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Rappelabele toezeggingen Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (Rappel januari 2011) 
Bijlage bij brief minister BZK, kenmerk 2011-2000061416 

 
Kenmerk EK Vindplaats Toezegging Toelichting 
T00299 Plenaire 

vergadering d.d. 18 
maart 2008  

Minister Ter Horst zal de geconsolideerde Friese vertaling 
van de Europese verdragen aan de Eerste Kamer sturen. 

De minister zal de Eerste Kamer in maart 2011 per brief 
informeren over de Friese vertaling van de 
geconsolideerde Europese verdragen. 
 

T00863 Plenaire 
vergadering d.d. 23 
september 2008  

De minister voor Wonen en werken en Integratie zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid 
Meindertsma, toe dat zij apart met de Woonbond overleg 
wil plegen over nieuwe werkmethoden voor de vormgeving 
van participatie en zeggenschap van huurders en 
bewoners. Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is 
om een aantal huurdersorganisaties pilots te laten doen. 
 

De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft de Eerste Kamer op 21 januari 
2011 per brief geïnformeerd over Bevordering van 
diversiteit in huurdersorganisaties (EK Vergaderjaar 
2010-2011, 30 865 E). Hiermee is deze toezegging 
gestand gedaan. 

T01087 Schriftelijk overleg 
d.d. 4 december 
2009 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
mevrouw Ter Horst, zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 
der koningin, toe het punt van de vergoeding voor 
deelname door leden van de Eerste Kamer aan een 
internationale parlementaire assemblee mee te nemen in 
een separaat wetsvoorstel, en de Kamer hierover in het 
voorjaar nader te informeren. 

Dit onderwerp maakt dit deel uit van de Wijzigingswet 
Appa ("Veegwet"). Deze wet ligt inmiddels te r 
behandeling bij de Tweede Kamer.  

T01125 Plenaire 
vergadering d.d. 2 
februari 2010 
 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
mevrouw Ter Horst, zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden Hermans, Engels, 
Hol-dijk, Hendrikx, Meindertsma, Ten Horn en Laurier, toe 
dat zij zich actief op zal stellen en de regie zal voeren in de 
fundamentele discussie over de toekomstige inrichting van 
het openbaar bestuur. In die discussie zal aandacht 

De Eerste Kamer ontvangt in maart 2011 een visienota 
over verdere ontwikkeling van de inrichting van 
het openbaar bestuur. In de visienota wordt, op verzoek 
van de Tweede Kamer, onder meer opgenomen de 
richting en kaders voor economische en bestuurlijke 
versterking van de Randstad.  
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Kenmerk EK Vindplaats Toezegging Toelichting 
besteed worden aan onder meer de onderwerpen 
democratische legitimatie, bestuurskracht en 
bestuursdichtheid. Het kabinet zal op basis van de 
uitkomsten van de brede heroverweging, het Rob-advies 
en de evaluatie van de Wgr-plusregio’s een standpunt over 
de bestuurlijke inrichting van Nederland formuleren en dit 
na de zomer aan de Kamers presenteren. 
 

T01133 Plenaire 
vergadering d.d. 23 
maart 2010 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld-Schouten, zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Van 
Bijsterveld en Engels, toe rechtstreeks en via de VNG in 
overleg te treden met gemeenten om vrijstelling van 
parkeerbelasting voor houders van een 
gehandicaptenparkeerkaart te bevorderen. 
 

