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Agenda 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

32191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking 

 van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van 

 het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Dölle) en 

D66, mede namens de fractie van de OSF (Engels). Andere fracties die inbreng willen 

leveren kunnen dat uiterlijk vrijdag 17 september 2010 doen. 

 

2. De brief van het Centraal Planbureau van 25 juni 2010 inzake financiële zijde bestuurlijke 

organisatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
3. De brief van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2010 over de toezegging om de Europese verdragen in 

het Fries te vertalen (VSO EK 32123 VII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. 30585 

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

Raad van State 

De brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 september 

2010 over toezeggingen gedaan tijdens het debat over de herstructurering van de Raad van 

State  op 13 april 2010 (EK 30585, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie  

beschouwt de toezeggingen T01150 en T01151 als voldaan. 

 

5. 30312 

Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het  

burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) 
De brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 

augustus 2010 inzake toegezegde rapportage overkoepelend beoordelingskader 

burgerservicenummer (EK 30312, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie 

zal de staatssecretaris een brief sturen met het verzoek over enige tijd opnieuw te 
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rapporteren over een overkoepelend beoordelingskader. Een concept voor deze brief wordt in 

de vergadering van 28 september 2010 geagendeerd. 

 

6. 31012 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten 

van wilsonbekwamen van het kiesrecht 
De brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 

augustus 2010 inzake verkennende studie naar kiesrecht voor 16- en 17-jarigen (EK 31012, 

E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T00290 wordt als voldaan beschouwd. 

 

7. De commissie verzoekt de staf het rapport «Plussen en Minnen, Evaluatie van de Wgr-plus» 

(32461, nr. 1) onder de leden van de commissie te verspreiden en te agenderen voor 

bespreking op 28 september 2010. 

 

De griffier van de commissie, 

Ida Petter 


