
 

 

  

 

 
 
 

Den Haag, 3 februari 2012  

 
Noot: Herziene besluitenlijst i.v.m. agendapunten 23 en 24 
 
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
 
Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 17 

BuZa i.v.m. agendapunt 17 
DEF i.v.m. agendapunt 17 
ELI i.v.m. agendapunt 11, 17, 20 
EU i.v.m. agendapunt 15, 18, 19, 20 
FIN i.v.m. agendapunt 17 
I&A i.v.m. agendapunt 17 
I&M i.v.m. agendapunt 11, 15, 16, 17 
KR i.v.m. agendapunt 2, 17 
OCW i.v.m. agendapunt 17 
Pres i.v.m. agendapunt 17 
RU i.v.m. agendapunt 5, 17 
SZW i.v.m. agendapunt 17 
V&J i.v.m. agendapunt 17 
VWS i.v.m. agendapunt 17  

 
Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 februari 

2012 
 
 
 
  Brievenlijst 
    
1.  Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)   
   
 
 
  
  Algemene Zaken 
    
2.  Agendapunt: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 

verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een 
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen 
vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 23 december 2011  

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele 
basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen 
van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - 33131 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 maart 2012 te 14.00 uur.  
 Volgcommissie(s): KR    
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  Binnenlandse Zaken 
    
3.  Agendapunt: Reactie op verzoek om informatie ten behoeve van het algemeen overleg over 

openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 13 januari 2012  
Reactie op verzoek om informatie ten behoeve van het algemeen overleg over 
openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw - 32802-3 

 Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over BiZa-onderwerpen op 8 
februari 2012.   

 
 
4.  Agendapunt: Gecombineerde jaarverslagen 2010 van het Kapittel der Militaire Willems-

Orde, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselier der Nederlandse 
Orden 

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 19 januari 2012  
Gecombineerde jaarverslagen 2010 van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, 
het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselier der Nederlandse Orden - 
24827-15 

 Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over BiZa-onderwerpen op 8 
februari 2012.   

 
 
5.  Agendapunt: Evaluatie Kaderwet ZBO's 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 17 januari 2012  
Evaluatie Kaderwet ZBO's - 33147-1 

 Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg over het 
Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en jaarverslag bedrijfsvoering.  

 Volgcommissie(s): RU    
 
 
6.  Agendapunt: Afschrift van de antwoordbrief aan de Nederlandse Vereniging van 

Journalisten van 9 september 2011 over de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) 

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 20 januari 2012  
Afschrift van de antwoordbrief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten 
van 9 september 2011 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - 
2012Z00851 

 Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over BiZa-onderwerpen op 8 
februari 2012.   
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7.  Agendapunt: 32280 Nota van wijziging inzake Samenvoeging van de gemeenten Bussum, 
Muiden, Naarden en Weesp 

   
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.W.E. Spies - 26 januari 2012  
Nota van wijziging  - 32280-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van VvW TK 32280 Samenvoeging van de 
gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp    

 
 
8.  Agendapunt: Geldigheidsduur Nederlandse identiteitskaart 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 januari 2012  
Geldigheidsduur Nederlandse identiteitskaart - 33011-19 

 Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over BiZa-onderwerpen op 8 
februari 2012.   

 
 
9.  Agendapunt: Toezegging voor het AO verkiezingsaangelegenheden m.b.t. elektronisch 

stemmen  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 januari 2012  
Toezegging voor het AO verkiezingsaangelegenheden m.b.t. elektronisch 
stemmen  - 31142-32 

 Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 1 februari 2012 over 
verkiezingsaangelegenheden.    

 
 
  
  Wonen en Wijken 
    
10. Agendapunt: Lijst van vragen en antwoorden inzake voorhang Aanpassingsbesluit 

Bouwbesluit 2012 (32757, nr. 29)  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 januari 2012  
Antwoorden op vragen van de commissie inzake voorhang Aanpassingsbesluit 
Bouwbesluit 2012 (32757, nr. 29)  - 32757-33 

 Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 18 januari 2012 inzake het 
Bouwbesluit 2012.   

 
 
11. Agendapunt: Informatie inzake een gezamenlijke investerings- en innovatie-agenda voor 

de woning- en utiliteitsbouw, die door het Bouwteam zal worden 
geformuleerd (de “Toekomstagenda Bouw” )  

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 18 januari 2012  
Informatie inzake een gezamenlijke investerings- en innovatie-agenda voor de 
woning- en utiliteitsbouw, die door het Bouwteam zal worden geformuleerd (de 
“Toekomstagenda Bouw” )  - 32847-12 

 Besluit: Kabinetsreactie op aangekondigde Toekomstagenda Bouw afwachten en 
agenderen voor in april 2012 te plannen algemeen overleg over bouwregelgeving 
en brandveiligheid  

 Volgcommissie(s): I&M, ELI    
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12. Agendapunt: Voorstel voor rondetafelgesprek over Bouwregelgeving 
   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 19 

januari 2012  
Voorstel voor rondetafelgesprek over Bouwregelgeving - 2012Z00750 

 Besluit: Rondetafelgesprek organiseren ter voorbereiding op het te plannen algemeen 
overleg over bouwregelgeving en brandveiligheid, conform bijgevoegd voorstel 
van de CDA-fractie en de wens van de VVD-fractie ook de Vereniging Eigen 
Huis en de Aannemersfedreatie uit te nodigen. De PvdA-fractie zal nog twee 
organisaties aanmelden.   

