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1. Brief voorlichting Raad van State
De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van Justitie d.d. 8
september 2010 over de voorlichting van de Raad van State aan te houden tot 2 november
2010.
2. Artikel in Financieel Dagblad 'Wet niet helder over algemene voorwaarden'
De commissie besluit de bespreking van het artikel aan te houden tot 2 november 2010.
3. Voorhangprocedure ontwerp Interimbesluit forensische zorg
De commissie besluit de brief en het ontwerp voor kennisgeving aan te nemen.
4. Rondvraag
•
De commissie bespreekt de mogelijke opties van behandeling van het Groenboek
contractenrecht1 dat geagendeerd staat voor inbreng op 2 november 2010, namelijk
als Kamer reageren richting Europese Commissie of voorafgaand aan het uitbrengen van
de kabinetsreactie opvattingen van de commissie of fracties overbrengen aan het kabinet
(gelet op de deadline van 15 januari 2011 is er mogelijk weinig tijd voor overleg na het
uitbrengen van de kabinetsreactie). De staf zal verslag uitbrengen van de
interp arlementaire bijeenkomst op 27 oktober over dit onderwerp.
•
Mw. Quik informeert naar voortgang van de behandeling van wetsvoorstel 32021
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling,
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding
van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met
de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren
(Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)
De commissie dringt aan op het spoedig vaststellen van het voorlopig verslag.
•
Op verzoek licht mw. Duthler toe dat de inbreng voor schriftelijk overleg op 9 november
2010 gericht is op de correspondentie over het IAK. Op een later moment zal er
mondeling overleg, eventueel ook debat, plaatsvinden over een breder scala aan
onderwerpen (integraal wetgevingsbeleid/ het wetgevingsprogramma van de
bewindslieden van Veiligheid en Justitie). Gedacht wordt ook aan een informeel
kennismakingsgesprek met de bewindslieden.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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