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1. 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 door de fractie van PvdA
(Westerveld, volgt).
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30928

Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten
aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 22 april 2008. De
conceptinbreng van het lid Haubrich-Gooskens zal door de griffier worden verspreid.
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 de staatssecretaris van Justitie verzocht de voor het plenaire debat aangekondigde
informatie schriftelijk te verstrekken. Na ontvangst van deze informatie zal de commissie
een besluit nemen over de nadere procedure.
4. Met betrekking tot het verzoek van de staatssecretaris van Justitie om de behandeling aan
te houden van 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)

wenst de commissie haar besluit te laten afhangen van de hoofdlijnen van de
aangekondigde wijzigingen. De staatssecretaris zal per brief worden verzocht hierover
duidelijkheid te verschaffen.
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5. De commissievoorzitter maakt melding van de ontvangst van een dankbrief van het
Rathenau Instituut voor de samenwerking rondom de expertbijeenkomst
gegevensbescherming. Er zal namens de commissie tevens een dankbrief worden
verzonden naar de deelnemende experts, alsmede het Rathenau Instituut.
6. De commissie acht het niet realistisch de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen
28746

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek

31065

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van
het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

voor het zomerreces af te ronden. De minister van Justitie zal hiervan per brief op de
hoogte worden gesteld.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

