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 1. De agenda wordt vastgesteld. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31385 Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband 

met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve 
tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen  

  wordt eindverslag vastgeste ld teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

 3. De brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 24 april 2009 in reactie op vragen naar 

aanleiding van het onwerp -Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009 (31.700 VI, I) wordt kort 

besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

 

 4. Tijdens de rondvraag stelt het lid Strik (GroenLinks) voor de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken inzake CIA-rendition te agenderen. De voorzitter stelt voor de reactie 

van het kabinet op het rapport van de Mensenre chtencommissaris van de Raad van Europa 

te agenderen. Daarbij komt aan de orde dat de commissie Europese 

Samenwerkingsorganisaties voornemens is deze Mensenrechtencommissaris na het 

zomerreces uit te nodigen in de Eerste Kamer. 

 

5.  Met betrekking tot wetsvoorstel  
31575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk 

Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van 
partneralimentatie  

wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van SP (Quik-Schuijt), 

SGP namens ChristenUnie (Holdijk), CDA (Franken) en PvdA (Westerveld, namens 

Haubrich). Het lid Duthler (VVD) geeft aan geen vragen te hebben maar behoudt het recht 

voor tijdens de plenaire behandeling het woord te voeren.  

 
 

NB Van het mondelinge overleg dat heden plaatsvond met de minister van Justitie over 

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 verschijnt een stenografisch 
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verslag. In procedurele zin kan gemeld worden dat de commissie bereid is de behandeling 

van het wetsvoorstel te hervatten en op 19 mei 2009 het voorbereidend onderzoek te 

houden (met name ook ten aanzien van het onderdeel dat ziet op de administratieve 

kosten), waarna de minister zo spoedig mogelijk zal antwoorden opdat plenaire behandeling 

op korte te rmijn tot een afronding kan komen. Ingevolge de toezegging van de minister om 

bepalingen in het wetsvoorstel die zien op onderdelen die betrekking hebben op 
implementatiebepalingen en beroepsverboden niet eerder in werking te laten treden dan 

nadat de Kamer zich daar op een later moment mee akkoord kan verklaren, zal de inbreng 

voor een schriftelijke gedachtenwisseling op deze onderdelen plaatsvinden op 9 juni 2009. 

 

De behandeling van wetsvoorstel  

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) 

(aangehouden op 31 maart 2009 in afwachting van de verdere gang van zaken rond 

wetsvoorstel 31386) zal nu eveneens worden hervat. Het voorbereidend onderzoek zal 

plaatsvinden op 9 juni 2009. 

 

 

 

  De griffier van de commissie, 
  Kim van Dooren 

 


