
 

 

  

 

 
 
 

Den Haag, 1 juni 2012  

 
 
 
 
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
 
Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 58 

BuZa i.v.m. agendapunt 67 
DEF i.v.m. agendapunt 56 
ELI i.v.m. agendapunt 58 
EU i.v.m. agendapunt 15, 62, 67 
FIN i.v.m. agendapunt 67 
I&A i.v.m. agendapunt 46, 67 
I&M i.v.m. agendapunt 13, 58, 64, 67 
KR i.v.m. agendapunt 20, 49, 67 
OCW i.v.m. agendapunt 19, 35, 58, 67 
RU i.v.m. agendapunt 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 

67 
V&J i.v.m. agendapunt 19, 53, 58 
VWS i.v.m. agendapunt 58  

 
Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2012 
 
 
 
  Brievenlijst 
    
1.  Agendapunt: De brieven van derden worden in de volgende procedurevergadering 

behandeld.   
   
 
 
  
  Rondvraag 
    
2.  Agendapunt: De leden van Bochove (CDA) en Monasch (PvdA) verzoeken via de 

commissie BIZA het CPB om het Woonakkoord van NVM, Aedes, 
Woonbond en Vereniging Eigen Huis te laten doorrekenen en de bevindingen 
naar de Kamer toe te sturen.  

   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 30 

mei 2012  
De leden van Bochove (CDA) en Monasch (PvdA) verzoeken via de commissie 
BIZA het CPB om het Woonakkoord van NVM, Aedes, Woonbond en 
Vereniging Eigen Huis te laten doorrekenen en de bevindingen naar de Kamer toe 
te sturen.  - 2012Z10810 

 Besluit: Het verzoek om een brief aan het CPB te sturen wordt gehonoreerd. Aan de 
Kamer zal hiertoe een verzoek worden voorgelegd.   

 
 



 

   2 

3.  Agendapunt: Verzoek van het lid Elissen om een brief van de minister van BZK over de 
stand van zaken van de evaluatie van de Wet Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten  

   
 Zaak:  Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 

mei 2012  
Verzoek van het lid Elissen om een brief van de minister van BZK over de stand 
van zaken van de evaluatie van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten  - 
2012Z10889 

 Besluit: Verzoek om een brief van de minister van BZK wordt  gehonoreerd.    
 
 
4.  Agendapunt: Verzoek door het lid Ortega-Martijn om een brief van de minister van BZK 

inzake de stand van zaken over de inspraakverordening van de BES-
eilanden. 

   
 Zaak:  Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.A. Ortega-Martijn 

(ChristenUnie) - 31 mei 2012  
Verzoek door het lid Ortega-Martijn om een brief van de minister van BZK inzake 
de stand van zaken over de inspraakverordening van de BES-eilanden. - 
2012Z10888 

 Besluit: Verzoek om een brief van de minister van BZK wordt gehonoreerd.   
 
 
  
  Ia. Wetsvoorstellen gereedgemeld voor plenaire behandeling 
    
5.  Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring 

dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief 
referendum 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Duyvendak - 28 juni 2005  

Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat 
er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief 
referendum - 30174 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
6.  Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels 

inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) 
   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 16 november 2005  

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake 
het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) - 30372 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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7.  Agendapunt: Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet 

schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de 
Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling 
van vergoedingen aan politieke ambtsdragers 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. 

- 24 november 2009  
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet 
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de 
Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen 
aan politieke ambtsdragers - 32221 

 Besluit: Controversieel verklaren.  
 Noot: Gereed voor plenaire behandeling (pv 12-04-2012).  
 
 
8.  Agendapunt: Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de 

samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012) 
   
 Zaak:  Wetgeving - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23 

december 2009  
Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de 
samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012) - 32271 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
9.  Agendapunt: Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp 
   
 Zaak:  Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 januari 2010  
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp - 32280 

 Besluit: Het wetsvoorstel is verworpen.   
 
 
10. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de 

Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in 
overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van 
werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren) 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 4 november 2010  

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de 
Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming 
brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren) - 32550 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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11. Agendapunt: Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een 
Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
(Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 12 mei 2011  
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een 
Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet 
toegelaten instellingen volkshuisvesting) - 32769 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Noot: De commissie dringt aan op behandeling voor het zomerreces.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 11 mei 2012  
Reactie op amendementen bij het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten 
instellingen volkshuisvesting  - 32769-65 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.W.E. Spies - 11 mei 2012  
Tweede nota van wijziging  - 32769-66 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij de verdere behandeling van het 
wetsvoorstel.   

