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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31385 Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het 

verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden 

tegen advocaten en notarissen  

  wenst de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 18 november 2008. Om 

een te zware belasting van enkele leden te voorkomen, zal het voorbereidend onderzoek 

van wetsvoorstel 28867 (Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) worden 

verplaatst naar 2 december 2008.  

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in 

verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van 

gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare 

elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 

(Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 2 december 2008, opdat de 

informatie die wordt verkregen tijdens de expertbijeenkomst van 11 november 2008 kan 

worden meegenomen in de nadere inbreng.  

 

 3. De notitie over het opschrift van bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakte 

initiatiefwetsvoorstellen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie acht nadere 

actie in de richting van de Tweede Kamer op dit moment niet opportuun. 

 

 4. De commissie besluit de staatssecretaris van Justitie uit te nodigen voor een mondeling 

overleg op 9 december 2008 over (de gang van zaken rond) de wetsvoorstellen 31040  

(Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het 

nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris) en 30350 (Wet notaris in 

dienstbetrekking), alsmede de in consultatie gegeven wijziging van de Wet op het 
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notarisambt.1 

 

 5. De bespreking naar aanleiding van de motie-Jurgens c.s. (26200 VI nr. 65, D) van de 

afwijkingsbepalingen op het beleidsterrein van Justitie wordt aangehouden tot 4 

november 2008. 

 

 6. De conceptbrief met betrekking tot de ontwerprichtlijn inzake de beschermingstermijn van 

het auteursrecht (E080111) wordt akkoord bevonden. 

 

 7. Het voorbereidend onderzoek 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 

  wordt aangehouden tot 4 november 2008. 

 

 8. 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 

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

 

 9. In de rondvraag wijst de voorzitter de leden op een gesprek dat hij hedenmiddag heeft met 

de president van het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Een ieder die dit wenst, is welkom bij het 

gesprek aan te schuiven. 

 

 10. De commissie constateert dat de minister van Justitie wetsvoorstel 28746 (Vaststelling 

titel 7.13 BW) als spoedeisend heeft aangemerkt, terwijl het bij de Tweede Kamer 

aanhangige wetsvoorstel  31065 (invoeringswet titel 7:13 BW) niet op de lijst Balkenende 

voorkomt.  Aangezien de commissie eerder heeft aangegeven beide wetsvoorstellen 

gezamenlijk te willen behandelen zal de minister meegedeeld worden dat beide 

wetsvoorstellen redelijkerwijs niet voor het kerstreces tot een gezamenlijke afhandeling 

kunnen worden gebracht.  

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 

                                               
1 Het mondeling overleg vindt plaats van 15.30 – 17.00 uur. De Dienst Verslag en Redactie is gevraagd zorg 
te dragen voor een woordelijk verslag. 


