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1. 30174 

Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw, houdende verklaring dat  

er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,  

strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-

Schiedon), PvdA (Koole), CDA (Lokin-Sassen), D66 (De Graaf), ChristenUnie (Kuiper) en 

SGP (Holdijk). 

 

2. 33423 

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L65) (Uitvoeringswet 

verordening Europees burgerinitiatief)  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

3. 33565 

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing 

pensioenleeftijd Appa) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 9 juli 2013. 

 

4. C 

Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten 

 

De commissie stelt als datum voor het plenaire debat met de regering 1 oktober 2013 

voor. Zij stelt voor het debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

de minister voor Wonen en Rijksdienst, de minister van Economische Zaken en de minister 

van Financiën te voeren. 
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5. T01673 

Schriftelijk beantwoorden vraag huurverlaging (33129 / 33330) 

 

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 juni 2013 inzake huurverlaging 

na inkomensdaling (33330 / 33129, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

commissie beschouwt de toezegging als afgedaan. 

  

6. Commissiegesprek met de Raad van State 

De commissie wenst medio oktober 2013 een informeel gesprek op commissieniveau te 

voeren met een delegatie van de Raad van State over het instrument voorlichting. Het 

gesprek zou ca. 1,5 uur moeten duren. 

 

7. De commissie verzoekt de staf ambtelijk navraag te doen naar de wijze waarop de vandaag 

aangenomen motie-Vliegenthart c.s. (CII, B) wordt uitgevoerd en op welke termijn. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