 
 
12. Agendapunt: Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het 

afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te 
stellen 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 27 september 2011  
Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het 
afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te 
stellen - 33017 

 Besluit: Controversieel verklaren.   
 
 
13. Agendapunt: Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de 

vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het 
waterschap door de leden van de gemeenteraden  

   
 Zaak:  Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 

november 2011  
Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de 
vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het 
waterschap door de leden van de gemeenteraden  - 33097 

 Besluit: Controversieel verklaren.  
 Besluit: Staatssecretaris van I&M verzoeken om een Noodwet vóór het reces naar de 

Kamer te zenden.  
 Volgcommissie(s): I&M    
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14. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met 

betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van 
buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Langkamp - 24 juli 2003  

Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met 
betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte 
voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) - 28996 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
15. Agendapunt: Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er 

grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid 
van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal 
voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Staaij, van der (SGP) - 20 november 2006 

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring 
van verdragen betreffende de Europese Unie - 30874-(R1818) 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
  
  Ib. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld 

voor plenaire behandeling 
    
16. Agendapunt: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de 

implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet 
kenbaarheid energieprestatie gebouwen) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 16 december 2011  
Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de 
implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid 
energieprestatie gebouwen) - 33124 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Noot: Nederland dient uiterlijk op 9 juli 2012 wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen vast te stellen ter implementatie van de Europese richtlijn 
Energieprestaties van gebouwen. Op 6 april 211 is Nederland al in gebreke 
gesteld ten aanzien van de implementatie van de vorige richtlijn over het 
onderwerp, vanwege het achterwege blijven van de verplichting dat een 
energielabel wordt verstrekt aan de toekomstige huurder of koper van een 
gebouw. De uiterste deadline voor toepassing van de bepalingen is 9 januari 2013 
voor door de overheid gebruikte gebouwen en 9 juli 2013 voor de overige 
gebouwen.  
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  Ic. Wetsvoorstellen in afwachting van nota nav verslag 
    
17. Agendapunt: Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede 

aanwijzing en raming van de ontvangsten  
   
 Zaak:  Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet (PvdA) - 22 maart 

2012  
Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede 
aanwijzing en raming van de ontvangsten  - 33210 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 Noot: De Raming kan als hamerstuk worden afgedaan, derhalve gaat het 

wetgevingsoverleg, waartoe eerder was besloten, niet door.  
 
 
18. Agendapunt: Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet 

vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen 
aan politieke ambtsdragers 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. 

- 24 november 2009  
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet 
vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan 
politieke ambtsdragers - 32220 

 Besluit: Controversieel verklaren.  
 Noot: 2e Nader Verslag vastgesteld op 24-04-2012.  
 
 
19. Agendapunt: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 

verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling 
over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die 
zijn uitgewerkt 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister-president, J.P. Balkenende - 27 september 2010  

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de 
Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn 
uitgewerkt - 32522 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Volgcommissie(s): V&J, OCW    
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20. Agendapunt: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een 
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen 
vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 23 december 2011  

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele 
basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen 
van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - 33131 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Volgcommissie(s): KR    
 
 
21. Agendapunt: Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende 

kleding 
   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 3 februari 2012  
Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding 
- 33165 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
22. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet 

(huursubsidie voor jongeren en studenten) 
   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Gent, van (GroenLinks) - 14 augustus 

2003  
Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet 
(huursubsidie voor jongeren en studenten) - 29003 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
23. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een 

raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese 
Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije) 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Wilders (PVV) - 21 september 2005  

Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend 
referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend 
referendum toetreding Turkije) - 30309 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
24. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de 

lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Arib (PvdA) - 19 mei 2006  

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de 
lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - 
30564 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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25. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring 

dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn 
van dieren 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Gent, van (GroenLinks) - 4 december 

