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1. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 november 2010 

inzake aanvullende informatie bij halfjaarlijks overzicht van toezeggingen aan de Eerste 
Kamer (wordt gedrukt als VSO; 32500 VII, B) 
 
De commissie neemt de volgende besluiten: 
- toezegging T01127 wordt als afgedaan beschouwd; 
- het gedeelte van de brief dat betrekking heeft op toezegging T01135 komt aan de orde in 
de commissie voor Verkeer & Waterstaat; 
- met betrekking tot toezegging T01133 wordt ambtelijk nagegaan hoe de regering invulling 
geeft aan het rechtstreeks overleg met de gemeenten; 
- toezegging T00226 wordt als afgedaan beschouwd; 
- met betrekking tot toezegging T01125 wordt ambtelijk nagegaan wanneer deze 
toezegging precies gestand zal worden gedaan. 
 

2. T00299 
Friese vertaling Europese verdragen (31200 VII) 
Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties van 16 november 2010 inzake toezegging Friese vertaling Europese 
verdragen. 
 
De commissie is teleurgesteld dat de Friese vertaling nog niet is gerealiseerd. De commissie 
neemt de toezegging mee bij het halfjaarlijkse rappel en zal dan aandringen op enige spoed 
van de zijde van de regering. 
 

3. De commissie geeft aan op dit moment geen behoefte te hebben aan een beleidsdebat 
(anders dan het reeds geplande beleidsdebat met onder meer de commissie voor Justitie 
over de bescherming van persoonsgegevens). De leden van de fractie van de PvdA geven 
aan wel behoefte te hebben aan een debat over het WWI-gedeelte van de begroting 
(waarvoor de Minister van BZK verantwoordelijk is), maar dit wordt in de commissie voor 
VROM/WWI aan de orde gesteld. De commissie geeft aan wel behoefte te hebben aan een 
beleidsdebat over de toekomstige inrichting van het openbaar bestuur in Nederland nadat 
het standpunt van het kabinet hierover is gepubliceerd. 
 

4. De commissie heeft geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met de Minister van BZK. 

  
 
De griffier van de commissie, 
Ida Petter 


