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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

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)  

  wordt eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31539 (R1865) Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij 

een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van 

terrorisme  

  wordt eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen. 

 

 3. De commissie besluit de procedure met betrekking tot wetsvoorstel 

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 tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband 

met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)  

  aan te houden tot 17 februari 2009. 

 

 4. De conceptbrief 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  

  wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 

 

 5. De conceptbrief inzake de vertrouwelijke informatie kansspelen (TK 24557, nr 94) wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 
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 6. De heer Van de Beeten oppert de mogelijkheid naar aanleiding van het rapport van de 

commissie-Brouwer Korf een beleidsdebat over gegevensbescherming te houden. Ditzelfde 

idee is door de CDA-fractie ter tafel gebracht in de commissievergaderingen van BZK/AZ en 

VWS/JG van vandaag. Met het oog op de gedachtevorming zal het rapport met een 

oplegbrief van de heer Van de Beeten naar alle leden worden verzonden. Mocht het voorstel 

positief onthaal krijgen, dan zal begin maart 2009 zal een gezamenlijke vergadering van de 

drie commissies worden belegd om de opties te bespreken. 

 

 7. De brief van de minister inzake de stilzwijgende goedkeuring van het  Aanvullend Protocol bij 

het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische 

netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische 

aard verricht via computersystemen wordt voor procedure geagendeerd op 17 februari 

2009.  

 

 8. De commissievoorzitter zal in het vervolg bij aanvang van de vergadering informeren of de 

agenda nog aanleiding geeft tot het plaatsen van opmerkingen. 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 