2006  
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van 
dieren - 30900 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Besluit: De Groenlinks-fractie verzoeken om de commissie voor Binnenlandse Zaken te 

informeren over de verdere voortgang   
 
 
26. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Halsema 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 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Halsema F. - 8 maart 2010  

Voorstel van wet van het lid Halsema 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 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
  
  Id. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld 
    
27. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de 

Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de 
vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak 
spookvertegenwoordigers) 

   
 Zaak:  Wetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 4 november 2011  

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de 
Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding 
van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers) - 33073 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
28. Agendapunt: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de 

voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap 
   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 14 maart 2012  
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de 
voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap - 33201-
(R1977) 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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29. Agendapunt: Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie 

personen)  
   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 29 maart 2012  
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)  
- 33219 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 
juni 2012  te 12.00 uur.   

 
 
30. Agendapunt: Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet 

vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de 
werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van 
de Eerste en Tweede Kamer 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 3 april 2012  
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet 
vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de 
werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer - 33224 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
31. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de 

Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) 
   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Santi - 20 juli 2000  

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de 
Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) - 27236 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
32. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet 

en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen 
burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester) 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Boelhouwer - 14 januari 2005  

Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en 
enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet 
door de raad gekozen burgemeester) - 29958 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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33. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met 
de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers 
(Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers) 
 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Raak van A.A.G.M. (SP) - 29 juli 2009  

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de 
toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet 
sociale zekerheid politieke ambtsdragers) 
 - 32023 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
34. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende 

verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en 
hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 11 juni 2010  

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende 
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of 
homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 32411 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
35. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, 

Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke 
behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in 
artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de 
Algemene wet gelijke behandeling 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 7 september 2010 

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper 
van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in 
verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, 
artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke 
behandeling - 32476 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  
 Volgcommissie(s): OCW    
 
 
36. Agendapunt: Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring 

dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot 
modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel 
 
 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011  

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van 
de Koning in het staatsbestel  - 32865-(R1957) 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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37. Agendapunt: Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring 

dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in 
het staatsbestel 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011  

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het 
staatsbestel - 32866-(R1958) 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
38. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er 

grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het 
staatsbestel.  

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011  

Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.  - 
32867 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
39. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een 

referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de 
bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod) 
 
 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (PVV) - 21 september 

2011  
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum 
over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van 
minaretten (Wet referendum minarettenverbod) - 33010 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
40. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in 

verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het 
niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 14 november 

2011  
Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in 
verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau 
van voor de dualisering van het gemeentebestuur - 33084 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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41. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond 

bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de 
commissaris van de Koning en de burgemeester  

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 19 april 2012  

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot 
de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning 
en de burgemeester  - 33239 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
 
 
42. Agendapunt: Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2011 

   
 Zaak:  Begroting - minister-president, M. Rutte - 16 mei 2012  

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 
Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011 - 
33240-III 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van 
Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht 
betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011 - 33240-III-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin 
en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten 2011  - 33240-III-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 
43. Agendapunt: Slotwet van de Koning 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister-president, M. Rutte - 16 mei 2012  

Slotwet van de Koning 2011 - 33240-I 
 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister-president, M. Rutte - 16 mei 2012  

Jaarverslag van de Koning 2011 - 33240-I-1 
 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
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 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van de Koning 2011 - 
33240-I-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 26 april 2012  

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2011  - 33000-I-9 
 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.    
 
 
44. Agendapunt: Slotwet Staten-Generaal 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet Staten-Generaal 2011 - 33240-IIA 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Noot: Omdat het hier de begroting van de Kamer zelf betreft wordt de leden in 

overweging gegeven hun eventuele vragen niet aan de regering te stellen maar in 
het kader van de behandeling van de Raming (TK 33210) naar voren te brengen. 

 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag Staten-Generaal 2011 - 33240-IIA-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Staten-Generaal 
2011 - 33240-IIA-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.    
 
