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 1. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen, 

voorgehangen bij brief d.d. 1 december 2008 (EK 31700 VI, E) wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

 2. De commissie besluit met betrekking tot 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 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) 

 Het VKA-rapport als bijlage in te leggen bij het verslag van de expertbijeenkomst; 

 Bij de experts een aantal nog opstaande punten na te vragen. De leden Franken en 

Duthler zullen hier een voorzet voor geven; 

 De inbreng voor het nader voorlopig verslag zal worden geleverd op 27 januari 2008. 

Mogelijk zal op basis van het verslag van de expertbijeenkomst een aantal 

commissievragen kunnen worden geformuleerd.   

 
3. In de rondvraag stelt de commissie wetsvoorstel 31522 (Uitvoeringswet EG-

betekenisverordening) te willen agenderen voor het bepalen van de procedure op 16 
december 2008. 
(NB: Ook de wetsvoorstellen 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 en 31436 Wijziging van 
het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere 
wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de 
identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling 
verdachten, veroordeelden en getuigen) staan geagendeerd voor het bepalen van 
de procedure op 16 december 2008) 

 

 4. Het besluit van de commissie voor de JBZ-Raad wordt ondersteund om naar aanleiding van 

de uitspraak van het EG Hof van Justitie van 4 december 2008 een nadere brief te schrijven 

aan de regering inzake de MKO, waarin op korte termijn een reactie wordt verlangd. De brief 
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* vermeld op lijst Balkenende 
 

zal mede namens de commissies Justitie en – indien akkoord – BDO worden verzonden.  

 

5.  De commissie besluit de voorbereidende onderzoeken inzake wetsvoorstellen  

 31422 (R1853)* Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen 

Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 

2006, 34) en  

 31429 (R1855)* Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen 

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel 

(Trb. 2006, 99) 

  aan te houden tot de bijbehorende implementatiewetgeving de Eerste Kamer heeft bereikt. 

 

NB. In het mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie, voorafgaand aan de 

reguliere commissievergadering, is besloten positief te reageren op het verzoek van de 

staatssecretaris behandeling van de wetsvoorstellen 30350 Wijziging van de Wet op het 

notarisambt en enige andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid het 

ambt van notaris in dienstbetrekking uit te oefenen en het aanbrengen van enkele 

wijzigingen van technische aard (Wet notaris in dienstbetrekking) en 31040 Wijziging van 

de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste 

voor benoeming tot notaris aan te houden tot de staatssecretaris hierover nader bericht 

stuurt. 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 


