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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31124 Voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van 

de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2009. 

 

2. 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) 

wordt de nadere procedure aangehouden tot 31 maart 2009. 

 

3. Rondvraag 

• De brief n.a.v. de aanbieding van het ontwerp -verzamelbesluit rechtsbijstand 2009 is 

akkoord bevonden en wordt verzonden. 
• De voorzitter attendeert de leden op de uitnodiging van Corien Jonker om – een deel van – 

het programma bij te wonen van de RvE Committee on Migration, Refugees and Population 

die op 26 en 27 maart a.s. in Den Haag vergadert. Leden kunnen zich hier op individuele 

basis voor aanmelden. 

• De voorzitter attendeert de leden op het advies van de Europese Commissie inzake de Wet 

op de Kansspelen en de regeringsreactie daarop, dat ter vertrouwelijke kennisneming is 

aangeboden. Vooralsnog betekent dit dat het stuk ter inzage ligt, tenzij in het College van 

Senioren daaromtrent anders zou worden besloten. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

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 het voorbereidend onderzoek aangehouden tot 31 maart 2009. De leden overwegen 
in commissieverband vragen te stellen over de “nationale kop” die in het wetsvoorstel is 

opgenomen en de veelsoortigheid aan onderwerpen die geregeld z ijn in het wetsvoorstel. 

De leden wensen het wetsvoorstel te behandelen in samenhang met het (eerder 

aangehouden) wetsvoorstel: 
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31422  Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen 

(R1853)  Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34) 

 

Ook 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  

(nog aanhangig in de Tweede Kamer) bevat gerelateerde bepalingen. (NB de behandeling 

van dit wetsvoorstel zou worden betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel 30143 

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) 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


