
31 241 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)

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
JUSTITIE1

Vastgesteld 2 oktober 2009

De memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel heeft de commissie aanlei-
ding gegeven de volgende vragen en opmerkingen aan de regering voor
te leggen.

De leden van de fractie van de SP hebben met belangstelling van de
memorie van antwoord kennisgenomen. Zij hebben nog één vraag. In
aansluiting op de eerder gestelde commissievraag en als reactie op de
memorie van antwoord, waarin de benaming «celmateriaal» als adequate
term werd getypeerd, verzoeken zij de regering te expliciteren dat in dit
wetsvoorstel – alsmede in de in wetsvoorstel 31 391 onder ARTIKEL
XIVE, A aangebrachte wijziging van artikel 151e – wanneer gesproken
wordt van «celmateriaal» uitdrukkelijk ook bedoeld wordt ander lichaams-
materiaal, zoals plasma, serum en urine. Infectueuze agentia en met name
die welke de virale infecties als bedoeld kunnen veroorzaken zijn immers
overdraagbaar en ook te diagnosticeren in celvrij materiaal. Bij een enge
interpretatie van het begrip «celmateriaal» zou onderzoek van afgenomen
celvrij materiaal niet toegelaten zijn. Begrijpen deze leden goed dat de
regering deze enge interpretatie niet voorstaat?

De leden van de vaste commissie voor Justitie zien de reactie van de
regering met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,
Van de Beeten

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Van de
Beeten (CDA) (voorzitter), Broekers-Knol
(VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert
(VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA) (vice-
voorzitter), Doek (CDA), Engels (D66), Franken
(CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP),
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL),
Lagerwerf-Vergunst (CU), Vac. (PvdA), Duthler
(VVD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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