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1. De PvdA-fractie verzoekt om de brief d.d. 27 januari 2011 van de ministers van 

Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Veiligheid en Justitie, en van de staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake aanvullende 

uitwerkingen Artikel-100 brief d.d. 7 januari inzake geïntegreerde politietrainingsmissie in 

Afghanistan, en de artikel 100-brief d.d. 7 januari van de ministers van Buitenlandse Zaken, 

van Defensie, van Veiligheid en Justitie, en van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake geïntegreerde politietrainingsmissie in 

Afghanistan te betrekken bij het begrotingsdebat over het NAVO Strategisch Concept op 

dinsdag 15 februari 2011. De commissie stemt hiermee in. 

De commissie bespreekt voorts de mogelijkheid van het houden van een debat in de 

toekomst over de staatsrechtelijke positie van het parlement en de Eerste Kamer in het 

bijzonder rond de de Artikel-100 procedure en verzoekt de staf om een overzicht op te 

stellen van hetgeen hierover gewisseld is tijdens debatten in de Eerste Kamer in het 

verleden, alsmede enkele relevante rapporten die met dit doel zijn opgesteld. 

 

2. De commissie besluit om de brief van de minister-president inzake kabinetsreactie WRR-

rapport "minder pretentie, meer ambitie" d.d. 21 januari 2011 te betrekken bij het 

begrotingsdebat over de "effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking" op dinsdag 5 april 

2011. 

 

3. De commissie neemt met instemming kennis van het voorstel van het College van Senioren 

om het begrotingsdebat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking te verplaatsen 

van dinsdag 15 maart 2011 naar dinsdag 5 april 2011. De technische briefing blijft op 

dezelfde datum als gepland. 

    

4. De fracties PvdA (Eigeman) en SP (Smaling) zullen ieder een Lid afvaardigen naar de 

ontvangst van de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek 

Azerbeidzjan, dhr. Khalafov op dinsdagochtend 15 februari 2011. Het tijdstip wordt in 

nader overleg vastgesteld. 

 

5. De commissie besluit de brief van de minister van Financiën d.d. 28 januari 2011 inzake 

Kabinetsstandpunt inversteringsverbod clustermunitie / motie Haubrich-Gooskens en de brief 
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van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 31 januari 

2011 inzake reactie op ingediende "motie transit" inzake een algeheel verbod op de doorvoer 

van clustermunitie voor bespreking te agenderen op dinsdag 8 februari 2011. 

 

De griffier van de commissie, 

Geert Jan Hamilton 

 

Namens deze, 

Plaatsvervangend griffier, 

Ida Petter 


