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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30657 Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan 

personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat 

(Wet tijdelijk huisverbod) 

wordt - uiterlijk 12 november 2007 -  inbreng voor het voorlopig verslag geleverd 

door de fracties van CDA (Dölle), PvdA (Rehwinkel), VVD (Duthler), SP (Quik-

Schuijt), CU mede namens SGP (Lagerwerf-Vergunst), D66 mede namens OSF 

(Engels). 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke 

regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal 

overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA 

(Russell) en VVD (Broekers-Knol). 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche 

Algemene wet bestuursrecht) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA 

(Dölle), PvdA (Rehwinkel), VVD (Duthler en Broekers-Knol), SGP mede namens 

CU (Holdijk), GL (Strik) en D66 mede namens OSF (Engels). 

De voorzitter zal in overleg met de griffier een commissievraag formuleren met 

betrekking tot de toezeggingen gedaan in het debat over de OM-afdoening over 

bestuurlijke boetes. 

 

4. 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 
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wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Janse 

de Jonge), PvdA (Westerveld), SP (Quik-Schuijt) en GL (Strik). 

 

5. Met betrekking tot 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 doet het lid Franken verslag van zijn deelname aan de Algemene 

Vergadering Verenigde Naties. Hij stelt voor de minister schriftelijk te verzoeken 

over een jaar te rapporteren over de voortgang. Hij wordt bedankt voor zijn inzet 

t.a.v. het versterken van de rechtsbescherming. De commissie besluit de brief de 

volgende vergadering wederom te agenderen 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30920 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van 

richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) 

zal op 20 november 2007 aanvullende inbreng (m.b.t. het amendement 

Samsom) ingeleverd worden ten behoeve van het voorlopig verslag dat door de 

commissie VROM is opgesteld. 

 

7. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 

nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 

minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of 

intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326) 

wordt eindverslag vastgesteld onder voorbehoud van plenaire behandeling op 13 

november 2007.  

 

8. Rondvraag 

- De voorzitter meldt vernomen te hebben dat de Koninklijke Notariële 

Broederschap de steun aan wetsvoorstel 30350 Notaris in dienstbetrekking 

heeft ingetrokken. De commissie stelt voor het wetsvoorstel af te voeren van 

de plenaire agenda van 13 november 2007 en de behandeling tot nader order 

op te schorten tot hierop een reactie is ontvangen van de regering. De 

voorzitter zal de minister hierover informeren. 

- Er zal geïnformeerd worden op welke termijn de antwoorden op wetsvoorstel 

30881 (goedkeuring verdrag van Prüm) en de antwoorden op de vragen over 

de leidraad nevenfuncties verwacht kunnen worden. 

- Volgende week zal het wetgevings- en werkprogramma 2008 van de Europese 

Commissie (zie dossier E070141 op de europapoort) geagendeerd worden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


