
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie van 
 Justitie 
 dinsdag 19 januari 2010    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Justitie 

 

 

 datum 19 januari 2010 

 ons kenmerk 40593/KvD/ 
 

 

1. 

 Met betrekking tot 

 32123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het 

jaar 2010  

  wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als  hamerstuk  

 

2. Met betrekking tot  

 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 voorgesteld de datum van het plenaire debat te verplaatsen naar 9 februari 2010. 

 

3.  

 Rondvraag 

• M.b.t. de wetsvoorstellen die voor voorbereidend onderzoek staan geagendeerd (flex-

bv en personenvennootschappen) wordt verzocht zorg te dragen voor een 

informatiedossier en voor een doorgenummerde versie van de wetten. Volgende week 

zal besproken worden hoeveel uitstel nodig is voor het voorbereidend onderzoek. 

• Op 26 januari worden de volgende onderwerpen geagendeerd: 

• Brief over gerechtsdeurwaarders 

• Brief over Amvb thuiskopie 

• Brief van de vereniging van verkeersvliegers  
• Brief over integraal afwegingskader (IAK) 
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 ons kenmerk /KvD/ 

 blad 2 

 

 

4. 

 Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet 

griffierechten burgerlijke zaken) 

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

Beeten), VVD (Broekers -Knol), PvdA (Haubrich namens Westerveld), SP (Quik). Een 
vraag zal als commissievraag gesteld worden. 

  

5. 

 Gesprek met de Hoge Raad op 26 januari 2010 

 De leden Engels en Broekers-Knol zullen een korte inleiding verzorgen bij agendapunt 2 

respectievelijk 3&4.  

 

6. 

 Ontwerp besluit inhoud jaarverslag banken (kamerstuk TK 32013, 5 ) 

 Inbreng zal worden geleverd op 26 januari 2010  in een gezamenlijke 

commissievergadering met de commissies Financiën en EZ. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
 

 

   

 