 
45. Agendapunt: Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 - 33240-IIB 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 - 33240-IIB-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de overige Hoge 
Colleges van Staat en Kabinetten 2011 - 33240-IIB-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
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46. Agendapunt: Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-
VII 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 - 
33240-VII-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): I&A, RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011  - 33240-VII-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): I&A, RU    
 
 
47. Agendapunt: Slotwet Gemeentefonds 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet Gemeentefonds 2011 - 33240-B 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag Gemeentefonds 2011 - 33240-B-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het 
Gemeentefonds 2011 - 33240-B-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
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48. Agendapunt: Slotwet Provinciefonds 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet Provinciefonds 2011 - 33240-C 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag Provinciefonds 2011 - 33240-C-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Provinciefonds 
2011 - 33240-C-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): RU    
 
 
49. Agendapunt: Slotwet BES-fonds 2011 
   
 Zaak:  Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 

- 16 mei 2012  
Slotwet BES-fonds 2011 - 33240-H 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): KR, RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Jaarverslag BES-fonds 2011 - 33240-H-1 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.   
 Volgcommissie(s): KR, RU    
 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 16 mei 2012  
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over BES-fonds 2011 - 
33240-H-2 

 Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen conform vastgesteld op 30 mei 2012 te 12.00 uur.  
 Volgcommissie(s): KR, RU    
 
 
50. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, 

Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor 
klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) 

   
 Zaak:  Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 14 mei 2012  

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-
Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders 
(Wet Huis voor klokkenluiders) - 33258 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.   
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51. Agendapunt: Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te 

maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, 
wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing 
van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van 
andere onderwerpen 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 22 mei 2012  
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken 
voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de 
wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van 
kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen - 33268 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 
juni 2012 te 12.00 uur.   

 
 
  
  II. Voorgehangen Algemene Maatregelen van Bestuur 
    
52. Agendapunt: Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing 

woningwaarderingsstelsel) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 23 april 2012  
Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing 
woningwaarderingsstelsel) - 27926-186 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg over 
Woningcorporaties eind juni.   

 
 
  
  III. Notities en brieven 
    
53. Agendapunt: Veilige Publieke Taak 
 Noot:              Algemeen overleg is gepland op 5 juni 2012 van 17.00-20.00 uur 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 maart 2012  
Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak - 28684-344 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 5 juni van 
17.00-20.00 uur.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 9 maart 2012  
Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een 
samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten 
kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de 
cliënt - 28684-342 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 5 juni van 
17.00-20.00 uur.  

 Volgcommissie(s): V&J    
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 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 
Spies - 3 april 2012  
Aanscherping programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015 - 28684-345 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 5 juni van 
17.00-20.00 uur.  

 Volgcommissie(s): V&J    
 
 
54. Agendapunt: Effect Wet kraken en leegstand 
 Noot:              Algemeen overleg (gepland op 6 juni 2012 van 14.30-17.30 uur) wordt 

verschoven 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 29 maart 2012  
Effect Wet kraken en leegstand op leegstandbeleid gemeenten - 31560-33 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg wordt tot nader order 
uitgesteld i.v.m. gelijktijdig plaatsvinden van een andere commissieactiviteit.  

 Noot: Alleen de minister van BZK wordt voor het AO uitgenodigd.  
 
 
55. Agendapunt: Declaraties bewindspersonen en topambtenaren 
 Noot:              Algemeen overleg is gepland op 7 juni 2012 van 15.00-17.00 uur 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 april 2012  
Antwoorden op vragen van de commissie over berichtgeving over declaraties van 
bewindspersonen en topambtenaren  - 28479-59 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg wordt gepland.   
 
 
56. Agendapunt: AIVD-onderwerpen 
 Noot:              Algemeen overleg is gepland op 4 juli 2012 van 13.00-16.00 uur 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 19 april 2012  
AIVD-jaarverslag 2011 - 30977-46 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 4 juli 2012.   
 
 Zaak:  Overig - Voorzitter CTIVD, A.H. van Delden - 19 april 2012  

Aanbieding jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011-2012 - 29924-82 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 4 juli 2012.  
 Volgcommissie(s): DEF    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 1 februari 2012  
Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012. Het jaarplan vormt een nadere 
uitwerking van het beleidsartikel  2 van de begroting van BZK (kamerstuk  
33 000 VII, nr. 2)  - 30977-44 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg vindt plaats op 4 juli 2012.   
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 Zaak:  Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 24 mei 2012  

Notitie besloten hoorzitting AIVD - 2012Z10471 
 Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.   
 