 
 
13. Agendapunt: Effectenrapportage crisismaatregelen woningbouw 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 24 januari 2012  
Effectenrapportage crisismaatregelen woningbouw - 31757-41 

 Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg over de woningmarkt (na ontvangst 
van de toegezegde door het kabinet toegezegde woonvisie)    

 
 
14. Agendapunt: Beloning van bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 januari 2012  
Beloning van bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties - 29453-222 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteunregeling d.d. 
2 februari 2012   

 
 
15. Agendapunt: Vertrouwelijke brief van de minister van BZK inzake Eenergieprestaties van 

gebouwen. 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 januari 2012  
Vertrouwelijke brief van de minister van BZK inzake Energieprestaties van 
gebouwen - 2012Z01363 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): I&M, EU    
 
 
  
  Algemeen 
    
16. Agendapunt: Afschrift van de brief aan de Unie van Waterschappen over de 

waterschapsverkiezingen 2012 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 

januari 2012  
Afschrift van de brief aan de Unie van Waterschappen over de 
waterschapsverkiezingen 2012 - 2012Z00913 

 Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 33097 Wijz. 
Waterschapswet   

 Volgcommissie(s): I&M    
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17. Agendapunt: Interparlementaire conferenties in de Europese Unie 
   
 Zaak:  Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. 

Knops (CDA) - 27 december 2011  
planning van interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie voor de 
periode januari - juni 2012  - 2011Z27534 

 Besluit: Om de effectiviteit van deelname te verhogen wordt in de conferentie een 
‘position paper’ in gebracht, waarvan de inbreng van tevoren in de 
procedurevergadering van de commissie wordt vastgesteld. Over het verloop van 
de bijeenkomst wordt een beknopt verslag worden opgesteld dat in de 
procedurevergadering van de commissie wordt vastgesteld.  

 Volgcommissie(s): BiZa, BuZa, DEF, ELI, FIN, I&M, KR, OCW, SZW, V&J, VWS, RU, I&A, Pres  
 
 Zaak:  Overig - griffier, M.C.T.M. Franke  - 10 maart 2011  

Stafnotitie procedurevoorstel invulling afvaardiging (interparlementaire) 
conferenties - 2011Z04886 

 Besluit: De procedure van de commissie ELI inzake de afvaardiging wordt gevolgd.   
 
 
18. Agendapunt: Fiche: Verordening EU-ambtenarenstatuut 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 

januari 2012  
Fiche: Verordening EU-ambtenarenstatuut - 22112-1342 

 Besluit: Voortouw overdragen aan commissie Europese Zaken 
  

 Noot: Het EU-voorstel is nauw gerelateerd aan het Meerjarig Financieel Kader, de 
begroting van de EU. De behandeling van dit dossieroverstijgende onderwerp is 
thans bij de commissie Europese Zaken belegd. 
  

 Volgcommissie(s): EU    
 
 
19. Agendapunt: Fiche: Verordening tot vaststelling van het programma "Europe for 

Citizens" 2014- 2020 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 

januari 2012  
Fiche: Verordening tot vaststelling van het programma "Europe for Citizens" 
2014- 2020 - 22112-1339 

 Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen en het fiche te 
agenderen voor het AO JBZ-Raad op 7 maart 2012 
  

 Volgcommissie(s): EU    
 
 
20. Agendapunt: Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open 

gegevens en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 

januari 2012  
Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open gegevens 
en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie - 22112-1338 

 Besluit: De commissie EL&I verzoeken de behandeling over te nemen en de commissie 
BiZa als volgcommissie aan te merken. 
  

 Volgcommissie(s): EU, ELI    
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  Rondvraag 
    
21. Agendapunt: Antwoorden op vragen van het lid Heijnen over nevenfuncties politieke 

ambtsdragers 
   
 Zaak:  Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 16 december 

2011  
De nevenfuncties en neveninkomsten van gemeentelijke en provinciale 
bestuurders - 2011Z26505 

 Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over BiZa-onderwerpen op 8 
februari 2012.   

 
 
22. Agendapunt: Gesprek met Actal op 26 januari 2012 
 Noot:              Door onduidelijke communicatie over de aanwezigheid van Kamerleden bij en de 

doorgang van het gesprek met Actal waren slechts 2 Kamerleden bij het gesprek 
aanwezig. 
De Kamerleden worden opgeroepen in het vervolg hun aanwezigheid bij een 
commissieactiviteit te melden via Parlis of e-mail aan de commissiestaf.  

   
 
 
23. Agendapunt: Rapport Kiezen of (ver)delen; Onderzoek naar de totstandkoming en 

uitwerking van de gemeentewetswijziging van 2011 (de benoemingswijze van 
burgemeesters)  door de afd. Politicologie van de Universiteit van 
Amsterdam; 1 februari 2012  

 Besluit:            De minister van BZK wordt om een reactie verzocht. 
   
 
 
24. Agendapunt: Paspoorten 
 Besluit:              De minister zal worden gevraagd de commissie te informeren over de stand van 

zaken van het onderzoek ten behoeve van paspoorten. 
   
 
 
  
 
 
 
Griffier: Drs. M.J. van der Leeden 
 
Activiteitnummer: 2011A04876 
 
 
 
 


