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 1. De procedure van wetsvoorstel 
31474 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie 

(VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 

  wordt aangehouden tot 23 september 2008. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het 

verkrijgen van gezamenlijk gezag 

  wordt eindverslag uitgebracht. De commissie wenst de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 7 oktober 2008. 

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van 

de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 30 september 2008. 

 

 4. 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 

  wordt eindverslag uitgebracht. De commissie wenst de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 7 oktober 2008. 

 

 5. De conceptbrief aan de voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie 

Subsidiariteitstoets inzake de Europese Besloten Vennootschap (E080064) wordt 

ongewijzigd vastgesteld. De commissie wenst de conceptbrief met een aantal aanvullende 

vragen aan de Nederlandse regering tot nader order vast te houden. 

 

 6. De VVD-fractie (Duthler) heeft aanvullende inbreng voor de conceptbrief aan de minister 

van Justitie naar aanleiding van het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en 
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Wetgeving (TK 31201, nr. 32). Een nieuwe conceptbrief zal met een reactietermijn onder 

de leden worden verspreid. 

 

 7. Het memo “Complexiteit van wetgeving” wordt voor kennisgeving aangenomen. Het memo 

zal als bijlage bij de onder 6 genoemde brief worden meegezonden. 

 

 8. Rondvraag 

•  De commissie besluit naar aanleiding van het arrest van het EG-Hof van Justitie in de 

gevoegde zaken Kadi en Al Barakaat een brief te zenden naar de ministers van 

Buitenlandse Zaken en Justitie, waarin ook aandacht zal worden besteed aan de stand 

van zaken in het MKO-dossier. Er zal onder meer worden gevraagd naar de gevolgen 

van het nieuwe arrest en de gevolgen van plaatsing op de terrorismelijst voor de 

toepassing van een vluchtelingenbeschermingsregime. De leden Franken (CDA) en 

Strik (GL) zullen in samenspraak met de commissiestaf een conceptbrief opstellen. 

 

NB. In de gezamenlijke commissievergadering BDO/Justitie is voorgesteld de 

uiteindelijke brief ter informatie aan alle leden te doen toekomen, opdat een ieder 

kennis kan nemen van de door de Eerste Kamer gevolgde lijn.  

 

•  De voorzitter wijst de leden op een tweetal ontvangen uitnodigingen inzake de 30e 

internationale privacyconferentie en het symposium over cassatierechtspraak. 

 

•  De voorzitter heeft in het reces een brief ontvangen van de KNAW inzake het 

wetsvoorstel deskundige in strafzaken (31116). Hoewel de brief door de actualiteit is 

ingehaald, is deze onder de aanwezige leden van de commissie verspreid. 

 

•  De leden Franken (CDA) en Duthler (VVD) hebben nog geen duidelijkheid gekregen 

over een mogelijk te horen deskundige inzake het wetsvoorstel dataretentie (31145). 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 