 
57. Agendapunt: Concept agenda rondetafelgesprek over het wetvoorstel tot wijziging van de 

Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden 
voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap (33201)  

   
 Zaak:  Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 18 april 2012  

Concept agenda rondetafelgesprek over het wetvoorstel tot wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor 
verkrijging en verlening van het Nederlanderschap (33201)  - 2012Z08398 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voorafgaand aan de (nog te bepalen) datum van de 
inbreng voor het verslag van het wetsvoorstel Rijkswet op het Nederlanderschap 
wordt een rondetafelgesprek gepland.  

 Noot: (Zie agendapunt 25 over de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap) 
   

 
 
58. Agendapunt: Bouwregelgeving en brandveiligheid 
   
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 maart 

2011  
Aanbieden rapportage diepteonderzoek ventilatiesystemen in recente woningen - 
28325-140 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.  
 Volgcommissie(s): I&M    
 
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 mei 

2011  
Voortgang programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid - 28089-26 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.  
 Volgcommissie(s): OCW, VWS, ELI    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 oktober 

2011  
Rapporten van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) over Fatale 
woningbranden  - 26956-113 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.  
 Volgcommissie(s): BiZa    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 13 december 2011  
Uitvoering motie Jansen c.s. (28325, nr. 134) inzake het oprichten van een 
kenniscentrum funderingen  - 28325-145 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 15 december 2011  
Vernieuwing bouwregelgeving - 28325-146 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.   
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 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
H. Bleker - 22 december 2011  
Actieplan Stalbranden 2012 - 2016 - 33000-XIII-154 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.  
 Volgcommissie(s): V&J, ELI    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 27 januari 2012  
Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels' - 32847-14 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.   
 
 
59. Agendapunt: Overheidsdienstverlening 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden (uitgesteld).  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 26 mei 2011  
Beantwoording vragen uit het AO ICT op 17 februari 2011 over oa extra 
Europese aanbestedingen en over de evaluatie van de inzet van de ICT-
haalbaarheidstoets   
 
 
 - 26643-181 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 30 mei 2011  
Aanbieding overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-
overheid: i-NUP - 26643-182 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 31 mei 2011  
Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van 
overheidsinformatie, waarvan een deel openbaar is op grond van de Wet 
Openbaarheid Bestuur (Wob) - 32802-2 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.   
 
 
60. Agendapunt: Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst  
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden (zie agendapunt 65). 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 8 juni 2011  
Reactie op verzoek commissie Biza inzake een overzicht van de vergoedingen aan 
alle adviescolleges en –commissies van het rijk - 24503-44 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden 
aansluitend aan het WGO over de jaarverslagen d.d. 27 juni 2012.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 25 november 2011  
Overzicht stand van zaken Compacte Rijksdienst  - 31490-80 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden 
aansluitend aan het WGO over de jaarverslagen d.d. 27 juni 2012.   
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 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 7 december 2011  
Kabinetsstandpunt inzake de aangenomen motie Koopmans-Heijnen (31490, nr. 
58) over de rijksbrede infrastructuur  - 31490-82 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden 
aansluitend aan het WGO over de jaarverslagen d.d. 27 juni 2012.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 17 januari 2012  
Evaluatie Kaderwet ZBO's - 33147-1 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden 
aansluitend aan het WGO over de jaarverslagen d.d. 27 juni 2012.  

 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 maart 2012  
Toetreding bedrijfseenheden bij De Werkmaatschappij per 1 januari 2012 - 
31306-4 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden 
aansluitend aan het WGO over de jaarverslagen d.d. 27 juni 2012.   

 
 
61. Agendapunt: Taken en verantwoordelijkheden burgemeesters 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 23 september 2011  
Kabinetsreactie op motie De Pater-Van der Meer over de ambtseed - 29614-29 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 23 september 2011  
Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters - 
33000-VII-5 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden.   
 
 
62. Agendapunt: Verkiezingsaangelegenheden 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden. 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 9 februari 2012  
Bekendmaking uitslag Europese verkiezingen - 33000-VII-116 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg moet voor het zomerreces 
plaatsvinden.  

