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 1. Het ontwerpbesluit houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen 

van derden en het elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag (TK 31240, 9) wordt 

voor kennisgeving aangenomen.  

 

 2. De leden van de commissie constateren dat er nauwelijks overlap zit tussen de bijdragen aan 

het beleidsdebat over wetgevingskwaliteit op dinsdag 10 februari 2009. De staf zal een 

overzicht opstellen van de te behandelen onderwerpen welke op dinsdag 3 februari in de 

commissie besproken kan worden teneinde aan de minister te doen toekomen. Het lid 

Westerveld (PvdA) stelt voor bij de spreekvolgorde te kiezen voor een logische opbouw. 

 

 3. De inbreng voor schriftelijke vragen over de brief van de minister van Justitie van 31 oktober 

2008 (EK 31.700 VI, D) inzake de Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een 

sanctiestelsel wordt aangehouden tot 3 februari 2009. 

 

 4. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

31522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering 

van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 november 2007 inzake de betekening en de 

kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 

in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van 

stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 

324/79) 

31513 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese 

betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese 

  betalingsbevelprocedure) 

31596  Uitvoering van verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een 

Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet 

verordening Europese procedure voor geringe vorderingen) 
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wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten), VVD (Broekers-Knol) en PvdA (Haubrich-Gooskens). 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31436 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht 

en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de 

vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen 

(Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Duthler), 

GroenLinks (Böhler) en SGP, mede namens CU (Holdijk). De fracties van VVD en D66 

sluiten zich bij de vraag van GroenLinks aan. 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in 

verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens 

die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische 

communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht 

telecommunicatiegegevens) 
 wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), 

VVD (Duthler), PvdA (Westerveld) en GroenLinks (Strik, volgt). Fracties die naar 

aanleiding van de nadere informatie van de experts nog vragen wensen toe te voegen, 

kunnen dit doen op basis van de proef. 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie Justitie, 

Hester Menninga  
 

 

 

 


