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 1. De commissie besluit de bespreking van de lijst met toezeggingen een week aan te 

houden. De leden worden verzocht in de volgende commissievergaderingen de 

toezeggingen aan te merken die huns inziens zijn voldaan of van de lijst kunnen worden 

afgevoerd. In relatie tot de MKO-toezeggingen zal de brief van de regering over de MKO 

d.d. 13 mei 2008 expliciet worden geagendeerd op 8 juli 2008. 

 

 2. De commissie besluit de bespreking van de conceptbrief inzake een te horen expert bij het 

wetsvoorstel 31145 (bewaarplicht verkeersgegevens) aan te houden tot 8 juli 2008. De 

vraagstelling zal nog wat uitgebreid worden. Leden kunnen daartoe suggesties kenbaar 

maken bij mw. Duthler. 

 

 3. De commissie besluit de stafnotitie over de complexiteit van de wetgeving niet te 

betrekken bij het debat over de visitatiecommissie juridische functie. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van 

de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken) 

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

Bijsterveld), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Westerveld) en ChristenUnie en SGP 

(Lagerwerf-Vergunst en Holdijk). De staf wordt verzocht de bij het wetsvoorstel behorende 

ontwerp-amvb te verspreiden, alsmede de aanwijzing technisch onderzoek / 

deskundigenonderzoek. 

 

 5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de 

Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om 

informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag 

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

Beeten) en VVD (Duthler). 
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 blad 2 

 

 

 

 6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na 

scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een 

huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet 

ouderschap en zorgvuldige scheiding) 

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

(Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens) en SP (Quik-Schuijt). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