 Volgcommissie(s): EU    
 
 Zaak:  Brief derden - Kiesraad te Den Haag - 14 mei 2012  

Aanbieding jaarverslag Kiesraad 2011 - 2012Z09816 
 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg moet voor het zomerreces 

plaatsvinden.   
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63. Agendapunt: Wijkenaanpak 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden. 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 2 maart 2012  
Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns - 31757-42 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg kan gepland worden.   
 
 
64. Agendapunt: Visienota Bestuur en Bestuurlijke inrichting 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden (uitgesteld). 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 10 oktober 2011  
Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 33047-1 

 Besluit: Controversieel verklaren.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 2 maart 2012  
Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 33047-3 

 Besluit: Controversieel verklaren.  
 Volgcommissie(s): I&M    
 
 
65. Agendapunt: Toekomstbestendigheid identiteitsinfratructuur 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden (na informatie over 

ontwikkelingen op dit terrein). 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 maart 2012  
Voortgang toekomstbestendigheid versteviging identiteitsinfrastructuur - 26643-
231 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg wordt gepland na ontvangst 
verdere informatie.   

 
 
66. Agendapunt: Toezicht woningcorporaties 
 Noot:              Algemeen overleg moet nog gepland worden (na ontvangst reactie minister 

op verbeterplan van Vestia). 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 5 april 2012  
Stand van zaken met betrekking tot corporaties en Vestia - 29453-243 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg zal voor het zomerreces 
plaatsvinden.   

 
 
67. Agendapunt: Nieuw in procedurevergadering 31 mei 2012 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 11 mei 2012  
Correctie van de cijfers van het POR onderzoek gemeentefonds en Educatie 
binnen het subcluster onderwijshuisvesting - 33000-B-12 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij de Slotwet Gemeentefonds 2011 TK 
33240 B.  

 Volgcommissie(s): OCW    
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 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 11 mei 2012  
Vervolg op de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges in het Catshuis van 6 
februari 2012  - 33000-III-26 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 11 mei 2012  
Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, art 31.2, 
Burgerparticipatie - 30985-7 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 
2011 op 27 juni 2012.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 10 mei 2012  
Wijziging overgangsrecht verrekenplicht neveninkomsten politieke ambtsdragers 
- 28479-60 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het AO inzake declaraties van 
bewindspersonen en topambtenaren op 7 juni 2012.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 10 mei 2012  
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 - 31490-88 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg over 
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 en uitvoeringsprogramma Compacte 
Rijksdienst.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 mei 2012  
Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanwijzingen voor de planbureaus  - 
31490-87 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 mei 2012  
Reactie op verzoek Brinkman over bestuurlijke ongehoorzaamheid van 
burgemeesters - 19637-1525 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor AO inzake taken en 
verantwoordelijkheden van burgemeesters.  

 Volgcommissie(s): I&A    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 mei 2012  
Aanbieding UPR Rapportage Nederlandse vertaling  - 26150-115 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.   
 Volgcommissie(s): I&A, BuZa    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 7 mei 2012  
Uitstelbericht over de resultaten van mijn onderzoek naar de kosteneffectiviteit 
van de verhoging van de Rc-waarde en de U-waarde - 32757-38 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen. Toegezegd 
onderzoek (verwacht in juni 2012) afwachten.    

 
 
 
 



 

   23 

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 9 mei 2012  
Nahang van het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer 
sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) - 33129-50 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.  
 Noot: Nahangtermijn duurt tot 1 juli 2012.  
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 11 mei 2012  
Reactie n.a.v. de brief van het platform De Vernieuwde Stad over deelnemingen 
in de Herzieningswet - 32769-71 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling 
wetsvoorstel Herzieningwet toegelaten instellingen volkshuisvesting.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 1 mei 2012  
Reactie op het Cloudcomputing rapport van Capgemini Nederland - 26643-237 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een op een nader te bepalen tijdstip 
te voeren algemeen overleg.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 25 april 2012  
Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's - 33147-2 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het AO over het 
Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 25 april 2012  
Reactie op verzoek Heijnen over de controle van baby- en kinderpaspoorten en al 
dan niet "bijgeschreven" kinderen in bestaande paspoorten - 25764-58 

 Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over bijschrijvingen in 
paspoorten op 15 mei 2012.  

