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1.

7 oktober 2009
40240/KvD/LD

De commissie besluit bespreking van de brief van de Minister van Justitie van 25 september
2009 betreffende de stand van zaken met betrekking tot de openstaande toezeggingen die
aan de Eerste Kamer zijn gedaan uit te stellen en de brief opnieuw te agenderen voor de
vergadering van 27 oktober 2009. De staf wordt verzocht te controleren of het schema met
toezeggingen in de brief van de minister overeenkomt met de bij de Kamer zelf
geregistreerde toezeggingen. De leden van de commissie kunnen in de vergadering op 27
oktober eventueel inbreng leveren voor een reactie op de brief van de minister.

2.

De brief van de Minister van Justitie van 25 september 2009 betreffende de evaluatie van de
Wet bevoegdheden vorderen gegevens en een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voor
kennisgeving aangenomen. Toezegging T00453 wordt als afgedaan beschouwd.

3.

De commissie besluit het onderwerp van de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging
van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en
toevoegcriteria aan te houden tot 13 oktober 2009.

4.

Rondvraag
•

De griffier deelt mee dat 26 januari en 2 februari 2010 geschikte data zijn voor een
ontvangst bij de Hoge Raad. Deze data zullen voorlopig worden vastgelegd.
NB Inmiddels is de datum van ontvangst nader bepaald op 26 januari 2010.

•

Het lid Quik (SP) stelt dat lezing van een scriptie over wetsvoorstel 31 241 (bloedtest in
strafzaken) nieuwe vragen over dit wetsvoorstel bij haar heeft opgeroepen. Gelet op het
feit dat het nader voorlopig vers lag inmiddels is vastgesteld, ligt het in de rede deze
vragen tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te stellen.

5.

Met betrekking tot de 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)
en
31386 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en
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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 nader voorlopig verslag uitgesteld tot 27 oktober 2009.
De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

