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1. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek bij wetsvoorstel
31391

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale
verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

te houden op 7 juli 2009.
2. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek bij wetsvoorstel
31429 (R1855)

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen
Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van
mensenhandel (Trb. 2006, 99)

te houden op 7 juli 2009.
3. De commissie besluit de nadere procedure bij wetsvoorstel
30143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de
Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het
slachtoffer in het strafproces
tot nader order aan te houden, om een gezamenlijke afhandeling met de onder punt 1 en 2
genoemde wetsvoorstellen mogelijk te maken.
4. 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 eindverslag uitgebracht. De commissie stelt voor de plenaire behandeling te laten
plaatsvinden op 22 september 2009.
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5. De brief van de minister van Justitie in reactie op vragen 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 door mevrouw Quik-Schuijt (SP) onbevredigend geacht. De commissie besluit het
wetsvoorstel te agenderen voor een korte plenaire behandeling op 6/7 juli 2009.
6. Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie de Leidraad nevenfuncties
rechterlijke macht te betrekken bij de behandeling van 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.

7. De commissie besluit de regering te vragen naar het uitblijven van de conceptkabinetsreactie
op het Groenboek over de herziening van de verordening Brussel I (COM(2009)175). Hieraan
gerelateerd verzoekt de commissie de regering o m in het vervolg ook BNC-fiches te mogen
ontvangen over Groenboeken en Witboeken en niet alleen over wetgevende Europese
voorstellen en mededelingen. De staf wordt verzocht een brief aan de regering op te stellen.
8. De commissie besluit op 8 september 2009 terug te komen op de conceptbrief met bijlage
in reactie op de brief van de minister van Justitie d.d. 1 september 2008 over de uitvoering
van de motie -Jurgens (EK 26 200 VI nr. 65, F). Dit stelt de leden in de gelegenheid
gedurende het zomerreces de lijst met afwijkingsbepalingen nog zorgvuldig te bestuderen en
controleren.
9. De commissie besluit de behandeling van dossier
E090070

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr.
881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen
tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin
Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban (COM(2009(187)

aan te houden tot 7 juli 2009.
10. De inbreng voor het nader voorlopig verslag bij 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 elektro nisch verkeer
wordt aangehouden tot 7 juli 2009.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

