Den Haag, 28 november 2008

AAN:

vaste commissie voor JUSTITIE

en
Volgcommissie(s):

BZK
DEF
EU
EZ
FIN
VW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 3 december 2008
14.30 - 15.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Justitie

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

9, 10, 17, 19
9
18, 19
20
9
6
15

Wet- en regelgeving
1. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

2. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese
betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening
Europese betalingsbevelprocedure)
Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin - 24 juni 2008
Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese
betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese
betalingsbevelprocedure) - 31513
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van
Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en
opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige
overeenkomsten)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dam, van - 10 april 2006
Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2
en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn
bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) - 30520
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging ontvangen op 24
november 2008.

3. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

4. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

5. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

6. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een
Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet
verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)
Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 september 2008
Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese
procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening
Europese procedure voor geringe vorderingen) - 31596
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 24 november 2008.
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de
mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele
andere wijzigingen
Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin - 12 maart 2008
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en
meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot
ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen 31386
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging ontvangen op 26
november 2008.
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Begroting - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 25 november 2008
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 5
december 2008.

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot
aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel
van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Neppérus - 21 februari 2008
Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van
de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb) - 31352
Aanmelden voor plenaire behandeling.
VW

Wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 14 november 2008
Wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-82
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een voorhangprocedure: de voordracht voor de vast te stellen algemene
maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan 12 december 2008.
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8. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

Besluit inzake de thuiskopievergoedingen
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 20 november 2008
Besluit inzake de thuiskopievergoedingen - 29838-12
Voor kennisgeving aannemen.

Betreft voorhangprocedure: de vastgestelde algemene maatregel van
bestuur of een wijziging daarvan treedt niet eerder in werking dan acht
weken na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van
de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der
Staten-Generaal.

Brieven minister van Justitie
9. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

10. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

11. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

12. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:

13. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Tweede voortgangsrapportage inzake Plan van aanpak Grenscontroles
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 november 2008
Tweede voortgangsrapportage inzake Plan van aanpak Grenscontroles - 30315-7
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de negende
voortgangsrapportage terrorismebestrijding.
BZK,DEF,FIN

Nationaal Dreigingsbeeld 2008
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 november 2008
Nationaal Dreigingsbeeld 2008 - 29911-17
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de negende
voortgangsrapportage terrorismebestrijding.
BZK

Nieuwe regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 november 2008
Nieuwe regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten - 2008Z07547
Betrokken bij de schriftelijke vragenronde over de kabinetsreactie op het rapport
van de commissie-Kalsbeek over interlandelijke adoptie.

Besluit genomen via de schriftelijke procedure op 26 november 2007.
Uitvoering van taakstraffen door jongeren in de buurt
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 november 2008
Uitvoering van taakstraffen door jongeren in de buurt - 2008Z07562
Algemeen overleg voeren.

Bericht aan Parlement ‘Opsporing behoeft checks and balances' van het
Rathenau Instituut
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 november 2008
Bericht aan Parlement ‘Opsporing behoeft checks and balances' van het Rathenau
Instituut - 2008Z07563
Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van het rapport van de Commissie
veiligheid en persoonlijke levenssfeer (Commissie-Brouwer-Korf).
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Brieven staatssecretaris van Justitie
14. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

15. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Verslag van het schriftelijke overleg over rapporten Inspectie voor de
Sanctietoepassing
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 14 november 2008
Verslag van het schriftelijke overleg over rapporten Inspectie voor de
Sanctietoepassing - 24587-307
Betrokken bij het algemeen overleg overleg over de rapporten van de Inspectie
voor de Sanctietoepassing op 20 november 2008.

Nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst CO en GGZ
Nederland, medische opvang asielzoekers
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 26 februari 2008
Nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst CO en GGZ Nederland,
medische opvang asielzoekers
- 29689-179
Algemeen overleg gepland op 16 december 2008.

In de procedurevergadering van 19 november is besloten een algemeen
overleg te houden, bij voorkeur nog voor het kerstreces.
VWS

Brieven overige bewindspersonen
16. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Aanbod vertrouwelijke inzage in een dossier met betrekking tot een
individueel asielonderzoek
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 24 november
2008
Aanbod vertrouwelijke inzage in een dossier met betrekking tot een individueel
asielonderzoek - 2008Z07532
Overlaten aan individuele leden.

Europese aangelegenheden
17. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

18. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda JBZ-raad 27-28 nov. 2008
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 november 2008
Geannoteerde agenda JBZ-raad 27-28 nov. 2008 - 23490-532
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 26 november 2008.
BZK

Mededeling inzake een netwerk op wetgevingsgebied van de ministers van
Justitie
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. 24 november 2008
Mededeling inzake een netwerk op wetgevingsgebied van de ministers van Justitie
- 22112-731
Voor kennisgeving aannemen.

Dit onderwerp stond op de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2728 november 2008.
EU
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19. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Aanvullende geannoteerde agenda JBZ Raad 27 en 28 november 2008
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 november 2008
Aanvullende geannoteerde agenda JBZ Raad 27 en 28 november 2008 - 23490533
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 26 november 2008.
BZK,EU

Overig (openbaar)
20. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

21. Agendapunt:
Zaak:
Voorstel:

Invoering lex silencio in 24 vergunningstelsels
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Wit de J.M.A.M. - 25
november 2008
Invoering lex silencio in 24 vergunningstelsels - 2008Z07673
Doorgeleiden naar de commissie voor Economische Zaken die het voortouw heeft.

Op korte termijn ontvangt de Kamer een brief van de staatssecretaris van
Economische Zaken over de invoering van lex silencio in 24
vergunningenstelsels.
EZ

Voorstel data procedurevergaderingen 2009
Overig - griffier, D.S. Nava - 26 november 2008
Voorstel data procedurevergaderingen 2009 - 2008Z07790
• Woensdag 21 januari 14.30-15.30 uur
• Woensdag 4 februari 14.30-15.30 uur
• Woensdag 18 februari 14.30-15.30 uur
• Woensdag 11 maart 14.30-15.30 uur
• Woensdag 25 maart 14.30-15.30 uur
• Woensdag 8 april 14.30-15.30 uur
• Woensdag 22 april 14.30-15.30 uur
• Woensdag 20 mei 14.30-15.30 uur
• Woensdag 3 juni 14.30-15.30 uur
• Woensdag 17 juni 14.30-15.30 uur
• Woensdag 1 juli 14.30-15.30 uur
• Woensdag 9 september 14.30-15.30 uur
• Woensdag 23 september 14.30-15.30 uur
• Woensdag 7 oktober 14.30-15.30 uur
• Woensdag 4 november 14.30-15.30 uur
• Woensdag 18 november 14.30-15.30 uur
• Woensdag 2 december 14.30-15.30 uur
• Woensdag 16 december 14.30-15.30 uur

Rondvraag

Brievenlijst (besloten)
22. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Griffier
Activiteitnummer:

D.S. Nava
2008A00311
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