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Den Haag, 27 oktober 20040

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 26 oktober 2004

1.
28331

Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen 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
Voorbereidend onderzoek 7 december 2004.
2.
28634 (R 1727)1

Instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid)
Eindverslag onder het voorbehoud van een openbare gedachtewisseling.
3.
29608

1

Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham
tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi,
Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een
raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de
Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese Grondwet) in
verband met het tijdstip van het referendum

Staat op de lijst-Balkenende.
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Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers inzake dit wetsvoorstel wordt nader
voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 9 november 2004.
4.
De volgende onderwerpen lenen zich naar het oordeel van de commissie voor een beknopte
beschouwing in het eerste jaarverslag van de Kamer:
• de voorbereidingen van en het debat over het ARK-rapport “Tussen beleid en
uitvoering”
• de interpellatie over de demissionaire status van het Kabinet Balkenende I
• de pogingen van de commissie om te bevorderen dat wetsvoorstellen tot
grootschalige herindeling zoveel mogelijk in geknipte vorm worden ingediend
(zie de behandeling van het herindelingsvoorstel Achterhoek etc).
• de behandeling van de wijzigingsvoorstellen mbt de Grondwet.
5.
Aan de Italiaanse ambassadeur zal in reactie op zijn brief van 8 oktober jl. inzake een
afvaardiging van de Eerste Kamer naar een op 3 december in Rome te houden conferentie
over parlementair toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden meegedeeld dat de
Eerste Kamer, mede gelet op het feit dat zij geen commissie kent die deze werkzaamheden
verricht, deelneming aan de conferentie graag overlaat aan de Tweede Kamer.
6.
Rondvraag.
Voorgesteld zal worden de openbare beraadslaging over de grondwetsartikelen 137,91,derde
lid, 81 en 13, geagendeerd tegen 9 november a.s. te doen plaatsvinden op 30 november a.s.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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