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1. 33224 

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden 

Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de 

dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de stemming over het wetsvoorstel op 30 

oktober 2012 te houden.1 

 

2. Follow-up moties debat Staatscommissie Grondwet (31570, B en 31570, C) 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 oktober 2012 

(31570, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit te wachten tot het 

aantreden van een nieuw kabinet en de follow-up van de moties dan opnieuw te agenderen. 

 

3. Het lid Duthler (VVD) vraagt om evaluatie van het tweejaarlijkse gesprek met de Raad van 

State, dat op 9 oktober jl. heeft plaatsgevonden. De commissie besluit deze evaluatie uit te 

voeren aan de hand van het van het gesprek gemaakte verslag, indien mogelijk al op 30 

oktober 2012. Op voorstel van het lid De Graaf (D66) besluit de commissie, vanwege haar 

bijzondere verantwoordelijkheid voor de Hoge Colleges van Staat, tevens de wijze van 

voorbereiding van het gesprek te evalueren. Het lid Duthler levert bij de staf een lijstje aan 

met punten om de evaluatie te structureren. 

 

4. De staf bevestigt dat de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32600 (Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) voor 30 oktober 2012 

staat gepland.2 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

                                               
1 Ingevolge artikel 63 Grondwet is voor aanneming van het wetsvoorstel een meerderheid van ten 
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen noodzakelijk. 
2 Na afloop van de vergadering is gebleken dat deze datum opnieuw onzeker is. De leden worden nader 
geïnformeerd.  
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