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In uw brief d.d. 14 februari 2012, met kenmerk 150009.11U, legt u een weergave 

van door mij gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer ter verificatie voor, met 

het verzoek eventuele correcties en een prognose te geven van de termijn 

waarbinnen deze zullen zijn nagekomen. Het betreffen een viertal toezeggen, te 

weten: Reactie advies commissie Westerlaken (T01432); Evalueren 

kostenaspecten antiterrorismemaatregelen (T01433); Nagaan mogelijkheden voor 

banken in productie en financiering duurdere huursector (T01434) en 

Garantstelling ontwikkelingssamenwerking 0,7% van het BNP (T01435). 

 

Wat betreft toezegging T01432 kan ik u melden dat de staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief d.d. 15 november 2011 (Kamerstuk 

29 817, nr.75) een reactie op het rapport van de Commissie Westerlaken naar de 

Tweede Kamer heeft verzonden. Daarmee is deze toezegging afgedaan.  

 

Ten aanzien van toezegging T01433 zij gemeld dat de laatste evaluatie van 

antiterrorismemaatregelen per brief van 22 juli 2011 (Kamerstuk 31145 V) aan de 

beide Kamers is aangeboden. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

onderzoeksopzet voor de volgende evaluatie van antiterrorismemaatregelen. Deze 

onderzoeksopzet wordt naar verwachting medio 2012 aan de beide Kamers 

aangeboden. Het kostenaspect maakt hiervan deel uit. 

 

Met betrekking tot toezegging T01434 kan ik u mededelen dat de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onlangs het Bouwteam, 

bestaande uit experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen, heeft 

geïnstalleerd. Het Bouwteam heeft de opdracht om in een Toekomstagenda Bouw 

aan te geven hoe door een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de 

bouwindustrie nieuwe opbrengsten kan aanboren en de kosten en risico’s kan 

beperken. Uitbouw van het commerciële huursegment is een van de 

aandachtsgebieden van het Bouwteam. De voorstellen van het Bouwteam worden 

begin april verwacht.  
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Tevens belegt de minister van BZK regelmatig rondetafelgesprekken over de 

woningmarkt met partijen uit de financiële wereld en overige stakeholders. Zo is 

onlangs gesproken met DNB, AFM, ABN Amro, Rabobank, ING en PGGM. Zeer 

recent, 15 maart j.l., is een rondetafelgesprek belegd met Bouwend Nederland 

Aedes, IVBN, VEH de Woonbond en NVM. In deze gesprekken zijn onder andere 

de volgende vragen aan de orde:  

 Onder welke voorwaarden zijn commerciële verhuurders (institutionele 

beleggers) bereid (weer) toe te treden en meer te investeren in de 

woningmarkt? 

 Onder welke voorwaarden zijn institutionele beleggers bereid pakketten 

huurwoningen te kopen van corporaties?  

 Kunnen institutionele beleggers bijdragen aan de funding van banken op 

de hypotheekmarkt?  

 

Ten slotte kan ik u naar aanleiding van toezegging T01435 melden dat informatie 

over deze toezegging reeds was opgenomen in het financieel kader van het 

Regeer  en Gedoogakkoord. Hierin is toegelicht dat de uitgaven voor 

Ontwikkelingssamenwerking van 0,8% van het bruto nationaal product zullen 

worden teruggebracht naar gemiddeld 0,7% BNP ODA (vanaf 2012) per jaar in de 

kabinetsperiode (inclusief internationaal klimaatbeleid).   

 

 

 

DE MINISTER PRESIDENT, 

Minister van Algemene Zaken, 
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