Den Haag, 29 juni 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

EZ
FIN
SZW
V&J
WR

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 juni
2017
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Geplande en ongeplande activiteiten commissie

Noot:

29-06-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-06-2017 Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
03-07-2017 WGO Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
04-07-2017 Petitieaanbieding i.v.m. aanbieding eindrapport m.b.t. Tweede
Kamerverkiezingen
05-07-2017 Algemeen overleg Basisregistratie Personen (Brp) en
programma eID
06-07-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017 Inbreng voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in
de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum (TK 34724)
07-09-2017
21-09-2017
05-10-2017
26-10-2017
09-11-2017
23-11-2017
07-12-2017
21-12-2017

Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering

Ongeplande activiteiten van de commissie
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

overleg
overleg
overleg
overleg

Hoofdstuk VII van de Grondwet
Aanstellingswijze burgemeester
IVD-aangelegenheden
Gedeelde waarden (motie Van Dam)

Vervolg ongeplande activiteiten van de commissie
Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Democratische vernieuwing
Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
Algemeen overleg Lijkbezorging
Verzamel algemeen overleg
Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Werkbezoek AIVD (zal in de 1e of 2e maandag na het zomerreces worden
gepland)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering
van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek Raad van State

Algemene Zaken
Geen agendapunten
Binnenlandse Zaken
3.

Agendapunt:

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen
van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 23 maart
2017
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een
kiescollege voor de Eerste Kamer - 34702
Aanmelden voor plenaire behandeling.
De behandeling hiervan zal na het zomerreces plaatsvinden.

Besluit:
Noot:
Zaak:

4.

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34702-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Rapport ‘Rekening houden met verschil’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 16 juni 2017
Rapport ‘Rekening houden met verschil’ - 34550-B-15
Standpunt nieuw aantredend kabinet afwachten.
FIN

Agendapunt:

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 19 juni 2017
Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 - 31142-62
De commissie wenst een tweede plenaire behandeling met de minister BZK na
het zomerreces . De brief van de minister BZK met nadere informatie wordt nog
verwacht voor het zomerreces.

Besluit:

5.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Uitkomsten mondelinge behandeling UPR-rapportage in de VNMensenrechtenraad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 19 juni 2017
Uitkomsten mondelinge behandeling UPR-rapportage in de VNMensenrechtenraad - 26150-160
Betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie op 22 juni jl.

Besluit:

7.

Agendapunt:

34730-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)
en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 23 juni
2017
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-III-3
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota in de
week van 4 juli.

Besluit:

8.

Agendapunt:

34730-I Verslag houdende een lijst van vraag en antwoord over
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 23 juni
2017
Verslag houdende een vraag en een antwoord - 34730-I-3
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota in de
week van 4 juli.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan technische briefing actieteam
grensoverschrijdende economie en arbeid

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017
Toestemming voor deelname aan technische briefing actieteam
grensoverschrijdende economie en arbeid - 2017Z08927
Voor kennisgeving aangenomen.
Na ontvangst van de toestemming van de onderscheiden minister voor
deelname aan de briefing van de onder hen resorterende ambtenaren, zou de
briefing in de 11 september kunnen plaatsvinden.
EZ

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van
Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van
de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van
de Grondwet door de rechter (Kamerstuk 32334)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 23 juni 2017
Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot
toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de
rechter - 32334-9
Betrekken bij de besluitvorming over initiatiefwetsvoorstel- Van Tongeren (TK
32334)

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage programma eID

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 23 juni 2017
Voortgangsrapportage programma eID - 26643-476
Agenderen voor het algemeen overleg operatie BRP en programma eID dat op
korte termijn (voor het zomerreces) plaatsvindt.

Besluit:

Overig
Geen agendapunten
Toegevoegde agendapunten
12.

Agendapunt:

Correctie op Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 27 juni
2017
Correctie op Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 - 34550-III-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34730-VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 26 juni 2017
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-VII-3
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota in de
week van 4 juli.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Operatie BRP

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 27 juni 2017
Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-105
Agenderen voor het algemeen overleg operatie BRP en programma eID dat op
korte termijn (voor het zomerreces) plaatsvindt (zie ook a.p. 11).
De commissie besluit om voorafgaand aan het algemeen overleg operatie BRP
en programma eID een technische briefing te laten organiseren door het BIT.
WR

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Overig - Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD) - 28 juni 2017
Verzoek van het lid Middendorp mede namens het lid Bruins Slot tot het
houden van een algemeen overleg op korte termijn met de minister BZK inzake
de operatie BRP - 2017Z09191
De commissie stemt in met het voorstel van het lid Middendorp om op korte
termijn een algemeen overleg operatie BRP/ programma eID in te plannen.
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15.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende
een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve
detentie)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 27 juni 2017
Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een
regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) - 34747
Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State
en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.
V&J, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
16.

Agendapunt:

Bespreking spreektijden Wetgevingsoverleg Raming Tweede Kamer
2018 d.d. 3 juli 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 28
juni 2017
Bespreking spreektijden Wetgevingsoverleg Raming Tweede Kamer 2018 d.d. 3
juli 2017 - 2017Z09164
De commissie besluit om de indicatieve spreektijd vast te stellen op 10 minuten
per Kamerlid (voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk). Er wordt vooraf
geen sprekersvolgorde vastgesteld.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Raak (SP) om de minister BZK om een reactie
te vragen op de mededeling van de minister over het gegeven dat
gemeenten geen BIT-advies kunnen vragen bij grote gemeentelijke
ICT-projecten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak
(SP) - 29 juni 2017
Verzoek van het lid Van Raak (SP) om de minister BZK om een reactie te
vragen op de mededeling van de minister over het gegeven dat gemeenten
geen BIT-advies kunnen vragen bij grote gemeentelijke ICT-projecten 2017Z09376
De minister BZK zal worden verzocht om een schriftelijke reactie te geven
waarom gemeenten geen BIT-advies kunnen aanvragen bij grote
gemeenschappelijke ICT-projecten, naar aanleiding van het antwoord op de
schriftelijke vragen (2016DZ017)

Besluit:

Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2017A00437

5

