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 1. 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 eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen. 

 

 2. Met betrekking tot 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) 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 2 oktober 2007. 

 

 3. 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 voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 2 oktober 2007. 

 

 4. Met betrekking tot 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) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD 

(Broekers-Knol) en PvdA (Westerveld). 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

28238 Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de 

verpleging van overheidswege 

 wordt eindverslag uitgebracht. Voorgesteld wordt de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 13 november 2007. 
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6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30350 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband met 

de invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking uit te 

oefenen en het aanbrengen van enkele wijzigingen van technische aard (Wet 

notaris in dienstbetrekking) 

 wordt eindverslag uitgebracht. Voorgesteld wordt de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 13 november 2007. 

 

7. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30513 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met 

de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

 wordt eindverslag uitgebracht. Voorgesteld wordt de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 13 november 2007. 

 

8. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30515  Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor 

de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de 

artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen of 

lokalen behorende erven 

 wordt eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen op 25 september 2007.  

 

9. De nadere procedure voor wetsvoorstel 

29936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de 

integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers) 

 wordt aangehouden tot 25 september 2007. De commissie verzoekt de brieven 

ontvangen vanuit het veld nogmaals te mogen ontvangen.  

 

10. De bespreking van de brief van de minister van Justitie van 15 augustus 2007 inzake de 

aanbieding van amvb’s in het kader van toezeggingen gedaan in het debat over het 

wetvoorstel OM-afdoening (29849, H) wordt aangehouden tot 25 september 2007.  

 

11. De commissie wenst het rapport van de commissie-Deetman (“Rechtspraak is kwaliteit”) 

als enige thema aan te dragen voor het gesprek met de Nederlandse Vereniging voor 

Rechtspraak op 9 oktober a.s.. In het bijzonder zou aandacht kunnen worden besteed aan 

de thema’s onpartijdigheid, specialisatie en verambtelijking.  

 

12. De voorzitter zal de minister van Justitie – met instemming van de commissie - verzoeken 

de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Raad voor de Rechtspraak en de 

Vergadering van Presidenten op te roepen om de ‘Leidraad Incompatibiliteiten’ nog niet 

vast te stellen, in afwachting van de beantwoording van aanvullende Kamervragen.  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


