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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

29702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet 

bestuursrecht) 

  wordt het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 6 november 2007. 

 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening 

van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een 

lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van 

conflictbemiddeling 

wordt het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 6 november 2007. 

 

3. De commissie zal na afronding van de behandeling van wetsvoorstel  

30815 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en 

andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke 

zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing 

procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer) 

het voorgehangen ontwerpbesluit betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid elektronisch 

rolberichtenverkeer agenderen. De commissie stemt uitdrukkelijk in met de brief van de 

voorzitter aan de staatssecretaris van Justitie waarin de commissie zich het recht heeft 

voorbehouden om ook na het verstrijken van de door de staatssecretaris genoemde 

termijn inhoudelijk te reageren op het voorgelegde ontwerpbesluit. 

 

4. Bij de bespreking van de brief van de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de 

Raad van Europa d.d. 25 september 2007 inzake de benoeming van een parlementaire 

contactpersoon voor de Raad van Europa-campagne tegen huiselijk geweld is de 

commissie van oordeel dat volstaan kan worden met een contactpersoon voor de Staten-

Generaal. Van de zijde van de Tweede Kamer is mw. De Pater daartoe reeds aangewezen. 

Verzocht zal worden of zij namens beide Kamers als contactpersoon op wil treden. 
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5. Rondvraag 

- De brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 oktober 2007 inzake de 

rechtsbescherming bij de totstandkoming van de EU- en VN-terrorismelijsten zal op  

6 november 2007 geagendeerd worden. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


