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1. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Tijdens de bespreking van het rijksbreed wetgevingsprogramma 2009-2010 stelt de 

voorzitter voor de Minister van Justitie een brief te sturen met het verzoek om de vele 

verschillende wetsvoorstellen die in het programma genoemd worden logisch te ordenen 

per ministerie, daarbij data van indiening e.d. te vermelden en de planning t.a.v de 

afronding van de behandeling aan te geven en tevens aan te geven welke prioriteit een 

voorstel heeft. Daartoe wordt besloten. Op voorstel van het lid Strik (GroenLinks) wordt 

tevens besloten in de brief te vragen in het overzicht op te nemen een eventueel in te 

dienen wetsvoorstel tot goedkeuring van een protocol betreffende een individueel 

klachtrecht bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

Rechten (IVESCR). 

 

3. De commissie besluit op verzoek van het afwezige lid Broekers-Knol (VVD) bespreking van 

de brief van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie over het rapport van 

de evaluatiecommissie Meldingsplicht Voorvallen Burgerluchtvaart (TK 24804 nr. 69 met 

bijlagen) uit te stellen naar 8 december 2009, op voorwaarde dat tijdens die vergadering 

op beschuit met muisjes wordt getrakteerd. 

 

4. Tijdens de rondvraag stelt de voorzitter voor de behandeling van wetsvoorstel 30143 over 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet 

schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het 

strafproces uit te stellen van 8 naar 15 december 2009. Mw Quik zal dan kort het woord 

voeren. Naar aanleiding hiervan merkt het lid Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie) op dat in 

de memorie van antwoord bij verzamelwetsvoorstel 31391 wordt opgemerkt dat de 

minister het WODC opdracht heeft gegeven de uitvoerbaarheid te onderzoeken van een 

bepaling uit dat wetsvoorstel die ook relevant is voor 30143 (te weten artikel 496a Sv).  

 

5. De voorzitter informeert tijdens de rondvraag wanneer de voorstellen voor nieuwe 

asielrichtlijnen (herziening Procedurerichtlijn en herziening Erkenningenrichtlijn)1 zullen 

                                               
1 Dossiers 2.1.38 en 2.1.39 op www.europapoort.nl.  
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worden besproken en in welke commissie. De griffier meldt dat genoemde voorstellen op 8 

december 2009 in de commissie voor de JBZ-Raad aan de orde zullen komen in het 

kader van een subsidiariteitstoets. Het voorstel voor herziening van de Procedurerichtlijn 

was daar reeds eerder besproken op 17 november 2009. 

 

6. Het lid Westerveld (PvdA) verzoekt tijdens de rondvraag om agendering van de 

wetsvoorstellen 

31835  Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke 

centralisatie van de raden voor rechtsbijstand 

en 

31758  Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet 
griffierechten burgerlijke zaken) 

voor het bepalen van de procedure. Daartoe wordt besloten. 
 

7. Het lid Haubrich (PvdA) verzoekt tijdens de rondvraag de staf om bij het Ministerie van 

Justitie na te gaan wanneer de Eerste Kamer de concept AMvB affectieschade kan 

verwachten. De minister had op 9 juni jl. aangegeven dat dat voor het einde van het 

zomerreces het geval zou zijn, maar er is nog niets binnengekomen. 

 

8. Het lid Strik (GroenLinks) vraagt tijdens de rondvraag naar de voortgang van de uitvoering 

van haar eind vorig jaar aangenomen motie over omgangsondersteunende maatregelen 

(EK 30.145, G). De staf blijkt al op 2 november 2009 bij onder meer het Ministerie van 

VWS gerappeleerd te hebben. Op het rappel is niet gereageerd. 

 

9. Het lid Franken (CDA) verzoekt tijdens de rondvraag om agendering van de Mededeling 

van de Europese Commissie inzake evaluatie van Richtlijn 2002/65/EG betreffende de 

verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (COM (2009) 626).  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


