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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
28867

Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

zal inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd op 21 april 2009.
2. De nadere procedure bij wetsvoorstel
31385

Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het
verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen
advocaten en notarissen

wordt aangehouden tot 7 april 2009.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
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)

zal inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd op 7 april 2009.
4. 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

besluit de commissie de commissievoorzitter te vragen contact op te nemen met de minister
van Justitie, om te bezien of deze wet kan worden teruggenomen, om vervolgens in
afzonderlijke delen opnieuw te worden aangeboden.
NB. Uw commissievoorzitter heeft inmiddels contact gehad met de minister van Justitie en
zal ten behoeve van de volgende commissievergadering een conceptbrief opstellen.
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5. De behandeling van wetsvoorstel
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)

wordt aangehouden in afwachting van de verdere gang van zaken rondom wetsvoorstel
31386.
6. De commissie acht het mogelijk de lijst-Balkenende grotendeels voor het zomerreces af te
handelen, mits de beantwoording van de vragen van de Kamer tijdig en volledig plaatsvindt
en de minister zich beschikbaar houdt voor plenaire behandeling. Met betrekking tot de twee
wetsvoorstellen rondom de vierde tranche Algemene Wet Bestuursrecht (29702 en 31124)
dienen minimaal twee vergader(dins)dagen te zitten tussen ontvangst van de antwoorden en
de plenaire behandeling, wil deze uiterlijk 16/23 juni 2009 plenair kunnen worden behandeld
m.h.o.o. inwerkingtreding per 1 juli 2009. De commissie acht het onwaarschijnlijk dat de
twee wetsvoorstellen rondom titel 7.13 BW (Personenvennootschappen, 28746 en 31065)
voor het zomerreces afgehandeld kunnen worden.
NB. Uw commissievoorzitter heeft in telefonisch overleg met de minister vooralsnog 16 juni
2009 vastgelegd voor de plenaire behandeling van de Awb.
7. De commissie acht het naar voren halen van de plenaire hervatting van 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
niet realistisch. Plenaire behandeling wordt derhalve gehandhaafd op 9 juni 2009.
8. In de rondvraag wordt de griffier van de commissie verzocht ambtelijk na te gaan wanneer
een antwoord op de laatste brief over de EU- en VN-terrorismelijsten d.d. 3 februari 2009
kan worden verwacht.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

