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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet 

bestuursrecht) 

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 30 oktober 2007.  

NB. Een informatiedossier met betrekking tot dit voorstel volgt in de loop van het reces. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van 

de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter 

adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 2 oktober 2007. 

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30972 Wijziging van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband 

met het vervallen van de termijnstelling voor het ter beschikking stellen van 

middelen aan het Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn taken 

  wordt de procedure aangehouden tot 11 september 2007. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31040 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van 

het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris 

  wordt de procedure aangehouden tot 11 september 2007. 

 

 5. Wetsvoorstel 

30976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 

2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen 

voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus (PbEU L 326) 

  is op verzoek van de commissievoorzitter afgevoerd van de lijst met hamerstukken. Het 

voorstel zal op 11 september 2007 voor procedure worden geagendeerd.  
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 6. Het jaarlijkse gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zal plaatsvinden 

op 9 oktober 2007 om 16.30 uur. Aan de orde is in ieder geval het rapport-Deetman en, 

indien beschikbaar, de kabinetsreactie hierop. De overige onderwerpen zullen in de 

commissievergadering van 11 september 2007 worden geïnventariseerd.  

 

  

 

  De waarnemend griffier van de commissie, 

  Nieuwenhuizen 

 

 


