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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 datum 7 april 2009 

 kenmerk 39770/HM 
 

 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van 

de Raad van State  

  wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Hendrikx), VVD 

(Duthler), PvdA (Rehwinkel), SP (Kox), D66 (Engels), en Holdijk (SGP, mede namens de 

ChristenUnie). 

  

2.  De procedure voor de bespreking van de notitie “Europese herbezinning” wordt aangehouden 

tot 21 april 2009. 

 

3.  De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan (nadere) behandeling van de “Staat 

van de Dualisering” (30902, E). De commissie wenst het thema dualisering mogelijk te 

betrekken bij de bepaling van een onderwerp voor een toekomstig beleidsdebat. 

 
4.  De commissie besluit naar aanleiding van het Voorstel voor een richtlijn betreffende de 

toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (E080071) vanwege de onduidelijkheid 

over de reikwijdte  van de richtlijn de regering per brief te verzoeken de definitieve richtlijn 

waarover in de Raad besluitvorming moet plaatsvinden ruimschoots voorafgaand aan de 

desbetreffende Raad aan de Kamer te zenden opdat nog de mogelijkheid van een (nader) 

overleg met de regering bestaat.   

 

5.  De commissie spreekt haar ongenoegen uit over het feit dat nog geen uitsluitsel is gegeven 

door de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke deelname van Eerste Kamerleden 

aan de Durban Review Conference. De commissie gaat ervan uit dat nog voor het eind van 

de week een reactie ontvangen wordt. 

 

6.  De commissie wenst, gelet op de raakvlakken met het beleidsterrein van de commissie, 

betrokken te worden bij een volgende bespreking in commissieverband van de notitie 
“Vertrouwelijkheid”.  
 

  De griffier van de commissie, 

   Hester Menninga  


