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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31700 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2009

wordt eindverslag onder voorbehoud uitgebracht.
2. De procedure met betrekking tot het ontwerpbesluit houdende regels aangaande de
registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in geval
van derdenbeslag (kamerstuknummer nog niet bekend, griffienr. 143150) wordt
aangehouden tot 27 januari 2009.
3. De brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie d.d. 16
december 2008 in reactie op gestelde vragen over het implementatieoverzicht bij het derde
kwartaal 2008 (21109, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. De bespreking van de voorbereiding van het debat wetgevingskwaliteit wordt voorgezet op
27 januari 2009. De bijdrage van het CDA aan het debat zal reeds onder de leden worden
verspreid (bijgevoegd). Daarnaast zal een aantal recente artikelen over de Raad van State
uit NJB worden verspreid (bijgevoegd). Woordvoerders worden verzocht hun concept-inbreng
(al dan niet beknopt) uiterlijk vrijdagmorgen 23 januari 2009 bij de griffier in te leveren,
opdat deze bij het convocaat gevoegd kunnen worden.
5. De inbreng van schriftelijke vragen over de brief van de minister van Justitie van 31 oktober
2008 (31700 VI, D) inzake de Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een
sanctiestelsel wordt aangehouden tot 27 januari 2009.
6. De commissie verzoekt de staf de nadere vragen aan de experts naar aanleiding van de
expertbijeenkomst over de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31145) zo snel
mogelijk te verzenden.
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7. Met betrekking tot wetsvoorstel
31358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de
ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van CDA (Van de Beeten).
8.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31522

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad
van 13 november 2007 inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken
in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van
stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L
324/79)

wordt het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 27 januari 2009. De behandeling van
het onderhavige wetsvoorstel zal worden samengevoegd met de wetsvoorstellen 31513
(Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure) en 31596 (Uitvoeringswet
verordening Europese procedure voor geringe vorderingen).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

