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1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. 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
brengt de commissie eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
Als gevolg hiervan kan wetsvoorstel
30143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het W etboek van Strafrecht en de
Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het
slachtoffer in het strafproces
(waarvan de plenaire behandeling op 23 september 2008 werd geschorst) nu ook
afgehandeld worden. Het wetsvoorstel kan voor afhandeling geagendeerd worden op 8
december 2009.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 24 november 2009.
4. 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 se ksueel misbruik (Trb. 2008, 58)
brengt de commissie eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk afgedaan
worden.
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5. De brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 november 2009 over de bijzondere
stuitingsregeling in verband met verjaring van belastingschulden wordt voor kennisgeving
aangenomen. Toezegging T01022 wordt als afgedaan beschouwd.
6. Binnen de commissie bestaat geen behoefte aan het houden van een beleidsdebat.
7. Tijdens de rondvraag wijst de voorzitter op een brief van de staatssecretaris van Justitie
van 3 november 2009 met een reactie op het het advies van de Commissie evaluatie
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Het advies en de reactie zijn te
vinden in Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 64 en zullen op 24 november 2009
geagendeerd worden.
8. De voorzitter wijst voorts op een brief van de minister van Justitie van 30 oktober 2009
over uitvoering van de nota ‘Vertrouwen in wetgeving’ (31731). Besloten wordt deze brief
te agenderen voor de vergadering van 24 november 2009.
9. De voorzitter deelt mede dat hij een concept voor het gesprek met de Hoge Raad op 26
januari 2010, 16:30 uur gereed heeft.
10. De voorzitter deelt mede dat hij tijdens zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties vernomen heeft dat materieel overeenstemming is bereikt over een
definitie van het misdrijf ‘agressie’. Het Internationaal Strafhof zal zich in de toekomst
over dit misdrijf kunnen uitspreken.
11. De commissie spreekt naar aanleiding van opmerkingen van de voorzitter over het
beschikbaar stellen van kentekengegevens door de RDW aan derden. In dit verband wijst
het lid Duthler (VVD) de overige commissieleden op de kabinetsreactie van 3 november
2009 op het rapport van de commissie Brouwer-Korf en de evaluatierapporten van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Kamerstukke n II 2009/10, 31 051, nr. 5).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

