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aan

De leden van de vaste commissie voor
Justitie

datum
kenmerk

1.

11 november 2008
39189/KvD

Met betrekking tot wetsvoorstel
29702

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

stelt de commissie – aannemende dat wetsvoorstel 31124 Voorstel van wet tot aanpassing
van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet vierde tranche Awb) op korte termijn deze Kamer bereikt eindverslag vast onder voorbehoud van plenaire behandeling op 27 januari 2009.
2.

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)

stelt de commissie eindverslag vast onder voorbehoud van plenaire behandeling op 20
januari 2009
3.

De brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 29 oktober 2008, inzake vrijstelling van het
wettelijk mvv-vereiste (30925, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

De brief betreffende de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen, vierde meting (TK
31700 VI / 24.515, nr. 11) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 31 oktober 2008 inzake
Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (31700 VI, D) te
betrekken bij het debat over de vierde tranche Awb (29702). De commissie besluit op 23
december 2008 de schriftelijke vragen in te leveren, met het verzoek deze tijdig voor de
plenaire behandeling van de vierde tranche Awb te beantwoorden.

6.

Rondvraag:
•

De voorzitter meldt dat enkele ambtenaren van de ministeries van Justitie en EZ
toestemming hebben gekregen de expertbijeenkomst over wetsvoorstel 31145
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in
verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement

datum
blad

11 november 2008
2

en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn
verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische
communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens) bij te wonen. Zij zullen geen gelegenheid krijgen vragen
te stellen.
•

Het rapport m.b.t. de Cassatierechtspraak is beschikbaar gesteld m.h.o.o. symposium
over de versterking van de cassatierechtspraak (Het andere rapport-Hammerstein
wordt deze week verwacht)

•

De commissie wenst op 18 november 2008 het ontwerpbesluit houdende wijziging
van het koninklijk besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere
voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) te bespreken. De
griffier wordt verzocht dit te melden bij het ministerie gelet op de gestelde
reactietermijn.

•

Mw. Broekers merkt op dat er tot op heden geen antwoord is ontvangen op de vragen
gesteld bij het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG
betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG
betreffende financiëlezekerheids-overeenkomsten wat gekoppelde systemen en
kredietvorderingen betreft1 en verzoekt de griffier bij het ministerie te rappeleren.

7.

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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Duthler),
CDA (Van Bijsterveld), GroenLinks (Böhler), SP (Peters), CU mede namens SGP
(Lagerwerf-Vergunst). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de amvb-vraag van de
VVD-fractie. De vraag van de SP kan als commissievraag gesteld worden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

1

Zie dossier E080060 op www.europapoort.nl

