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1. 31040
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het
nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris
Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 10 februari met o.m. het verzoek tot hervatting
van de behandeling van het wetsvoorstel
De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten en op 20 maart
2012 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.
2. 32337
Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire
beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming
van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 20 maart 2012.
3. 32841
Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut
Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 20 maart 2012.
4. E1100801
Voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen
en
E1100862
Voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen
De conceptbrief wordt met enkele toevoegingen vastgesteld.
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5. Mededelingen en rondvraag
• De commissie besluit toch geen plenair debat te willen voeren (op 13 maart 2012) over
wetsvoorstel 32418 (normering buitengerechtelijke incassokosten) en stelt voor het
wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. Enkele fracties overwegen aantekening te vragen en
stellen derhalve voor het wetsvoorstel op 13 maart 2012 als hamerstuk te agenderen.
• De voorzitter stelt het aanbod van Algemene Rekenkamer aan de orde om een briefing te
verzorgen aan de commissie over het rapport ' Prestaties in de strafrechtketen'. De
commissie besluit de publicatie van het rapport op 29 februari a.s. af te wachten en op 6
maart 2012 terug te komen op het aanbod. De commissie verzoekt de staf de Algeme ne
Rekenkamer aldus te berichten.
• De voorzitter stelt de uitnodiging van de Roemeense Senaatvoorzitter aan de orde voor een
bezoek aan Boekarest van 7-10 maart a.s. Het Lid Quik-Schuijt geeft aan misschien
interesse te hebben. Mocht geen van de Leden besluiten te gaan, dan zal er een brief van
verhindering uitgaan.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

