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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 18 november 2008. De 

commissie wenst het informatiedossier begin oktober te ontvangen. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31241 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek 

naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij 

gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in 

strafzaken) 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 11 november 2008. 

 

 3. 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 eindverslag uitgebracht, onder voorbehoud van een plenaire behandeling. 

Voorgesteld wordt het debat te houden op 18 november 2008.  

 

 4. De commissie wenst schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Justitie over 

gedelegeerde regelgeving (Kamerstuk 26200 VI nr. 65, F), doch acht het raadzaam daarbij 

inbreng te vragen uit de andere commissies van deze Kamer. Met name ten aanzien van de 

wetsartikelen opgenomen in de bijlage bij deze brief onder de categorieën II en III zal de 

vakcommissies – door tussenkomst van het College van Senioren - worden verzocht na te 

gaan of zij van mening zijn dat de bepalingen die hun werkterrein betreffen in de juiste 

categorie zijn ondergebracht en of in de concrete gevallen afwijking gerechtvaardigd wordt 

geacht.  

   De staf wordt verzocht het procedurevoorstel voor het College van Senioren voor te 

bereiden en vervolgens zorg te dragen voor distributie naar de commissies. Per ministerie 
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zal een uitsplitsing gemaakt worden van de delegatiebepalingen die vallen onder categorie 

II en III en deze zal – vergezeld van informatie over de parlementaire voorgeschiedenis 

betreffende de discussie rondom het afwijken bij formele wet in lagere regelgeving – onder 

de aandacht van de betreffende commissie worden gebracht. De commissies zal verzocht 

worden terug te rapporteren aan de commissie Justitie.  

 

 5. 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 nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van 

Bijsterveld), VVD (Broekers-Knol) en PvdA (Westerveld). De proef zal in de volgende 

commissievergadering worden geagendeerd, met het oog op de mogelijke formulering van 

commissievragen.   

 

 6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet 

bestuursrecht) 

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

(Broekers-Knol). De fractie van CDA (Dölle) had haar inbreng reeds op 23 september 2008 

ingediend. 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 


