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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31009 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen 

van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met 

dieren) 

wordt inbreng voor het nader voorlopig ve rslag geleverd door de fractie van PvdA 

(Westerveld). De heer Peters kondigt aan namens de SP te zijner tijd het woord te willen 

voeren bij de plenaire behandeling. 

 

2. In het kader van de subsidiariteitstoets van de ontwerprichtlijn over het bestrijden van te 

late betalingen in commerciële transacties (31917 2/B) worden geen bezwaren 

geconstateerd. De voorzitter van de TGCS zal dienovereenkomstig worden geïnformeerd. 

 

3. Rondvraag 
• Het lid Janse de Jonge (CDA) geeft een terugkoppeling van het symposium van de 

vereniging van wetgeving. De preadviezen zullen door de griffier van de commissie 

worden verspreid (bijgevoegd). 

• De voorzitter stelt voor samen met de commissies BZHC/AZHK en BDO een gesprek te 

organiseren met de te vernieuwen Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten. Hij zal daartoe het initiatief nemen. 

• De voorzitter is benaderd met het verzoek een gesprek te organiseren met de Raad voor 

de Rechtspraak. Hij zal daarvoor een geschikte datum proberen te vinden. 

• Een van de leden is benaderd door de Nationale Ombudsman met het verzoek een 

gesprek te organiseren. De commissie stelt voor hier ook de commissie BZHC/AZHK bij 

te betrekken. 

• De brief van de minister van Justitie inzake wetsvoorstel 31386 wordt besproken met de 

minister van Justitie tijdens een mondeling overleg op 12 mei 2009. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31124 Voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van 

de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) 
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 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle), VVD 

(Broekers -Knol en Duthler) en SGP, mede namens CU (Holdijk). 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31352 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van 

de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een 
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Janse de 

Jonge), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Westerveld namens Meindertsma), SP (Quik-Schuijt), 

GroenLinks (Strik) en D66 (Engels). 

 

6. 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 

 wordt eindverslag uitgebracht, teneinde het af te doen als hamerstuk. 

 

 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 

 

 
 

 

 


