Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin
11 oktober 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Datum
Kenmerk

11 oktober 2011
43303/FB/LD

1. Vaststellen agenda
2. 32467
Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van
de mens)
Inbreng voor het verslag kan geleverd worden op 25 oktober 2011. Bij ontvangst van de
nota naar aanleiding van het verslag vóór vrijdag 11 november 2011, 12:00 uur, acht de
commissie het voorstel gereed voor plenaire behandeling op 15 november 2011.
3. 31832
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op
grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
(aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 oktober 2011 te houden
(inbreng voor het verslag). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag vóór
vrijdag 11 november 2011, 12:00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor
plenaire behandeling op 15 november 2011, waarbij het, afhankelijk van de beantwoording
in de nota, eventueel als hamerstuk kan worden afgedaan.
4. 32581
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden
Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het
nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan
internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing
Appa en enkele andere wetten 2011)
Toezegging T01087 wordt als voldaan beschouwd. De commissie brengt blanco eindverslag
uit en stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
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5. 32389
Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de
revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 1 november 2011 te houden.
6. Werkprogramma Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Bespreking van de brief van de Rob van 3 oktober 2011 ter aanbieding van zijn
Werkprogramma 2012 wordt aangehouden tot 25 oktober 2011. De commissie zal bij deze
bespreking tevens betrekken de visienota van het kabinet "Bestuur en bestuurlijke inrichting:
tegenstellingen met elkaar verbinden", die op 10 oktober 2011 is verschenen.

De griffier van de commissie,
Fred Bergman

