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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2011–2012 

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 

G  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 22 maart 2012  

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 
14 februari 2012 een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten 
aanzien van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Kamer 
zijn gedaan. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 
20 maart 2012 gereageerd. 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin1 brengt bijgaand verslag uit 
van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin,
Fred Bergman 

 

1  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Kox (SP), 
Sylvester (PvdA) (vice-voorzitter), Engels (D66) 
(voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), 
Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler 
(VVD), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van 
Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), 
Meurs (PvdA), Vliegenthart (SP), De Vries-
Leggedoor (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Th. de 
Graaf (D66), De Boer (GL), De Lange (OSF), 
Barth (PvdA), Ter Horst (PvdA), Koole (PvdA), 
Van Dijk (PVV), Klever (PVV), Sörensen (PVV), 
Schouwenaar (VVD) 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Den Haag, 14 februari 2012 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2012 is verstreken. Teneinde een 
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te 
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose 
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, 
graag voor vrijdag, 23 maart 2012. 

Daarnaast treft u ter informatie een overzicht aan van de openstaande of 
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2012 verloopt. 
Beide overzichten worden u ook digitaal toegezonden.1 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G. J. de Graaf 

 

1  Rappel: http://www.eerstekamer.nl/rappel?
rappel=viwtmec093x5&ministerie=
vghyngkof7kr 
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/rappel?
rappel=viwtnnodguyb&ministerie=
vghyngkof7kr 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VII, G 2



BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 maart 2012 

Op 14 februari 2012 zond u mij per brief, ter verificatie, een halfjaarlijks 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, waarvan de 
termijn op 1 januari 2012 is verstreken. Tevens zond u mij ter informatie 
een overzicht van openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de 
termijn op 1 juli 2012 verloopt. 

In de bijlage zend ik u de stand van zaken en de termijnprognose ten 
aanzien van deze toezeggingen. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
J. W. E. Spies 
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Termijn 1 januari 2012 

Omschrijving Toegezegd in Voortgangsinformatie Parlement 

De minister voor Wonen, Werken en Integratie zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid 
Meindertsma, toe dat zij apart met de Woonbond 
overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden voor 
de vormgeving van participatie en zeggenschap van 
huurders en bewoners. Tevens zal zij nagaan of het de 
moeite waard is om een aantal huurdersorganisaties 
pilots te laten doen. (T00863) 

Debat d.d. 23-09-2008 – 
Wetsvoorstel Verbetering 
positie en zeggenschap 
huurders (30856) 

De Eerste Kamer zal hierover in voorjaar 2012 worden 
geïnformeerd. 

De regering zegt de Kamer een brief toe over de 
toetsingscriteria die gehanteerd zullen worden bij de 
evaluatie van de WolBES over vijf jaar (31 954) 
(T01155) 

Debat d.d. 11-05-2010 – 
BES-wetgeving 

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 maart 2012 per 
brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 31 954, D) 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat zij de Kamer 
per brief zal informeren over de wijze waarop over 5 
jaar tijdens de evaluatie transparantie zal worden 
geboden over de (departementale) uitgaven ten 
behoeve van de BES (T01159). 

Debat d.d. 11-05-2010 – 
BES-wetgeving 

De Kamer is per brief van 14-12-2011 (TK 2011–2012, 
kst 33 000 IV, nr. 43) geïnformeerd. Vanaf de begroting 
2013 zal het rijksbrede uitgavenoverzicht in de 
begroting van het BES-fonds worden bijgevoegd. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), toe de 
voortgangsrapportages over de uitvoering van de 
plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging 
plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-
Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te 
doen toekomen (T01222) 

plenair overleg d.d. 7 december 
2010 

Deze toezegging is staand beleid. Sinds het doen van 
de toezegging tot op heden, heeft de Eerste Kamer 
alle Voortgangsrapportages die door Sint Maarten en 
Curaçao zijn gemaakt, toegezonden gekregen. De 
aanbieding van de voortgangsrapportages komt uit 
voort uit de AMvRB die tot 10 oktober 2012 doorloopt. 
De Eerste Kamer wordt daarom verzocht de aangege-
ven termijn van 1 juli 2011 aan te passen naar 
1 januari 2013. 

De Eerste Kamer zal geïnformeerd worden over de 
voortgang en de resultaten van het onderzoek dat 
Aruba doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij 
diverse consensusrijkswetten (31 568) (T01225) 

Debat d.d. 06-07-2010 – 
Consensus rijkswetsvoorstellen 
(32 017 t/m 30 020, 32 026, 
32 041, 32 178 en 32 179, 
32 186, 32 213) 

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 maart 2012 per 
brief geïnformeerd (EK 2011–2012 31 568, D) 

De minister-president, minister van Algemene Zaken, 
zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Kox, toe in de memorie van toelichting bij het 
voorstel tot grondwetswijziging houdende verminde-
ring van het aantal kamerzetels in te zullen gaan op de 
verschillende modaliteiten, waaronder de variant van 
één Kamer (T01253). 

Debat d.d. 07-12-2010 – 
Algemene Politieke Beschou-
wingen (antwoord Regering) 

De Raad van State heeft advies uitgebracht. Er wordt 
gewerkt aan een nader rapport. De Eerste Kamer 
wordt geïnformeerd via de memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel op het moment dat het voorstel 
bij de Eerste Kamer wordt ingediend.

 
Termijn 1 juli 2012 

Omschrijving Toegezegd in Voortgangsinformatie Parlement 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties, de heer Donner, zegt de Kamer, naar aanleiding 
van opmerkingen van de leden Holdijk (SGP), 
Huijbregts-Schiedon (VVD) en Klever (PVV), toe dat 
het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet, dat 
tevens moet voorzien in een meer definitieve regeling 
van het heffen van rechten voor de identiteitskaart, in 
de eerste helft van 2012 bij de Tweede Kamer wordt 
ingediend (T01390) 

Debat d.d. 11-10-2011 – Heffing 
rechten voor Nederlandse 
identiteitskaart 

Het wetsvoorstel is voor advies c.q. reactie naar CBP, 
VNG en NVVB gestuurd. Naar verwachting zal de 
Eerste Kamer voor de zomer worden geïnformeerd. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties, de heer Donner, zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe 
dat de afschaffing van de afname van vingerafdrukken 
ten behoeve van de identiteitskaart wordt meegeno-
men in het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Paspoortwet, dat in de eerste helft van 2012 wordt 
ingediend (T01391) 

Debat d.d. 11-10-2011] – Heffing 
rechten voor Nederlandse 
identiteitskaart 

Het wetsvoorstel is voor advies c.q. reactie naar CBP, 
VNG en NVVB gestuurd. Naar verwachting zal de 
Eerste Kamer voor de zomer worden geïnformeerd.
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