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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met 

de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

  stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2009. 

 

 2. Met betrekking tot 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 inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door mevrouw Haubrich-Gooskens 

(PvdA). Andere fracties kunnen zich desgewenst bij deze vragen aansluiten op basis van de 

proef. 

 
 3. Ten aanzien van de notitie “vertrouwelijkheid” stelt de commissievoorzitter voor de 

aanvullende notitie van de Griffier over het al dan niet verspreiden van vertrouwelijke 

documenten af te wachten. Mevrouw Böhler zou graag zien dat in de aanvulling ook 

aandacht wordt besteed aan de vraag of vertrouwelijkheid door een meerderheid van de 

Kamer aan een minderheid kan worden opgelegd en in hoeverre de handelingsvrijheid van 

individuele leden daardoor wordt beperkt. 

 

 4. Mevrouw Strik zou graag vragen stellen naar aanleiding van het besluit van het Openbaar 

Ministerie de heer Sison niet meer te vervolgen. Heeft dit ook consequenties voor zijn 

plaatsing op de EU-terrorismelijst. De commissie besluit eerst de reactie van de regering op 

de laatste MKO-brief af te wachten alvorens – zo dit nodig wordt geoordeeld - nadere actie te 

ondernemen. 

 

 5. 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) 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door mevrouw Quik-Schuijt (SP). 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 


