putters/Bemelmans-Videc inzake de
toekomst van de advies – en kennisinfrastructuur zal op 17 februari 2009 een conceptbrief
aan de minister worden besproken in de commissie.

5.

De commissie verzoekt een informatiedossier over wetsvoorstel 31324 (R1844) Wijziging
van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie.

6.

De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om tezamen met de leden Dölle,
Engels, Rehwinkel, Vliegenthart de procedures rondom stemmingen in de Eerste Kamer
conform verzoek van het College van Senioren tegen het licht te houden.
De griffier van de commissie,
Hester Menninga

