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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de 

integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers) 

  wordt eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na 

scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een 

huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet 

ouderschap en zorgvuldige scheiding) 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), 

VVD (Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens), SP (Quik-Schuijt) en D66 (Engels).  

 

 3. De fractie van CDA (Janse de Jonge) wenst naar aanleiding van de voorgehangen amvb’s 

in het kader van de Wet OM-afdoening (29849) vragen te stellen aan de regering. Deze 

zullen binnen een week op schrift gesteld worden. 

 

 4. De commissie gaat akkoord met de door de voorzitter van de commissie opgestelde 

vervolgvragen over de leidraad toelaatbaarheid nevenfuncties. De voorzitter meldt dat de 

minister van Justitie mondeling heeft meegedeeld dat gevolg wordt gegeven aan het 

bepleitte uitstel van vaststelling van de leidraad tot de vervolgvragen zijn beantwoord en 

er zo nodig overleg heeft kunnen plaatsvinden.  

 

 5. Naar aanleiding van de ontvangen lijst-Balkenende merkt de commissie op dat, zoals elk 

jaar gebruikelijk, de af te handelen wetsvoorstellen uiterlijk 6 november de Eerste Kamer 

dienen te bereiken wil deze Kamer de inspanningsverplichting aangaan deze voor het 

kerstreces af te handelen. De lijst geeft geen aanleiding tot verzoeken voor wetgevings- of 

informatiedossiers. 
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 6. De fractie van GroenLinks oppert naar aanleiding van het rapport van de adviescommissie 

Informatiestromen Veiligheid een bijeenkomst met deskundigen te laten plaatsvinden om 

het onderwerp gegevensbescherming van meerdere zijden te belichten. De commissie 

houdt het voorstel in beraad, in afwachting van het verschijnen van een vervolgrapport 

van het Rathenau Instituut. De griffier wordt verzocht na te gaan wanneer dit rapport 

verschijnt. Mogelijk kan gegevensbescherming te zijner tijd ook een onderwerp zijn voor 

een beleidsdebat met de minister van Justitie. Indien de leden dit wensen, kan de staf een 

ontmoeting met de auteurs van het rapport Data voor daadkracht faciliteren.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


