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1. Naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie d.d. 4 maart 2008 inzake nadere
informatie met betrekking tot wetsvoorstel
30362

Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
betrekking tot kansspelen via internet

besluit de commissie de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in derde termijn te
hervatten. De griffier wordt verzocht het debat op korte termijn te doen plaatsvinden. De
leden wordt verzocht de door hen gewenste spreektijd spoedig door te geven.
2. De commissie besluit af te zien van een beleidsdebat over het kabinetsstandpunt op het
rapport-Deetman (Kamerstuk 29279, nr. 55)
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
30584

(R1811) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van
een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 15 april 2008.
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 eindverslag vastgesteld teneinde als hamerstuk af te doen. De commissie merkt
hierbij op dat het op 30 oktober 2007 gemaakte voorbehoud ten aanzien van de op het
wetsvoorstel gebaseerde amvb kan komen te vervallen.
5. 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 mediation

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 8 april 2008.
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6. Met betrekking tot wetsvoorstel
30925

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de
erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en
de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

wordt eindverslag uitgebracht, onder voorbehoud van een korte plenaire behandeling op
een nader te bepalen datum.
7. 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

besluit de commissie een brief te zenden naar de minister van Justitie met het verzoek de
beantwoording van de vragen uit het voorlopig verslag met voortvarendheid ter hand te
nemen door de memorie van antwoord naar de Kamer te zenden.
8. In de rondvraag:
•

maakt de voorzitter melding van een brief die hij heeft ontvangen van de heer M. de
Hond inzake de “Deventer moordzaak”. Deze brief wordt door de commissie voor
kennisgeving aangenomen. De heer De Hond zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

•

verzoekt mevrouw Strik de leden van de commissie nogmaals om zich aan te melden
voor de expertbijeenkomst gegevensbescherming van 20 maart a.s.

•

wordt aangekondigd dat de “lijst Balkenende” onderdeel Justitie volgende week wordt
geagendeerd.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

