
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Justitie 
 Dinsdag 10 juni 2008    
 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 10 juni 2008 

 kenmerk 38787/KvD/PB  

 

 

 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de 

Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om 

informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag 

  stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 1 juli 2008. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de 

Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het 

slachtoffer in het strafproces  

  wordt eindverslag uitgebracht. De commissie stelt voor het plenaire debat te houden op  

23 september 2008.  

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na 

scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een 

huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet 

ouderschap en zorgvuldige scheiding) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 1 juli 2008. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31257  Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en 

reclassering 

  wordt eindverslag uitgebracht teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen. 

 

 5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet 

bestuursrecht) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 23 september 2008.  
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 6. Het ontwerpbesluit nevenzittingsplaatsen d.d. 16 mei 2008 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 7. Bij de bespreking van het rapport van de visitatiecommissie Juridische Functie en 

Wetgeving passeren verschillende mogelijkheden tot behandelen de revue. Het agendapunt 

wordt met één week aangehouden, opdat alle fracties de mogelijkheid hebben het rapport 

in de fractievergadering te bespreken. Met het oog hierop zal het rapport met de 

bijbehorende stukken en een oplegmemo onder alle leden worden verspreid.  

 

8.  De brief van de minister van Justitie inzake de afhandeling van wetsvoorstellen voor het 

zomerreces d.d. 10 juni 2008 (kamerstuk 31200 VI, G) wordt grotendeels voor 

kennisgeving aangenomen. Wel wenst de commissie de minister te informeren dat de twee 

genoemde prioritaire wetsvoorstellen (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 en 30929 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van 

richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie 

betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) niet 

meer voor het zomerreces kunnen worden behandeld, aangezien de nadere memories van 

antwoord nog niet zijn ontvangen, terwijl de commissie hecht aan plenaire behandeling 

met de minister zelf, die alleen nog op 17 juni a.s. beschikbaar is voor plenair debat. 

 

 9. De bespreking van het ontwerpbesluit uitvoering artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG 

wordt aangehouden tot 17 juni 2008. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


