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1. De bespreking van de conceptmotie-Van de Beeten wordt van de agenda afgevoerd.
2. 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)

wordt eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31386

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en
meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot
ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2009.
4. Eenvijfde van de leden van de Kamer heeft te kennen gegeven behoefte te hebben aan
uitdrukkelijke 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;
Straatsburg, 28 januari 2003 (TK 31838, nr. 1 en A). Op 3 maart 2009 zal worden
gesproken over de vragen die leven bij de commissie over het protocol.
5. Rondvraag
•

Mevrouw Van Bijsterveld signaleert dat de wijziging op wetsvoorstel 30143 inmiddels is
verschenen als Kamerstuk (TK 31391, nr. 9). De plenaire afhandeling van wetsvoorstel
31391 in de Tweede Kamer is voorzien direct na het krokusreces.

•

De heer Franken wijst de leden op een brief van de voorzitter van het Europees
Parlement inzake de CIA-vluchten. Deze brief zal worden besproken in een gezamenlijke
commissievergadering van de commissies ESO en JBZ op 3 maart 2009.
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•

De griffier wordt verzocht een reactie te zenden aan een notaris die heeft gereageerd
naar aanleiding van de aanhouding van de wijziging van de wet op het notarisambt
(31040).

•

De brief van de minister van Justitie inzake het wetsvoorstel affectieschade (28781) zal
op 3 maart 2009 worden geagendeerd.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

