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1. 33565 

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing 

pensioenleeftijd Appa) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De commissie stelt voor, indien mogelijk, nog 

vandaag over het wetsvoorstel te stemmen (tweederde meerderheid vereist).  

 

2. T01681 

Reactie op aanbevelingen GRECO (32752) 

T01683 

Openbaarheid adviezen Commissie toezicht financiën politieke partijen (32752) 

 

De commissie bespreekt de uitstelbrief van de minister van BZK d.d. 2 juli 2013 (32752, H) 

en gaat akkoord met de nieuwe deadlines voor deze toezeggingen, zijnde 1 oktober 2013. 

 

3. CII  

Nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ 

 

Bespreking van de brief van de minister van BZK van 3 juli 2013 inzake alternatieven voor 

dubbele statenverkiezingen (CII, F) wordt aangehouden tot 10 september 2013. 

 

4. C  

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering 

en verzelfstandiging van overheidsdiensten 

 

De commissie stelt voor op 29 oktober 2013 het plenaire debat over het POC-rapport en de 

kabinetsreactie daarop te houden. Zij wenst daarvoor de minister voor Wonen en Rijksdienst, 

de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen. 

 

5. Jaarverslagen en slotwetten 2012 
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33605 I 

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 

33605 IIA 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 

33605 IIB 

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 

33605 III 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 

33605 VII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 

33605 B 

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012 

33605 C 

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

6. Wijzigingen van begrotingsstaten 2013  in verband met de Voorjaarsnota 2013 

33640 I 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33640 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33640 IIB 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van 

de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33640 III 

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het 

Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 

33640 VII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor 

het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33640 B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33640 C 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 
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De commissie brengt blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

7. CII  

Nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ (CII) 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2013 

inzake de motie-Vliegenthart (CII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

8. De commissie neemt er kennis van dat het plenaire debat naar aanleiding van de brief van 

de minister van BZK d.d. 6 juni 2013 over het al dan niet uitvoeren van de moties uit het 

debat over het advies van de Staatscommissie Grondwet (31570, G) staat gepland voor 10 

september 2013. 

  

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


