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1. 32600 

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en 

semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector) 

De commissie acht voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State gewenst, 

gelet op het aanzienlijke aantal aangenomen amendementen en de nota's van wijziging. De 

amendementen en nota’s van wijziging zouden in het bijzonder ook getoetst moeten worden 

aan de reguliere criteria die de Raad van State en de Eerste Kamer aanleggen bij de toetsing 

van wetsvoorstellen (waaronder interne consistentie, samenhang etc.) Zij verzoekt de staf 

een conceptbrief te maken met een verzoek om voorlichting, ter plenaire vaststelling op 7 

februari 2012. De conceptbrief wordt rondgemaild met een reactietermijn tot 3 februari 

2012, 10:00 uur. De commissie ontvangt de voorlichting graag - indien mogelijk - uiterlijk 

1 april 2012. Zij stelt tevens voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot dit 

wetsvoorstel - oorspronkelijk gepland voor 7 februari 2012 - pas te verrichten, nadat de 

voorlichting ontvangen is. 
 

2. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer 

De commissie stelt voor de plenaire beraadslaging over de wijze van verkiezen van de Eerste 

Kamer op 25 september 2012 te doen plaatsvinden. 

 

3. T01237 

Toezending conceptversie richtlijn (22112/31544 CK)1 

De commissie neemt de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken d.d. 24 januari 2012, voor zover deze betrekking heeft op toezegging T01237 

(gepubliceerd als 33000 V, G), voor kennisgeving aan. De toezegging blijft open staan. 

 

4. Het lid Lokin-Sassen (CDA) verzoekt de staf te bezien of het mogelijk is de voorgehangen 

concept-AMvB's en -MR's te hechten aan het wekelijks aangeboden overzicht met 

aanhangige gedelegeerde regelgeving. 

Na een vraag van het lid Koole (PvdA) meldt de staf dat de antwoorden van de regering op 

de vragen over (de kabinetsreactie op) het advies van de Staatscommissie Grondwet uiterlijk 

                                               
1 Zie voor de ontwerprichtlijn dossier E080071 op www.europapoort.nl  
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vrijdag 3 februari 2012, 12:00 uur binnen moeten zijn. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


