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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31084

Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband
met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in
geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur,
anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of
meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking) en

31343

Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van

(R1846)

besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling
daarvan in geconsolideerde vorm
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (de
Vries-Leggedoor) en de VVD (Duthler).
2.

Met betrekking tot wetsvoorstel

31505

Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van
het Koninklijk Huis

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle),
PvdA (Rehwinkel), VVD (Hermans), SP (Vliegenthart; volgt), en D66 (Engels).
3.

In de commissievergadering op dinsdag 7 oktober zal worden gesproken over
een nadere afstemming van de plenaire behandeling, specifiek de relatie met
de Algemene Politieke Beschouwingen, van de antwoorden van de
staatssecretaris op vragen van de commissie inzake de Eerste
Kamerverkiezingen, nadere toelichting voorkeursdrempel, lijstcombinaties en
bekendmaking uitslag (31200 IIA, D).

4.

Naar aanleiding van de toezeggingenregistratie, wenst de commissie de
minister per brief (nadere) vragen te stellen over het handvest voor regionale
en minderheidstalen van de Raad van Europa (tz_2004_37) en de gewijzigde
motie-Rehwinkel (PvdA) c.s. over een nadere regeling van het
verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de

binnentredingsbevoegdheid (EK 30415, J). De toezegging gedaan tijdens het
plenaire debat over wetsvoorstel 31012 Verandering in de Grondwet,
strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van
wilsonbekwamen van het kiesrecht en wetsvoorstel 31013 Verandering in de
Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het
voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten, zal worden
opgenomen in de toezeggingenregistratie.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

