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 1. Ten aanzien van wetsvoorstel 

30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na 

scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een 

huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet 

ouderschap en zorgvuldige scheiding) 

is het voorbereidend onderzoek voorzien voor 25 september 2007. De commissie 

verzoekt de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning een informatiedossier samen te stellen, 

met daarin in ieder geval de Handelingen van de behandeling van wetsvoorstel-

Luchtenveld.  

 

2. Ten aanzien van wetsvoorstel 

30881 Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tussen 

het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de 

Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 

Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het 

terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 

2005, 197) 

 is het voorbereidend onderzoek voorzien voor 25 september 2007.  

 

3. De brief van de minister van Justitie d.d. 15 juni 2007 inzake de handhaving van de 

Mujahedin-e Khalq Organisation op de EU-terrorismelijst geeft de commissie aanleiding tot 

het stellen van nadere vragen. Het lid Franken zal voor de vergadering van 3 juli 2007 in 

overleg met de griffier van de commissie een conceptreactie aan de minister opstellen. De 

brief van de minister zal dan nader worden besproken. 

 

De voorzitter van de commissie merkt in dit verband op het verzoek te hebben gekregen 

van de Iraanse Stichting voor Vrouwen om een petitie in ontvangst te nemen. De 

commissie besluit aan dit verzoek geen gehoor te geven. De voorzitter van de commissie 

zal dit aan de Stichting laten weten, met daarbij het verzoek om aanbiedingen van  
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informatie en aanvullende verzoeken in het vervolg via de griffier van de commissie te 

laten lopen. 

 

4. De commissie besluit de volgende toezeggingen aan te melden voor een plenair debat met 

de minister op 3 juli 2007: 

a) tz_JUST_2007_12 inzake melding voorvallen burgerluchtvaart 

b) tz_JUST_2006_1 inzake het volgrecht oorspronkelijke kunstwerken 

c) tz_JUST_2007_15 inzake titel 7.5 BW (Pacht) 

d) tz_JUST_2006_12 inzake de Wet OM-afdoening 

e) tz_JUST_2006_8 en _9 inzake de begrotingsbehandeling 2006 

De griffier van de commissie zal het ministerie hiervan op de hoogte stellen. 

 

5. De commissie verzoekt de griffier van de commissie een afspraak te maken met de 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak voor oktober.  

 

6. De commissie heeft geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met de minister en 

staatssecretaris van Justitie.  

 

7. Met het oog op een plenaire behandeling van de wetsvoorstellen  

30699 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de 

Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van 

wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse 

erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties) 

en 

30897 Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van de 

Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om 

passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261) 

 wensen de leden van de commissie de Memories van Antwoord uiterlijk op vrijdag 29 juni 

2007 te ontvangen.  

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Hamilton 


