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 1. De brief van de minister van Justitie d.d. 4 maart 2008 inzake de toezegging in verband 

met de wet OM-afdoening (EK 29849, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

toezegging wordt hiermee als voldaan beschouwd. 

 

 2. De commissie besluit naar aanleiding van de lijst-Balkenende de minister van Justitie per 

brief te verzoeken een indicatie te geven van de verwachte verschijningsdatum van de 

(nadere) memories van antwoord van de voorstellen op de C-lijst. Aan de hand van deze 

data kan de commissie vervolgens haar werkzaamheden tot het zomerreces inplannen. 

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het 

verkrijgen van gezamenlijk gezag 

  stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 22 april 

2008. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30928* Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten 

aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 

jegens consumenten op de interne markt 

  wordt de nadere procedure aangehouden tot 1 april 2008. 

 

 5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 

implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de 

Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) 

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

(Franken), VVD (Broekers-Knol, volgt) en PvdA (Haubrich-Gooskens). 
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 6. In de rondvraag wordt vastgesteld dat het gesprek met de Nederlandse Orde van 

Advocaten op 6 mei 2008 om 16.30 uur zal plaatsvinden. Aan de gespreksonderwerpen 

wordt ook een korte bespreking van het onderwerp “Integriteit van de advocatuur” 

(inleiding van de kant van de NOvA) toegevoegd. 

 

 7. Het lid Franken wijst de commissie op een recent in opdracht van de SP uitgevoerd 

onderzoek over het vertrouwen in de rechtsstaat. De fractie van de SP zal zo mogelijk zorg 

dragen voor de verspreiding van de resultaten van het onderzoek. 

   

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


