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1. Met betrekking tot 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

besluit de commissie een nader voorlopig verslag uit te brengen. Inbreng daarvoor dient
te worden geleverd in de vergadering van 30 juni 2009.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
31145

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten
in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van
gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare
elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

wordt de brief van de staatssecretaris van Economische zaken inzake de geplande datum
van plenaire behandeling van het wetsvoorstel besproken. De commissie stelt vast dat 23
en 30 juni 2009 geen opties zijn voor behandeling van het voorstel. Derhalve blijven
alleen 6 en 7 juli 2009 over vóór het zomerreces. Voor de commissie zijn er daarom vier
opties:
a. de staatssecretaris stelt zijn buitenlandse reis uit;
b. alleen de minister van Justitie zal aanwezig zijn bij de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel of
c.

de staatssecretaris zal worden vervangen door de minister van Economische Zaken

d. het wetsvoorstel wordt na het zomerreces behandeld.
De commissie besluit op een reactie van de staatssecretaris te wachten en het onderwerp
voor de commissievergadering van 23 juni 2009 opnieuw te agenderen.
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3. De commissie bespreekt de ontwerpvragen inzake de Wet voorwaardelijke
invrijheidstelling en besluit deze als vragen van de commissie vast te stellen.
4. De commissie bespreekt de brief van de minister van Justitie d.d. 8 juni 2009 inzake
uitspraken van het EHRM en de aanwezigheid van een raadsman bij politieverhoor. Het lid
Quik-Schuijt (SP) geeft aan nadere vragen te hebben over de positie van minderjarigen.
Besloten wordt de behandeling van de brief aan te houden tot de vergadering van 7 juli
2009. Het lid Quik-Schuijt zal conceptvragen opstellen, waarna op de genoemde
vergadering besloten kan worden of dit commissievragen of individuele vragen worden.
5. De commissie besluit zich aan te sluiten bij het standpunt van de vaste commissie voor
Economische Zaken inzake de door Google op 6 oktober 2009 in het Gebouw van de Eerste
Kamer te geven presentatie, te weten dat het nuttig zou zijn de algemene presentatie in te
korten en het onderwerp van de opslag van informatie aan de presentatie toe te voegen.
6. Tijdens de rondvraag vestigt het lid Van de Beeten (CDA) de aandacht op de Leidraad
nevenbetrekkingen rechterlijke macht, die vermoedelijk binnenkort zal worden vastgesteld
door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de
vergadering van presidenten. Besloten wordt dat dit lid een conceptbrief zal opstellen met
daarin het verzoek de vaststelling van deze leidraad in ieder geval uit te stellen totdat de
Eerste Kamer zal hebben besloten over wetsvoorstel
29937

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met
enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van
rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende
de binnenstage

De Eerste Kamer wacht met betrekking tot dit wetsvoorstel nog steeds op de memorie van
antwoord. De conceptbrief zal voor de vergadering van 23 juni 2009 worden
geagendeerd.
De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

