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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 14 september 2015
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 14 juli
2015 een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 10 september
2015 gereageerd.
De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning2 en voor Koninkrijksrelaties3 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier voor dit verslag,
Bergman
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De letter F heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 000 VII.
Samenstelling Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken
en Huis van de Koning:
Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Ruers (SP) (vice-voorzitter), Van Bijsterveld (CDA),
Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman
(PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Knip (VVD), Barth (PvdA),
Beuving (PvdA), De Graaf (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Bikker
(CU), Van Hattem (PVV), Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk
(SGP), Verheijen (PvdA), Van Weerdenburg (PVV).
Samenstelling Koninkrijksrelaties:
Engels (D66), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon
(VVD), Van Kappen (VVD), Ester (CU), Ganzevoort (GL) (voorzitter), De Graaf (D66) (vicevoorzitter), P. van Dijk (PVV), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Kok (PVV), Gerkens (SP),
Don (SP), Meijer (SP), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Teunissen
(PvdD), Van de Ven (VVD), Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, 14 juli 2015
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 juli 2015 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2016 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjvfmk8rysra&ministerie=vghyngkof7kr
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjvfmkudaje9&ministerie=vghyngkof7kr
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 18 september 2015 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
vestreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 september 2015
Op 14 juli jl. zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van
openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli
2015 is verstreken en een overzicht van alle openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2016 verloopt.
In de bijlage treft u een prognose van de termijnen waarop deze toezeggingen zullen worden nagekomen aan.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
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Rappelabele toezeggingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rappel juli 2015)
Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de
leden Koole (PvdA) en Huijbregts-Schiedon
(VVD), toe om in overleg te treden met de VNG
over eigen maximumsalarissen van lokale
overheden en de uitkomst van dat overleg per
brief aan de Eerste Kamer mede te delen
(T01605)

Parlementair agenda punt [06-11-2012] – Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (32 600)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 juli 2015 per
brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 32 600,
kamerstuk N).

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de
leden De Graaf en Van Bijsterveld, toe om de
opzet en opdracht voor de evaluatie van de
nieuwe staatkundige structuur binnen het
Koninkrijk in november/december 2013 aan de
Kamer te doen toekomen. Bij het maken van de
planning van de evaluatie zal de Minister goed
afwegen of een extern aanbesteed onderzoek
ten aanzien van de evaluatie van de nieuwe
staatkundige structuur nodig is. De Minister zal
bij het formuleren van de opzet en opdracht
ook ingaan op de vraag of het Statuut aan de
orde wordt gesteld, nadat hij dit besproken
heeft met de andere landen in het Koninkrijk.
Voorts zal de Minister bij de evaluatie de
functie, naamgeving en bevoegdheden van de
Rijksvertegenwoordiger meenemen (T01753)

Parlementair agenda punt [04-06-2013] –
Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013
(33 400 IV)

De Eerste Kamer wordt voor 31 december 2015
geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Sylvester
(PvdA), toe om nader onderzoek te verrichten
naar de handhaving van wet- en regelgeving in
de praktijk door gemeenten. Hij zal tevens
overleg voeren met de VNG om te bezien of
vooruitlopend op de uitkomsten van het
onderzoek het gebruik van reeds bestaande
handreikingen en vergelijkbare instrumenten,
voorlichting en overlegkaders kan of moet
worden geïntensiveerd (T02030)

Brief MBZK d.d. 8 december 2014 «Memorie
van antwoord Begrotingsstaten BZK 2015
(34 000 VII)»

De Eerste Kamer wordt voor 1 november 2015
geïnformeerd.

De Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie
zeggen de Kamer, naar aanleiding van een
vraag de leden Duthler (VVD) en Engels (D66),
toe de Kamer te berichten over het standpunt
van het kabinet naar aanleiding van de
uitkomsten van de consultatie over het
conceptwetsvoorstel splitsing Raad van State
en opheffing Centrale Raad van Beroep en
College van Beroep voor het bedrijfsleven
(T02031)

Brief min BZK en min V&J d.d. 10 december
2014 «Splitsing Raad van State»

De Eerste Kamer wordt voor 1 oktober 2015
geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen van de leden Meijer (SP)
en De Boer (GroenLinks), toe een Agenda Stad
te ontwikkelen, waarin ook de in de motieMeijer c.s. (33 659, J) genoemde knelpunten
worden meegenomen (T02047)

Parlementair agenda punt [16-12-2014] –
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en enkele andere wetten in
verband met de afschaffing van de plusregio’s (33 659)

De brief van de Ministers van BZK, EZ, I&M en
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
van 26 juni 2015 inzake Voortgang Agenda Stad
(33 659, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie be-schouwt de toezegging
als deels voldaan.
Beide Kamers worden voor 31 december 2015
geïnformeerd.
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Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen van de leden Van
Bijsterveld (CDA) en Meijer (SP), toe om, als bij
de overgang van taken van de gemeenschappelijke Wgr-plusstructuren naar de provincie de
belangen van de gemeenten in de knel komen,
dit in het overleg over de financiële verhoudingen tussen Rijk, provincies en gemeenten aan
de orde te stellen en zich in te zetten voor een
goede balans tussen de provincies en de
gemeenten (T02048)

Parlementair agenda punt [16-12-2014] –
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en enkele andere wetten in
verband met de afschaffing van de plusregio’s (33 659)

Afgedaan. De Eerste is op 6 juli 2015 per brief
geïnformeerd. (EK 2014–2015, 33 659, nr. L).

