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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31474 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor 

het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

  wordt eindverslag uitgebracht, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele 

aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke 

ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage 

  wenst de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 21 oktober 2008. 

 

 3. In de rondvraag: 

•  Wijst de voorzitter de leden op een (nog niet verspreide) brief van de minister van 

Buitenlandse Zaken over de Britse delisting procedure van de Organisatie van 

Volksmujahedeen van Iran, Mujahedin-e Khalq Organisatie (MKO). De op 9 september 

jl. besproken conceptbrief zal wellicht enigszins moeten worden aangepast. Het 

onderwerp wordt derhalve op 30 september 2008 in een gezamenlijke 

commissievergadering Justitie, BDO en JBZ-Raad geagendeerd. 

•  Stelt de commissie vast geen noodzaak te zien ook de staatssecretaris van VWS uit te 

nodigen voor het debat over de Wet Tijdelijk Huisverbod (30657).  

•  Verzoekt de commissie om een informatiedossier bij wetsvoorstel 28867 (Aanpassing 

wettelijke gemeenschap van goederen). 

•  Wordt vastgesteld dat één van de door NOREA voorgedragen te horen experts in relatie 

tot wetsvoorstel 31145 (Wet bewaarplicht verkeersgegevens) niet als onafhankelijk 

kan worden bestempeld. De leden Franken en Duthler wordt verzocht een andere 

tweede expert te benaderen voor een hoorzitting. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31009 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen 

van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks 

met dieren) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten), VVD (Duthler) namens Schaap en PvdA (Westerveld). De PvdD-fractie 
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(Koffeman) wordt ondanks afwezigheid in de commissievergadering nog in de gelegenheid 

gesteld inbreng te leveren door tussenkomst van de griffier.  

Op verzoek van de leden Dölle en Rehwinkel zal voorts worden nagegaan of en op welke 

wijze in het verleden is gecorrespondeerd met de voorzitter van de Tweede Kamer over de 

tenaamstelling van initiatiefwetsvoorstellen. Grondwettelijk gezien zou deze moeten luiden: 

“Voorstel van wet van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op initiatief van het lid / de 

leden (…)”. Dit punt zal opnieuw aan de orde worden gesteld in de commissievergadering 

van 30 september 2008. 

 

 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 door de CDA-fractie (Dölle). De 

VVD-fractie (Broekers-Knol) beziet nog of nadere schriftelijke inbreng wenselijk is en zal dit 

tijdens de commissievergadering van 30 september 2008 laten weten. 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 

   

 

 

 

 


