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1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31552  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in 

verband met beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel 

tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie 

 zal inbreng voor het voorlopig verslag worden geleverd op 27 oktober 2009. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31009  Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het 

plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren 

(verbod seks met dieren) 

 besluit de commissie eindverslag uit te brengen. Zij stelt voor de plenaire behandeling van 

het wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17 november 2009, bij voorkeur in aanwezigheid 

van de Minister van Justitie. 

 

4. 22112, 925  

 De conceptreactie van de regering op het Groenboek over de herziening van Verordening 

(EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 14 september 20091 

wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. De lijst-Balkenende op het terrein van Justitie geeft geen aanleiding tot het plaatsen van 

commentaar.  

 

6. Rondvraag: 

 

                                               
1 Zie ook dossier 3.2.41 op www.europapoort.nl 
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• De commissie acht het nuttig betrokken te worden bij de behandeling van de Crisis- en 

Herstelwet.  De commissie stelt wel voor de behandeling te beperken tot twee 

commissies: Verkeer en Waterstaat (als voortrekker) en Justitie. 

 

• De aanwezige woordvoerders hebben geen bezwaar tegen eventuele aanvang van de 

plenaire behandeling van 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) 

 op maandagavond 2 november 2009. Gelet op de deelname van enkele woordvoerders 

aan het op die dag te houden symposium over 60 jaar Raad van Europa, 50 jaar 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zou de plenaire vergadering dan liefst niet 

eerder dan 19.00 uur moeten aanvangen. 

 

7. Met betrekking tot de inventarisatie van door de Hoge Raad en andere colleges 

geconstateerde tekortkomingen van de wetgever geeft de voorzitter aan op een later tijdstip 

een overzicht van door hem gevonden voorbeelden te zullen geven. 

 

8. De commissie suggereert enkele gespreksonderwerpen voor het bezoek aan de Hoge Raad 

op 27 oktober 2009. De voorzitter zal met de President van de Hoge Raad, Corstens, spreken 

om een agenda voor het gesprek vast te stellen en eventueel een andere datum te prikken 

(de voorzitter heeft namelijk buitenlandse verplichtingen op 27 oktober 2009).  

 

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 geleverd door de fracties van CDA, mede 

namens de ChristenUnie, (Van de Beeten) en PvdA (Haubrich-Gooskens). 

 

10. Met betrekking tot de 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) 

 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld) 

en PvdA (Haubrich-Gooskens) en D66 (Engels). 
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11. 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) 

 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens) en SP (Quick-Schuijt). 

 

12. Met betrekking tot 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 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van SP (Quick-Schuijt). 

 

13. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31241  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek 

naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij 

gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in 

strafzaken) 

 wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fractie van CDA (Van 

Bijsterveld).  

 

14. Met betrekking tot de voorhang van het ontwerpbesluit betreffende het jaarverslag en artikel 

2:391 lid 5 BW schaart de commissie zich achter de door het lid Duthler (VVD) ingebrachte 

opmerkingen. De staf zal deze bewerken tot een brief aan de Minister van Justitie. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 

 