De staatssecretaris h eeft, n.a.v. de behandeling in de 
Eerste Kamer, op 17 augustus 2010 een brief verstuurd 
aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over 
Parkeerbeleid voor houders gehandicaptenparkeerkaart. 
Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan de 
Eerste Kamer (EK Vergaderjaar 2009-2010, 30 879, G). 
In maart 2011 zal de minister een brief zenden aan de 
betrokkenen bij het parkeren op de straat en in de 
garages, de gemeenten en de particuliere eigenaren 
over eerlijk parkeren, naar aanleiding van de motie 
Dijksma c.s. (TK Vergaderjaar 2010-2011, 32 500 XIII, 
nr. 79). In deze brief zal opnieuw gewezen worden op 
het feit dat parkeren mogelijk en duidelijk moet zijn 
voor alle weggebruikers, dus ook voor gehandicapten. 
Daarnaast zal het onderwerp worden geagendeerd  voor 
een bestuurlijk overleg in april 2011.  
De Eerste Kamer wordt dit voorjaar over de uitkomsten 
geïnformeerd.  
 

T01157 Plenaire 
vergadering d.d. 11 
mei 2010 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden Doek (CDA) en Ten 
Hoeve (OSF), toe dat zij de Kamer per brief zal informeren 
op welke wijze de regering de toegezegde legislatieve 
terughoudendheid ten aanzien van de BES zal waarborgen. 
 

De legislatieve terughoudendheid moet over een periode 
van 5 jaar, vanaf 10 oktober 2010, in acht worden 
genomen.  
In april/mei 2011 zal de minister de toezegging per brief 
aan de Eerste Kamer gestand doen.  

T01220 Plenaire 
vergadering d.d. 6 
juli 2010 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk 
Besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel 

De Rijkswet Financieel Toezicht zal in 2015 worden 
geëvalueerd, pas dan is er mogelijk sprake van een 
Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van deze wet. 
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toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer. 

T01225 Plenaire 
vergadering d.d. 6 
juli 2010 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie), toe 
dat de Eerste Kamer geïnformeerd zal worden over de 
voortgang en de resultaten van het onderzoek dat Aruba 
doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij diverse 
consensusrijkswetten die tot stand zijn gekomen en tot 
stand komen in het kader van de nieuwe staatkundige 
structuur van het Koninkrijk. 
 

Tijdens het bezoek van de minister BZK aan Aruba in 
januari 2011, is in het algemeen met de regering 
Eman gesproken in het kader van de visie op het 
Koninkrijk. Tijdens het bezoek aan Sint Maarten, Aruba 
en Curaçao in april zal de minister van BZK bezien of 
het mogelijk is tot een met de Landen gedeelde visie op 
het Koninkrijk te komen. 
Over de visie op het Koninkrijk, worden de Eerste en 
Tweede Kamer in juni 2011 geïnformeerd.  

T01233 Plenaire 
vergadering d.d. 28 
september 2010 

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van de leden Linthorst (PVDA) en Quik-
Schuijt (SP), toe dat de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties het voornemen heeft om voor 
het einde van het jaar nadere informatie aan de Kamer te 
doen toekomen over de uitvoering van de sociale 
vormingsplicht. De voogdijregeling zal hierbij betrokken 
worden. 
 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 24 
november 2010 een brief verzonden over de sociale 
vormingsplicht, (EK Vergaderjaar 2010-2011, 32 282, 
D). Met deze brief is het deel van de toezegging over de 
sociale vormingsplicht gestand gedaan.  
In reactie daarop heeft uw Kamer nadere vragen gesteld 
over de voogdijregeling.  
Het verzoek is overgedragen aan de minister van 
Veiligheid en Justitie, die uw vragen naar verwachting in 
maart 2011 zal beantwoorden. 
 

T01234 Plenaire 
vergadering d.d. 28 
september 2010 

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Lintorst, toe dat de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de Kamer zal informeren over het 
vervolg van de ontwikkelingen op het gebied van de 
pensioenbesluitvorming van de eilandsraad van Curaçao. 

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft op 5 
oktober 2010 de Eilandsverordening tot wijziging van de 
Pensioenregeling Eilandsraadsleden Curaçao vernietigd, 
wegens strijd met het algemeen belang van het 
Koninkrijk, meer in het bijzonder de deugdelijkheid van 
bestuur. Het voorstel is om de Kamer niet verder te 
informeren en de toezegging hiermee gestand te doen.  
 

 


