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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 
i.a.a. de leden van de vaste commissie voor  

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

i.v.m. laatste punt bij de rondvraag 

 

 datum 4 december 2007 

 kenmerk 38187/KD/PB   

 

 

 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30362 Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met 

betrekking tot kansspelen via internet 

  wordt eindverslag uitgebracht onder voorbehoud van plenaire behandeling op (of na)  

29 januari 2008.  

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30925 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de 

erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en 

de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304) 

  acht de commissie het verzoek van de staatssecretaris van Justitie om over te gaan tot 

afhandeling voor het kerstreces, mede gelet op de overvolle plenaire agenda, niet 

realistisch. Het voorbereidend onderzoek op 11 december 2007 wordt derhalve 

gehandhaafd. De staatssecretaris zal hierover geïnformeerd worden. 

 

 3. De commissie wenst het onderwerp “constitutionele toetsing”, mede naar aanleiding van 

de recente brief van de president van de Hoge Raad aan enkele woordvoerders op dit 

onderwerp, toe te voegen als gespreksonderwerp voor de ontmoeting op 12 februari 2008. 

Het thema zal van de kant van de Kamer worden ingeleid door de leden Duthler (VVD) en 

Rehwinkel (PvdA). De voorzitter van de commissie zal een en ander met de Hoge Raad 

bespreken. 

 

 4. De antwoorden op de aanvullende kamervragen inzake de leidraad toelaatbaarheid 

nevenfuncties rechterlijke macht worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

 5. Rondvraag 

- Op verzoek van het lid Westerveld zal voor de volgende vergadering de voorbereiding 

op het mondeling overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de 

EU- en VN-terrorismelijsten worden geagendeerd. De voorzitter deelt mee dat de 

bewindslieden niet eerder dan maart 2008 beschikbaar zijn voor dit overleg. 
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- De volgende vergadering zal de lijst met openstaande toezeggingen geagendeerd 

worden, met het verzoek aan de leden te bezien welke toezeggingen afgevoerd kunnen 

worden.   

- De voorzitter kondigt ten slotte aan dat tijdens de volgende vergadering zal worden 

gesproken over een mogelijke expertbijeenkomst in maart 2008 over 

gegevensbescherming, te organiseren in samenwerking met het Rathenau Instituut. 

- Verwacht wordt dat wetsvoorstel 

30844 Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van 

invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van 

regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) 

op korte termijn in behandeling zal komen bij de Eerste Kamer bij de commissie 

VROM/WWI. De voorzitter meldt dat hij met mw. Meindertsma heeft besproken dat dan 

in een gezamenlijke procedurevergadering met de commissie Justitie kan worden 

nagegaan of de commissies tot gezamenlijke behandeling over willen gaan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


