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1. De commissie besluit een drietal onderwerpen te selecteren voor een gesprek met de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA):
•

Rapport van de commissie-Huls (inleiding NOvA)

•

Vakbekwaamheid, mede in relatie tot de civiele cassatiebalie en zogenoemde firm law
schools (inleiding mevrouw Broekers-Knol)

•

Gefinancierde rechtshulp, mede in relatie tot de sociale advocatuur en pro deo-zaken
(inleiding mevrouw Westerveld en mevrouw Quik-Schuijt).

De griffier wordt verzocht in overleg met de NOvA een datum voor het gesprek te prikken
in mei 2008.
2.

Met betrekking tot het mondeling overleg over de EU- en VN-terrorismelijsten op 11
maart 2008 deelt de voorzitter van de commissie mee dat de bewindspersonen hebben
laten weten mondeling te zullen antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen (Kamerstuk
28764, J). Hiertoe krijgen zij elk tien minuten spreektijd. De commissie wenst van de
bijeenkomst een woordelijk verslag te laten maken. De commissie verzoekt de Handelingen
van het eerdere debat, alsmede de motie-Franken en de daarop volgende briefwisseling
nogmaals te verspreiden.
NB. Op basis van besluitvorming in de commissievergadering van 13 november 2007 is in
genoemde brief aan de ministers gemeld dat het overleg een besloten karakter heeft. Over
de wijze van verslaglegging zal nog overleg plaatsvinden met beide ministeries.

3.

Naar aanleiding van de brief van het ministerie van Justitie (31200 VI, D) gaat de
commissie akkoord met de ambtelijke voorstellen inzake de actualisering van de
toezeggingenregistratie.

4.

Een lid brengt in relatie tot de geagendeerde brief over de motie Jurgens een brief van de
minister SZW onder de aandacht naar aanleiding van een vraag van de commissie SZW
over een delegatiebepaling in de WIA die afwijking toestaat. De commissie besluit de brief
van de minister van Justitie d.d. 27 februari 2008 inzake de uitvoering van de motieJurgens met een oplegmemo onder de aandacht van alle leden te brengen. Hierbij zal
tevens de motie-Jurgens worden gevoegd. Wanneer tegen het zomerreces de in het
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vooruitzicht gestelde lijst met delegatiebepalingen met afwijkingsmogelijkheid is ontvangen
zal de commissie op dit onderwerp terugkomen.
5.

De commissie wenst de minister van Justitie per brief te vragen hoe het staat met de
zogenoemde regelmonitor. Hierin zou per jaar en per departement worden aangegeven
hoeveel regels erbij zijn gekomen. Voor zover bekend is deze regelmonitor tot nu toe
slechts eenmaal verschenen.

6.

De commissie overweegt een debat te houden met de minister van Justitie over het
kabinetsstandpunt op het rapport-Deetman (Rechtspraak is kwaliteit), mede in relatie tot
de herindeling van de ressorten. Ten behoeve van de besluitvorming in de commissie
zullen de eerdere briefwisseling tussen de commissie en de minister over
nevenzittingsplaatsen en het kabinetsstandpunt op het rapport-Deetman nogmaals worden
verspreid. De commissie wenst de bespreking van dit agendapunt op 11 maart 2008 te
vervolgen.

7.

Het lid Strik wijst de leden nogmaals op de expertbijeenkomst gegevensbescherming op
20 maart 2008 en roept eenieder op zich hiervoor aan te melden.

8.

De brief van de minister van Justitie d.d. 4 maart 2008 over de wetsvoorstel 30362 Wet
Kansspelen via internet wordt geagendeerd voor bespreking op 11 maart 2008.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

