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 1. 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) 

stemt de SP-fractie, hoewel niet geheel tevreden met de beantwoording, in met het besluit 

van de commissie tot het uitbrengen van eindverslag teneinde het wetsvoorstel als 

hamerstuk af te doen. 

  

2.   Met betrekking tot wetsvoorstellen 

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) 

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) 

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) 

wordt eindverslag uitgebracht teneinde deze als hamerstuk af te doen. 

 

3. 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 
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communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht 

telecommunicatiegegevens) 

 besluit de commissie op zoek te gaan naar een alternatieve datum voor de plenaire 

behandeling van het wetsvoorstel in verband met verblijf buitenslands voor de Kamer van 

twee woordvoerders op 23 juni 2009. De voorkeur gaat uit naar 6/7 juli 2009. 

 
4. De commissie besluit de bespreking in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

de uitvoering van de motie-Jurgens af te wachten, om vervolgens één brief namens de 

gehele Kamer naar de regering te kunnen zenden. Naar verwachting wordt een 

conceptreactie aan de minister van Justitie op 16 juni 2009 geagendeerd. 

 

5. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Broekers -Knol 

namens Duthler), SP (Quik-Schuijt) en SGP, mede namens CU (Holdijk). 

 

6. In de rondvraag wijst de voorzitter de leden op het wetsvoorstel Fiscaal Stimuleringspakket 

(Kamerstukken 31301) dat aanhangig is in de Tweede Kamer. Hier dreigt zich een zelfde 
situatie voor te doen als bij wetsvoorstel 31386, waarbij verscheidene onderwerpen bij nota 

van wijziging onder het wetsvoorstel worden gebracht die hier in beginsel inhoudelijk los van 

staan. De Raad van State heeft zich hier kritisch over uitgelaten. De leden wordt verzocht via 

de fractielijnen de collega’s aan de overzijde hier op attent te maken, mede gelet op het 

standpunt van de Eerste Kamer over inhoudelijke veegwetten.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


