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1. 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 het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 9 oktober 2007. 

 

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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten), VVD (Broekers-Knol) en Groen Links (Strik).  

 

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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van 

Bijsterveld), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens) en SGP, mede 

namens Christen Unie, (Holdijk).   

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

     30436* Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening 

van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een 

lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van 

conflictbemiddeling 

     zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 30 oktober 2007.  

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30657* Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van 

wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod) 

zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 6 november 2007. 
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6.  Met betrekking tot wetsvoorstel  

30876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met 

betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal overdraagbare 

effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) 

zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 6 november 2007. 

 

7.   Ten aanzien van de brief van de voorzitter Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie 

besluit de commissie zich aan te sluiten bij het advies van de commissie van BZK/AZ aan 

de Voorzitter. 

 

8. Rondvraag: 

- De commissie zal omstreeks januari 2008 een gesprek voeren met de Hoge 

Raad. De voorzitter zal daartoe contact opnemen met de president van de 

Hoge Raad. 

- Aan de ontwerp-agenda voor het gesprek met de Nederlandse Vereniging 

voor Rechtspraak wordt onder punt 2 het punt financiën toegevoegd (kort 

in te leiden door mw. Lagerwerf-Vergunst).  Bij de onderdelen 

onpartijdigheid en specialisatie zullen dhr.Franken resp. mw. Broekers-Knol 

een korte inleiding verzorgen. 

 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


