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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

28781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet 

schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als 

gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten 

  stelt de commissie voor de plenaire behandeling (geschorst na de eerste termijn op 12 

september 2006) te hervatten op 26 mei 2009. Verwacht wordt dat twee termijnen nodig 

zijn om de behandeling af te ronden. 

NB. De minister van Justitie heeft inmiddels laten weten ook op 26 mei 2009 in het 

buitenland te verblijven. De plenaire behandeling is vooralsnog voorzien voor 9 juni 2009. 

De minister blijkt echter ook op 14 en 21 april 2009 beschikbaar te zijn. 

 

 2. De brief van de staatssecretaris van Justitie met betrekking tot 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 voor kennisgeving aangenomen. De commissie hecht eraan het wetsvoorstel te zijner 

tijd samen met de wijzigingswet 31391 te behandelen. 

 

 3. De vragen van de leden Duthler (VVD) en Franken (CDA) bij het verzoek om expliciete 

goedkeuring van  

31838 (R1874) Aanvullend protocol bij eht Verdrag inzake de bestrijding van strafbare 

feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van 

handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen; 

Straatburg, 28 januari 2003 

  zullen als commissievragen worden gesteld. 

 

 4. Namens de commissie zal een aantal vragen aan de regering worden voorgelegd bij het 

ontwerp-Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009. 
 

 5. De commissie besluit het College van Senioren een drietal punten mee te geven naar 

aanleiding van de discussie met de departementen over het vooruitgrijpen op wetgeving. De 
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commissievoorzitter zal deze punten in een brief aan het College verwoorden.  

 

 6. In de rondvraag deelt de heer Van de Beeten (CDA) mee af te zien van zijn derde te rmijn in 

het debat wetgevingskwaliteit. Het College van Senioren en de minister van Justitie zullen 

hiervan op de hoogte worden gebracht.  

 
 

  De griffier van de commissie Justitie, 

  Kim van Dooren 

 

 


