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Vergadering van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin
NB in afschrift aan de leden I&A/JBZ-raad
i.v.m. agendapunten 5 en 6
11 september 2012
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De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin
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1. 32769
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële
Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 september 2012 te houden.
2. 32752
Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet
financiering politieke partijen)
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 25 september 2012, in
afwachting van een voorstel van de Europese Commissie over de financiering van Europese
politieke partijen.
3. 32600
Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector)
De commissie besluit dat inbreng voor het verslag kan worden geleverd op 2 oktober 2012
en stelt voor de plenaire behandeling op 30 oktober 2012 te doen plaatsvinden, inclusief de
(eventuele) stemmingen.
4. 33240 VII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011
De commissie stelt voor de ministers decharge te verlenen over het in het jaar 2011
gevoerde financiële beheer en brengt met betrekking tot het wetsvoorstel eindverslag uit
teneinde het als hamerstuk af te doen.
5. 33280 VII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
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De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
6. 33129
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)
Naar aanleiding van de brief van de minister van BZK d.d. 23 augustus 2012 (gepubliceerd
onder nummer EK 33.129 / 33.330, F met bijlage) besluit de commissie het wetsvoorstel in
samenhang met het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 33330
(Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) te behandelen.
Met de brief wordt toezegging T01533 als afgedaan beschouwd. De commissie besluit op 25
september 2012 te spreken over een conceptbrief naar aanleiding van de brief van de
minister van 23 augustus. Het lid Ter Horst (PvdA) levert inbreng voor deze brief.
7. E1200151
Voorstel voor een verordening betreffende elektronische identificatie en diensten voor
elektronische transacties in de interne markt
De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Economische Zaken
Landbouw en Innovatie d.d. 3 september 2012 (33331, B) aan te houden tot 25
september 2012.
8. Debat wijze van verkiezen Eerste Kamer
De commissie stelt voor het debat op de tweede vergaderdinsdag van januari 2013 te
houden (i.e. 22 januari 2013), mits dan reeds een nieuw kabinet aangetreden is.
9. Toezeggingenrappel
De brief van de minister van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.
6 september 2012 in reactie op het toezeggingenrappel d.d. 20 juli 2012 (33000 VII, I)
wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie neemt het ambtelijk advies over een
besluit ten aanzien van de volgende, op haar terrein liggende toezeggingen als volgt:
Toezeggingenrappel
- T00863: de toezegging staat nog open.
- T01253: de toezegging is afgedaan.
- T01390: de toezegging staat nog open.
- T01391: de toezegging staat nog open.
- T01442: de toezegging staat nog open.
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- T01519: de toezegging staat nog open.
- T01533: de toezegging is afgedaan.
Vooruitblik
- T00285: de toezegging staat nog open.
- T01443: de toezegging staat nog open.

De griffier van de commissie,
Fred Bergman

