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1. De brief van de minister van Justitie d.d. 29 januari 2009 inzake wetsvoorstel
30143

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de
Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het
slachtoffer in het strafproces

geeft de commissie aanleiding tot het stellen van een tweetal vragen. In afwachting van de
beantwoording wordt het verzoek tot hervatting van de plenaire behandeling aangehouden.
2. Het overzicht van de te behandelen deelonderwerpen tijdens het beleidsdebat
wetgevingskwaliteit (31700 VI) op 10 februari 2009 wordt vastgesteld.
3. Inbreng voor een brief in reactie op de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze
van een sanctiestelsel (EK 31700 VI, D) wordt geleverd door de fracties van CDA (Van de
Beeten), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens), GroenLinks (Strik) en D66
(Engels).
4. In de rondvraag:


stelt de commissievoorzitter voor de volgende wetsvoorstellen te agenderen voor
procedure op 10 februari 2009:
31425

Aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de toetreding door het Koninkrijk tot het op 2 mei 1996 te Londen tot
stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het op 19
november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake
beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb.
1997, 300)

31539 (R1865) Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij
een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van
terrorisme
31555

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad
van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van
het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot
confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en
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tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de
toepassing op beslissingen tot confiscatie)


stelt de commissievoorzitter voor het rapport van de commissie-Brouwer-Korf (“Gewoon
Doen”) te agenderen voor bespreking op 17 februari 2009.



stelt de commissievoorzitter voor de minister van Justitie te verzoeken de vertrouwelijk
aan de Tweede Kamer aangeboden informatie inzake de Wet op de kansspelen (TK
24557, nr. 94) ook vertrouwelijk aan de Eerste Kamer ter beschikking te stellen.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