Rappelabele Toezeggingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Vooruitblik tot 1 januari 2016)
Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vragen/opmerkingen van de
leden Van Kappen (VVD), mevrouw Ten Horn
(SP) en Laurier (GroenLinks), toe dat nieuwe
staatkundige structuur in werking zal worden
geëvalueerd na ommekomst van 5 jaar, waarbij
met name ook zal worden gekeken naar de
integratie van de BES in het Nederlandse
staatsbestel (T01031)

Parlementair agenda punt [19-05-2009] – Het
staatkundig proces Nederlandse Antillen

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging –
voor 31 december 2015 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag/opmerking van de
leden van de CDA-fractie (i.c. Doek), toe dat de
invoering van het dualisme in de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vijf
jaar na inwerkingtreding van deze wet zal
worden geëvalueerd (T01154)

Nota nav verslag commissie NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) d.d.
27 april 2010

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging –
voor 31 december 2015 geïnformeerd.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Van
Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder
toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen
aan nevenfuncties voor functionarissen van
instellingen op het gebied van rechtspleging en
het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken (T01223)

Parlementair agenda punt [06-07-2010] –
Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m
32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179,
32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging –
voor 31 december 2015 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Van
Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde
evaluatie van de nieuwe staatkundige
structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na
inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden
voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving
te betrekken (T01224)

Parlementair agenda punt [06-07-2010] –
Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m
32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179,
32 186, 32 213)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 juni 2014
per brief geïnformeerd (EK 2013–2014,
33 750 IV, nr. X).

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de
leden Van Bijsterveld, Ester, Engels en De Boer,
toe dat hij binnen twee jaar met de evaluatie
van de effecten van de wet zal komen, en
daarbij aandacht zal besteden aan:
– de effecten op de zorgsector;
– het sanctieregime;
– de kwaliteit van nieuw aangetrokken
topfunctionarissen;
– het effect op het loongebouw.
(T01603)

Parlementair agenda punt [06-11-2012] – Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (32 600)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging –
voor 31 december 2015 geïnformeerd.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, F

5

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Koole
(PvdA), toe de Minister van OCW te vragen om
de mogelijkheid om een oordeel van het
College voor de Rechten van de Mens te
vragen als er een ontslagprocedure plaatsvindt,
onder de aandacht kan brengen van de
daarvoor in aanmerking komende werkgeversen werknemersorganisaties (T02070)

Parlementair agenda punt [03-03-2015] –
voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van
Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver
Annuleren enkele-feitconstructie in de
Algemene wet gelijke behandeling (32 476)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de
uitvoering is overgedragen aan het Ministerie
van OCW.

De Minister zegt, mede namens de Minister
van OCW, de Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid Koffeman (PvdD), toe
te monitoren of scholen na aanname van het
wetsvoorstel vaker een beroep doen op
verstoorde verhoudingen, terwijl daar feitelijk
helemaal geen sprake van is (T02071)

Parlementair agenda punt [03-03-2015] –
voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van
Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver
Annuleren enkele-feitconstructie in de
Algemene wet gelijke behandeling (32 476)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging –
voor 31 december 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer naar
aanleiding van een vraag van het lid Thom de
Graaf (D66), toe de motie over het binnen een
jaar toesturen van een beschouwing over het
doorberekenen van kosten, met daarin
opgenomen een aanzet van een afwegingskader, uit te voeren (T02108)

Parlementair agenda punt [14-04-2015] –
Grondslag voor het doorberekenen van
kosten verbonden aan het uitvoeren van
veiligheidsonderzoeken (33 673)

De Minister zal de Eerste Kamer voor 1 juni
2016 informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Huijbregts-Schiedon (VVD), toe om de regie te
nemen om te komen tot een eindbeeld
betreffende de aanstellingswijze van de
burgemeester en de Kamer daarover een brief
te sturen (T02109)

Parlementair agenda punt [21-04-2015 –
voorstel van wet van het lid Schouw
Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33 239)

De brief van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2015
inzake toezegging regierol eindbeeld aanstellingswijze burgemeester (33 239, L) wordt voor
kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft
openstaan.
De Eerste Kamer wordt voor het Herfstreces
2015 geïnformeerd.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, F

6

