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1. De commissie besluit de nadere procedure van wetsvoorstel
31358

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de
ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

aan te houden tot 16 juni 2009.
2. De heer Van de Beeten heeft naar aanleiding van een artikel in het Advocatenblad over de
Wet voorwaardelijke invrijheidstelling een aantal conceptvragen opgesteld. Hij zal deze laten
circuleren om te bezien of deze als commissievragen kunnen worden gesteld (30513)
(bijgevoegd).
3. Mevrouw Westerveld heeft via e -mail een reactie ontvangen op het verslag van het
schriftelijk overleg van de commissie inzake de vergoedingen van rechtsbijstand voor
slachtoffers in het strafproces (EK 31700 VI, I). Zij zal deze eveneens laten circuleren.
4. Met betrekking tot wetsvoorstellen
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)

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 inbreng voor het voorlopig verslag respectievelijk de nadere vragen geleverd door de
fracties van CDA (Van de Beeten), VVD (Broekers-Knol namens Duthler), PvdA (Westerveld
namens De Vries), SP (Quik-Schuijt) en ChristenUnie, mede namens SGP (LagerwerfVergunst).
5. De commissie stelt voor het plenaire debat over de wetsvoorstellen
29702

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht) en

blad

2

31124

Voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) en

de kabinetsnota keuze sanctieste lsel (31700 VI, D en J) te splitsen, waarbij eerst de
kabinetsnota aan de orde zal komen en daarna de beide wetsvoorstellen.
Met betrekking tot wetsvoorstel 31124 wordt eindverslag uitgebracht.
Voorgesteld wordt de datum van de plenaire behandeling te verschuiven naar maandag 22
juni 2009, vanaf 17.00 uur.
6. De conceptbrief inzake 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 ongewijzigd vastgesteld.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

