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Den Haag, 7 november 2006 

 
 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  
Justitie  

 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
van dinsdag 7 november 2006 

 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel:   

30316  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te 
leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld 
jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de 
verzorging en opvoeding 

 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van CDA (Franken).  
 
2. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30362  Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met 
betrekking tot kansspelen via internet 

 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle), PvdA 
(Witteveen) en VVD (Broekers-Knol).   
 
3.  Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30448   Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek  
wordt het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 14 november 2006, teneinde de fracties 
in staat te stellen de mogelijke samenhang na te gaan met wetsvoorstel 30833 (Uitvoeringswet 
grondkamers), welke in behandeling is bij de commissie LNV. 
 
4. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30567   Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 
2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen 
(PbEU 2004, L16) 

 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van PvdA (Middel).  
 
NB. De griffier wordt verzocht na te gaan of  deze vragen op korte termijn beantwoord 
kunnen worden. In dat geval kan het wetsvoorstel geagendeerd worden voor plenaire 
behandeling op 20/21 november 2006.   



 

 
 
5. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30308   Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)  
wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fractie van PvdA (Middel). 
Daarnaast zal nog een vraag in commissieverband worden gesteld.  
 
6. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

29942  Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 

 

vindt het voorbereidend onderzoek plaats op 5 december 2006. 
 
7. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30392  Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 
1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de 
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van 
oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- 
en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn 
nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195) 

 

vindt het voorbereidend onderzoek plaats op 21 november 2006. Op verzoek van de 
commissie zal de griffier een aantal achtergrondartikelen laten verspreiden.  
 
8. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30327  Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)  
zal nog een aantal vragen als commissievragen worden geformuleerd. De griffier wordt 
verzocht hierover met de betreffende woordvoerders in overleg te treden. 
 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 


