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1. 33011 

Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart 

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), CDA (Lokin-

Sassen), SP (Vliegenthart), D66 (De Graaf), GroenLinks (De Boer), ChristenUnie 

(Kuiper), SGP (Holdijk) en 50PLUS (Nagel). 

 

2. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer (mede naar aanleiding van de recente 

wijziging van de Kieswet (wetsvoorstel 32191)) 

 

De commissie heeft met waardering kennisgenomen van het ambtelijk memo terzake. Zij 

besluit conform het ambtelijk advies een gesprek met deskundigen te voeren. Dit besloten 

gesprek zal - indien mogelijk - in de tweede helft van november plaatsvinden en zal circa 

twee uur duren. De DVR zal om verslaglegging (voor intern gebruik) worden gevraagd. De 

commissie gaat akkoord met het ambtelijke voorstel voor de te horen deskundigen. 

 

3. Toezeggingenrappel tweede helft 2011  

 

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 15 september 2011 (gedrukt als 32500 VII, G) inzake het 

halfjaarlijkse toezeggingenrappel.  

 

De volgende toezeggingen kunnen als afgedaan worden beschouwd: 

 

Toezeggingen waarvan de termijn in juli 2011 is verstreken 

 

- T01087 (NB. de commissie bespreekt op 11 oktober 2011 de procedure ten aanzien van 

het aan de toezegging gerelateerde wetsvoorstel 32581); 

- T01100; 

- T01250. 
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Toezeggingen waarvan de termijn in januari 2012 verstrijkt 

 

- T00271; 

- T01246; 

- T01251. 

 

De commissie stelt vast dat toezegging T01133 nog niet is afgedaan en besluit hierover een 

brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen. 

 

Een aantal toezeggingen valt onder de portefeuille van vaste commissie voor 

Koninkrijksrelaties en is naar deze commissie doorgeleid.  

 

De status van de overige in de brief van de minister genoemde toezeggingen blijft 

ongewijzigd.  

 

4. De commissie dankt het stadsdeel Amsterdam-Noord voor de uitnodiging voor een 

werkbezoek en besluit dat het aan individuele leden en fracties is om eventueel op de 

uitnodiging in te gaan. 

 

5. Het lid De Boer (GroenLinks) meldt dat door leden van de fracties van PvdA, SP en 

GroenLinks schriftelijke vragen worden gesteld over de wijziging van het Besluit huurprijzen 

woonruimte (27926). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

 


