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1. T01197
Studie verdrag België betrekken bij werk staatscommissie Grondwet (32215)
- Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 oktober jl. met
kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie Grondwet van 11 november 2010; en
- Eindrapport van de Staatscommissie Grondwet d.d. 11 november 2010.
De commissie besluit de brief voor wat betreft het onderdeel over de verhouding tussen
internationale samenwerkingsve rdragen en de Grondwet, voor kennisgeving aan te nemen.
De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan.
Naar het oordeel van de commissie behoeft dit onderwerp geen nadere bespreking tijdens
het (voor het voorjaar van 2012) geplande beleidsdebat over het rapport van de
staatscommissie Grondwet. Daarbij benadrukt de commissie dat het de woordvoerders
uiteraard vrij staat om dit onderwerp alsnog aan te snijden.
2. T00847
Praktijkervaringen België (30928)
- Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 7 november jl. ter aanbieding van het
WODC-rapport over ‘Oneerlijke handelspraktijken: praktijkervaringen in België met de
sanctie van artikel 41 WMPC’
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de toezegging
als voldaan.
3. 32700
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een
informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in
artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
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4. 32468
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels
inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere
onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken) 1
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot uiterlijk 29 november 2011.
De commissie overweegt de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel te combineren met de
plenaire behandeling van wetsvoorstel 32 177 (Wet versterking positie rechtercommissaris), doch wetsvoorstel 32 468 kan worden afgedaan als hamerstuk wanneer
gecombineerde behandeling niet mogelijk blijkt te zijn op korte termijn.
5. Inventarisatie beleidsdebatten voorjaar 2012
De commissie besluit dat zij op dit moment geen behoefte heeft aan een beleidsdebat in het
voorjaar van 2012.
6. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit wetsvoorstel 32 884 (stilzwijgende verlenging en opzegte rmijn bij
lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) - dat op de termijnbrief stond
- op 22 november 2011 te agenderen voor voorbereidend onderzoek.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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Wetsvoorstel is spoedeisend volgens de regering.

