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 1. 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) 

licht het lid Quik-Schuijt (SP) toe waarom haar fractie het van de lijst met hamerstukken 

heeft laten afvoeren. Naar aanleiding van de brief van GGZ Nederland d.d. 25 mei 2009 

heeft haar fractie nog een aantal vragen die zij graag aan de regering wenst voor te leggen. 

Mevrouw Quik-Schuijt zal een conceptbrief opstellen, ter bespreking in de 

commissievergadering van 9 juni 2009. 

 

2. 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  
 wordt eindverslag uitgebracht met het oog op een korte plenaire behandeling op 9 juni 

2009. De commissievoorzitter zal dan namens de commissie kort het woord voeren om de in 

het mondeling overleg gemaakte afspraken over de gesplitste inwerkingtreding van het 

wetsvoorstel nogmaals te bevestigen. 

 

3./4. De bespreking van de memorie van antwoord bij wetsvoorstel 

31124 Voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van 

de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) 
 wordt aangehouden tot 9 juni 2009. Wel stelt de commissie nu reeds voor de plenaire 

behandeling van het wetsvoorstel (inclusief de behandeling van wetsvoorstel 29702 en de 

nota keuzes sanctiestelsel, 31700 VI, D) vooralsnog te verplaatsen naar 23 juni 2009. Dit 

onder voorbehoud dat de antwoorden op de brief over de nota keuzes sanctiestelsel uiterlijk 

vrijdag 29 mei 2009 door de Eerste Kamer worden ontvangen en dat eindverslag kan worden 

vastgesteld ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


