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1. De commissie besluit geen vragen te stellen aan de minister van Justitie over de 

aanwezigheid van een raadsman bij een politieverhoor. Het lid Quik-Schuijt (SP) zal zelf 

schriftelijke vragen over dit onderwerp stellen. 

 

2. De behandeling van 

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 

wordt aangehouden tot 8 september 2009. De staf wordt verzocht de relevante 

documenten, waaronder het beschikbare BNC-fiche, bij de agenda te voegen. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31518  Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van 

een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke 

afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- 

en overlijdensschade) 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek op 22 september 2009 houden. 

 

4. Met betrekking tot de (Rijks)wetsvoorstellen 

31808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen 

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen 

tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)  

en  

31810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van 

de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 

en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek op 22 september 2009 te houden. 
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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) 

stelt de commissie voor de plenaire behandeling op 27 oktober 2009 te doen 

plaatsvinden. 
 

6. Binnen de commissie bestaat geen behoefte aan een beleidsdebat in het najaar. 

 

7. De voorzitter inventariseert welke leden interesse hebben in het boek Versterking van de 

cassatierechtspraak door de Hoge Raad. Naast de voorzitter geven de leden Franken 

(CDA), Lagerwerf-Vergunst (CU), Broekers -Knol (VVD), Quik-Schuijt (SP), Holdijk (SGP), 

Strik (GL), Jansen de Jonge (CDA), Haubrich (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), Westerveld 

(PvdA) en Kox (SP) aan geïnteresseerd te zijn. 

 

8. De voorzitter meldt dat hij in verschillende arresten van de Hoge Raad signalen heeft 

gevonden dat de wetgever op bepaalde punten tekort is geschoten. Hij vraagt de leden de 

arresten van de Hoge Raad en van andere colleges in de gaten te houden en na te denken 

over door deze instanties geconstateerde tekortkomingen in wetgeving en de rol van de 

Eerste Kamer daarin. Na het reces kan op dit onderwerp worden teruggekomen, waarna 

ook de vraag kan worden beantwoord of behoefte bestaat aan uitgebreider 
(wetenschappelijk) onderzoek naar deze kwestie. 

 

9. 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 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag op 8 september 2009 geleverd. 
  

10. Met betrekking tot de (Rijks)wetsvoorstellen 

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  

en 

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) 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 8 september 2009, 

aangezien het gewijzigd voorstel van wet (31391, A) nog niet als kamerstuk is verschenen. 

De voorstellen zullen gezamenlijk behandeld worden.  

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 


