
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Justitie 
 dinsdag 12 februari 2008  
 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 12 februari 2008 

 kenmerk 38372/KD/PB 

 

 

 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de 

Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het 

slachtoffer in het strafproces  

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

Bijsterveld), VVD (Broekers-Knol) en PvdA (Westerveld).  

 

 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) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van PvdA (Meurs, 

volgt) en GroenLinks (Strik).  

 

 3. In de rondvraag stelt de voorzitter van de commissie voor op 26 februari 2008 te spreken: 

•  over de wijze waarop inbrengvergaderingen plaatsvinden. Hij zal hier een notitie over 

doen verspreiden; 

•  over de brief van de regering inzake de mogelijkheid tot het sluiten van een 

raamverdrag met de VN inzake de vestiging in Nederland van ad hoc-tribunalen 

(bijgevoegd);  

•  over de mogelijke onderwerpen voor het gesprek met de Nederlandse Orde van 

Advocaten. 

 

4.  De commissie besluit voor een volgende vergadering de contactpersoon namens de Staten-

Generaal voor de Raad van Europa-campagne tegen huiselijk geweld, Tweede Kamerlid 

mevrouw De Pater – Van der Meer, uit te nodigen voor een gesprek. 

 

5.  De commissie besluit de minister van Justitie te verzoeken in de voor eind februari 

aangekondigde brief over de Wet Kansspelen via Internet (30362) tevens in te gaan op de 
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mogelijke gevolgen voor deze wet van de door de Raad van State aan het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen gestelde prejudiciële vragen. 

 

6.  De commissie merkt op dat de antwoorden op de (nadere) voorlopige verslagen bij een 

aantal wetsvoorstellen lang op zich laten wachten. Een ambtelijke prognose is bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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Ambtelijke prognose ten aanzien van de beantwoording van de voorliggende 

wetsvoorstellen: 

 

30815 afschaffing procuraat (N.v.v. 19/9/2007) :  komt in februari   
30551 verkorting adoptieprocedure (V.v. 9/10/2007) :  hangt samen met kabinetsreactie 
Kalsbeek; wordt daarna weer ter hand genomen 
30145 zorgvuldige echtscheiding (V.v. 9/10/2007) :  komt in maart 
31040 nationaliteitsvereiste notaris (V.v.16/10/2007) : komt in februari  
30436 herijking rechtsbijstand (V.v. 20/11/2007) :  komt in februari 
30657 tijdelijk huisverbod (V.v. 20/11/2007) : komt rond 21 maart  
30929 grensoverschrijdende fusies (V.v. 27/11/2007) : komt deze week 

 
 


