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Den Haag, 14 februari 2007 

 
 
Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste 
commissie voor Justitie 
 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
van dinsdag 13 februari 2007 

 
 
1.  Met betrekking tot wetsvoorstel 
30800 VI    Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor 

het jaar 2007 
 

wordt eindverslag uitgebracht ten einde af te doen als hamerstuk. Wel wenst de commissie de 
mogelijkheid open te houden later dit jaar een beleidsdebat te houden. Dit debat zou over de 
rechterlijke macht kunnen gaan en gevoerd kunnen worden na het uitbrengen van de 
kabinetsreactie op het rapport van de commissie Deetman “Rechtspraak is kwaliteit”. De 
griffier wordt verzocht na te gaan wanneer de kabinetsreactie wordt verwacht. 
 
2. Het vaststellen van de nadere procedure met betrekking tot wetsvoorstel 
30316    Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te 

leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk 
geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in 
de verzorging en opvoeding 

 

wordt aangehouden tot 27 februari 2007.   
 

3. Het vaststellen van de nadere procedure met betrekking tot wetsvoorstel 
30392   Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 

1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de 
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van 
oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de 
Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering 
van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
(PbEG L 195) 

 

wordt aangehouden tot 27 februari 2007. 

 



 

 

4. Rondvraag 

- De fracties van CDA en VVD geven aan behoefte te hebben aan een inhoudelijke 
behandeling van wetsvoorstel 

30815  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet 
en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke 
zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing 
procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer) 

 

De griffier wordt verzocht dit wetsvoorstel tijdens een volgende commissievergadering te 
agenderen, teneinde de procedure te bepalen. 

 

- Gebleken is dat plenaire behandeling van wetsvoorstel 

30448  Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek   
niet plaats kan vinden op 20 maart 2007 wegens verhindering van de minister van LNV. In het 
College van Senioren is daarom vastgesteld dat de plenaire behandeling op 27 maart 2007 zal 
plaatsvinden. De commissievoorzitter wenst vooralsnog deze nieuwe datum te handhaven.  

NB: woordvoerder Rabbinge heeft de griffier na afloop van de commissievergadering 
verzocht na te gaan of de ministers en de overige woordvoerders geen bezwaar zouden 
hebben tegen plenaire behandeling op 13 maart 2007.  

De commissie besluit de brief ontvangen van Professor Snijders, waarin de commissie wordt 
geattendeerd op enige technische gebreken in het wetsvoorstel, door te geleiden naar de 
Minister van Justitie met het verzoek hierop tijdig voor de plenaire behandeling schriftelijk te 
reageren. Daarbij dient met name aandacht te worden besteed aan de vraag of de 
geconstateerde problemen door middel van een nota van verbetering dan wel een technische 
novelle dienen te worden opgelost. De commissie verzoekt de griffier een conceptbrief op te 
stellen. 

 

- De griffier wordt verzocht na te gaan wanneer het deskundigenrapport met betrekking tot 
het wetsvoorstel affectieschade (28781) wordt verwacht. 

 

 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

 


