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De vaste commissie voor Justitie1 heeft in haar vergadering van 18 maart
2008 de lijst Balkenende aan de orde gesteld die betrekking heeft op
Justitie.
Naar aanleiding hiervan heeft zij de minister van Justitie bij brief van
1 april 2008 verzocht om een planning indiening (nadere) memories van
antwoord.
De minister heeft daarop bij brief van 16 april 2008 gereageerd.
De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de commissie,
Van Dooren
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Den Haag, 1 april 2008
Op 10 maart jl. heeft de Minister-President de overzichten van wetsvoorstellen aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden waarvan het kabinet
het wenselijk oordeelt dat deze nog voor het zomerreces worden afgedaan. In de commissie Justitie zijn op 18 maart jl. de lijsten aan de orde
gesteld die betrekking hadden op Justitie.
Geconstateerd werd dat er op de C-lijst (af te doen door de Eerste Kamer
voor het zomerreces) zestien wetsvoorstellen staan vermeld en op de
B-lijst (af te doen door Tweede en Eerste Kamer) vijf wetsvoorstellen staan
vermeld. Van de C-lijst zijn inmiddels drie wetsvoorstellen afgehandeld en
staan twee wetsvoorstellen plenair geagendeerd op 1 april a.s. Van de elf
overige wetsvoorstellen is de commissie bij zeven wetsvoorstellen in
afwachting van een (nadere) memorie van antwoord.
Met het oog op planning door de woordvoerders van hun voorbereiding –
met name van belang voor de kleinere fracties – zou de commissie graag
vernemen wanneer welke memorie van antwoord verwacht kan worden.
Die prognose kan dan tevens behulpzaam zijn bij de planning van de
behandeling tijdens de nog resterende vergaderdagen, temeer waar u
wegens verblijf in het buitenland niet beschikbaar bent op de laatste
vergaderdagen op 7 en 8 juli a.s.
Zoals de Voorzitter van de Kamer al aan de Minister-President heeft
bericht, neemt de Kamer het standpunt in dat wetsvoorstellen die de
Kamer na 22 mei 2008 bereiken, behoudens uitzonderlijk grote urgentie,
niet meer op verantwoorde wijze voor het begin van het zomerreces
zullen kunnen worden afgehandeld. Bij wetsvoorstellen die 1 juli 2008 als
beoogde inwerkingtredingdatum geldt zelfs 8 mei 2008 als deadline.
Vanaf 22 mei resteren derhalve nog effectief 6 vergaderdagen, vanaf 8 mei
gerekend eveneens 6 vergaderdagen voor 1 juli 2008.
Voorzitter van de commissie voor Justitie van de Eerste Kamer der StatenGeneraal
R. H. van de Beeten
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 april 2008
Bij brief van 1 april 2008 verzocht de Vaste Commissie voor Justitie mij u
te informeren over de vermoedelijke datum van indiening van de (nadere)
memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen die op de C-lijst staan met
wetsvoorstellen af te handelen vóór het zomerreces. Naar aanleiding
hiervan bericht ik u als volgt.
Hieronder treft u per wetsvoorstel aan het beoogde tijdstip waarop ik de
memorie van antwoord of de nadere memorie van antwoord aan u zal
zenden voor zover het (nader) voorlopig verslag door u is uitgebracht:
29 702, Wetsvoorstel 4e tranche Awb: medio april 2008.
30 143, Versterking positie in het strafproces: eind april 2008.
30 324, Puntenstelsel in het verkeer: eind mei 2008.
30 397, Wetsvoorstel tuchtrechtspraak accountants: medio april 2008.
30 657, Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod: medio april 2008.
30 929, Wetsvoorstel grensoverschrijdende fusie (10e Richtlijn): tweede
helft van april 2008.
30 980, Wijziging Awb i.v.m. samenhangende besluiten: medio april 2008.
De datum waarop u bij de overige op het overzicht voorkomende wetsvoorstellen die door uw Kamer nog niet zijn afgehandeld de nadere
memorie van antwoord kunt verwachten is afhankelijk van de datum
waarop ik het nader voorlopig verslag ontvang.
De wetsvoorstellen op de B-lijst zijn alle nog aanhangig in de Tweede
Kamer.
Ik vertrouw erop u hiermee genoegzaam te hebben geïnformeerd.
De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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