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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31822  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de 

rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de 

functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 24 november 2009 te houden. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30520  Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 

van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, 

abonnementen en overige overeenkomsten) 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 24 november 2009 te houden. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31528 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij 

renovatie) 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 24 november 2009 te houden. 

 

4. De conceptbrief over het Nederlandse standpunt met betrekking tot 

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 door de commissie goedgekeurd. 

 

5. De brief van de staatssecretaris van Justitie van 13 oktober 2009 naar aanleiding van 

vragen van de commissie over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud 

van het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

6. 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 
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verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie  

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Broekers -

Knol), PvdA (Meurs), SP (Peters  namens Quik) en ChristenUnie, mede namens SGP 

(Lagerwerf-Vergunst). 

 

7. 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 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 geleverd door de fractie van de PvdA (De 

Vries). 

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


