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 1. De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie over het 

rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving (31201, nr. 32) de 

regering schriftelijk een aantal vragen voor te leggen. De fracties die hun inbreng gereed 

hebben, wordt verzocht deze ter beschikking van de ambtelijke staf te stellen. Deze zal 

vervolgens een conceptbrief concipiëren, die op 9 september 2008 aan de commissie zal 

worden voorgelegd. De overige fracties kunnen alsdan eventuele aanvullende vragen 

indienen. 

 

 2. De conceptbrief inzake een te horen expert bij het wetsvoorstel bewaarplicht 

telecommunicatiegegevens (31145) wordt met enkele wijzigingen goedgekeurd. Het 

vaststellen van een datum voor deze bijeenkomst wanneer een geschikte expert is 

gevonden wordt in handen gesteld van de leden Franken (CDA) en Duthler (VVD) en via de 

griffier bekend gemaakt aan de leden. 

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31009 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen 

van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks 

met dieren) 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 september 2008.  

  

 4. 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) 

  stelt de commissie eindverslag vast en stelt de commissie voor het plenaire debat te 

houden op 30 september 2008. 

 

 5. De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken 

d.d. 13 mei 2008 inzake de MKO nadere vragen te stellen. 

 

 6. Naar aanleiding van het overzicht van de toezeggingenregistratie besluit de commissie de 

toezeggingen tz_JUST_2008_7 en tz_JUST_2006_17 expliciet te rappelleren. 
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 7. De commissie wenst de bespreking van het ambtelijk rapport “Complexiteit van wetgeving” 

aan te houden tot 9 september 2008. 

 

 8. Met betrekking tot de subsidiariteitsprocedure voor de ontwerpverordening betreffende het 

statuut van de Europese besloten vennootschap (E080064) worden de leden verzocht hun 

standpunten uiterlijk 1 september 2008 bij de ambtelijke staf kenbaar te maken. Deze zal 

vervolgens een conceptreactie aan de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets 

concipiëren, die op 9 september 2008 aan de commissie ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd.  

De leden ontvangen zo spoedig mogelijk een uitgebreid informatiedossier (ook over de 

relatie met enkele andere dossiers), alsmede de Nederlandstalige versie van het voorstel. 

 

 9. Met betrekking tot de ontwerprichtlijnen Finaliteit en Financiëlezekerheidsovereenkomsten 

(E080060) wordt inbreng voor een brief aan de regering geleverd door de fracties van 

CDA (Van de Beeten) en VVD (Broekers-Knol, volgt). 

 

 10. Met betrekking tot de mededeling inzake videospellen (E080061) wordt inbreng voor een 

brief aan de regering geleverd door de SP-fractie (Quik-Schuijt). 

 

 11. De commissievoorzitter zal met betrekking tot wetsvoorstel 

30551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van 

de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter 

adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen 

  telefonisch contact zoeken met de staatssecretaris van Justitie om na te gaan waarom de 

memorie van antwoord nog altijd op zich laat wachten en waarom er evenmin een 

verklaring wordt verschaft omtrent de vertraging bij de beantwoording van het voorlopig 

verslag van 16 oktober 2007. Een interpellatie na het zomerreces valt te overwegen.  

 

 12. Het lid Böhler (GL) zou graag de door de regering toegezegde lijst met lidstaten die een 

verklaring van verbondenheid wensen (Kamerstuk 30584, C bijlage, bijgevoegd), 

ontvangen.  

  

   

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 