 Volgcommissie(s): I&A    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 27 april 2012  
Reactie op het zwartboek (ervaringen van huurders bij asbestverwijdering 
opgesteld door de bewonerscommissie Jericho-Jeruzalem) - 25834-73 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 april 2012  
Maatregelen bij Woningbouwvereniging Laurentius: aanwijzing en externe 
toezichthouder - 29453-246 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg 
woningcorporaties eind juni.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 april 2012  
Oordeel over het verbeterplan van Woningcorporatie Vestia - 29453-247 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg 
woningcorporaties eind juni.   
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 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 
Spies - 24 april 2012  
Reactie op verzoek commissie aangaande de woningbouwvereniging Beter 
Wonen te Wieringen - 29453-245 

 Besluit: Niet controversieel verklaard.  Agenderen voor algemeen overleg 
woningcorporaties eind juni.   

 
 Zaak:  Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 1 mei 2012  

Aanbieding jaarverslag 2011 van Rob - 2012Z09472 
 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor gesprek na de zomer.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 15 mei 2012  
Kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2011 - 
33172-3 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij plenair debat over jaarverslagen 
Nationale ombudsman over 2010 en 2011.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 26 april 2012  
Afschrift van brieven m.b.t. het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius - 
31568-100 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de ontvangst van de 
aangekondigde nadere informatie.  

 Volgcommissie(s): KR    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 14 mei 2012  
Aanbieding van het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2011 
 - 33000-VII-121 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 Zaak:  Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 mei 

2012  
Consequenties van het uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging 
van de Waterschapswet tot invoering van de verkiezing van vertegenwoordigers 
van de ingezeten door de leden van gemeenteraden - 33097-9 

 Besluit: Controversieel verklaard.  
 Volgcommissie(s): I&M    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 16 mei 2012  
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2012 - 33000-B-13 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg.  
 Volgcommissie(s): FIN    
 
 Zaak:  Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 16 mei 

2012  
Aanbeveling van de Nationale Ombudsman tot het herbenoemen van de drie 
zittende subsituut-ombudsmannen  - 33264-1 

 Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 23 mei 2012  
Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief - 30184-34 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen.  
 Volgcommissie(s): EU    
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 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 23 mei 2012  
Ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Laurentius - 29453-248 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg 
woningcorporaties eind juni.   

 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 22 mei 2012  
Gateway Review over de stand van zaken van het programma Modernisering 
Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) - 27859-59 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een op een nader te bepalen tijdstip 
te voeren algemeen overleg   

 
 Zaak:  Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, 

S.J. Stuiveling - 22 mei 2012  
Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Personeelsbehoefte 
rijksoverheid: strategie en planning" - 33270-1 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Verzoek van het lid Hachchi om een reactie van de 
minister van BZK te vragen gehonoreerd.  

 Noot: (Zie zaak 2012Z10429) 
 Volgcommissie(s): RU    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 24 mei 2012  
Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden - 28844-64 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 24 mei 2012  
Aanbieding Investerings- en Innovatieagenda woning- en utiliteitsbouw 
(Bouwteam mei 2012) - 32847-23 

 Besluit: Niet controversieel verklaard. De uitgewerkte versie van de actieagenda van het 
Bouwteam afwachten.   

 
 
  
  IV. Geplande plenaire debatten (betreft niet VAO, VSO, 30-ledendebat of 

interpellatiedebat) 
    
 
  Geen agendapunten 

  
  V. Geplande commissie-overleggen 
    
68. Agendapunt: Geplande commissie-overleggen 
 Noot:              1. AO Veilige publieke taak op 5 juni 2012 

2. AO Effect Wet kraken enleegstand op 6 juni 2012 
3. AO Declaraties bewindspersonen en topambtenaren 
4. WGO over de Raming 2013 op 25 juni 2012 
5. WGO Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken 
d.d. 27 juni 2012   
6. AO AIVD-onderwerpen op 4 juli 2012 
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  VI. Overige geplande commissie-activiteiten 
    
69. Agendapunt: Overige geplande commissie-activiteiten 
 Noot:              Gesprek met de Eilandraden van Sint-Eustatius, Saba en Bonaire gaat door op 6 

juni a.s. van 15.30 - 16.30 uur. 
   
 
 
  
 
 
 
Griffier: Drs. M.J. van der Leeden 
 
Activiteitnummer: 2012A02137 
 
 
 
 


