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1. Begrotingsvoorstellen  

33000 I 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 

     

   33000 IIA 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012  

 

   33000 IIB 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten 

van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012  

 

   33000 III 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het 

Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 

 

   33000 VII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 

 

   33000 B 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 

 

   33000 C 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 
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   33090 I 

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 

2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  

    

   33090 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

   33090 IIB 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten 

van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota)  

 

   33090 III 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der 

Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

(III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

   33090 VII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

   33090 B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

  33090 C 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie brengt bij alle voorstellen blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als 

hamerstuk worden afgedaan. 

 

2. 31570, nr. 17 

 Advies van de Staatscommissie Grondwet 

 

Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), 

PvdA (Koole), D66 (Engels), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Holdijk). De commissie stelt, 

na een daartoe strekkend verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, voor het beleidsdebat over (de kabinetsreactie op) het advies van de 

Staatscommissie Grondwet van 14 naar 7 februari 2012 te verplaatsen. 

 

3. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer 

Als vervolg op het deskundigengesprek van 29 november 2011 besluit de commissie op 

grond van artikel 73 RvO EK een voorstel te doen kort plenair te beraadslagen over de wijze 
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van verkiezen van de Eerste Kamer. Deze beraadslaging zou ca. een maand vóór het 

zomerreces (april/mei) moeten plaatsvinden. De commissie spreekt op 24 januari 2012 

over een mogelijke datum. 

 

4. 31117, J 

De commissie besluit de bespreking brief van de minister van BZK d.d. 10 januari 2012 in 

reactie op de brief met vragen over de visienota bestuur d.d. 29 november 2011 aan te 

houden tot 24 januari 2012. 

 

5. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot wetsvoorstel 

32600 (Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke 

en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector)) niet op 24 januari 2012, maar op 7 februari 2012 te doen 

plaatsvinden. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 
 


