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1. De voorzitter geeft aan dat met betrekking tot wetsvoorstel 

 31009  Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen 

van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks 

met dieren) 

 plenaire behandeling op 17 november 2009 niet mogelijk is gebleken, omdat de  

initiatiefnemer op die datum verhinderd is. Het voorstel om de plenaire behandeling op 6 

oktober te doen plaatsvinden blijkt niet haalbaar, met als gevolg dat de commissie voorstelt 

de plenaire behandeling in januari te laten plaatsvinden. 

 NB: 19 januari 2009 is gereserveerd in de agenda’s van de minister van Justitie en de 

initiatiefnemer. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31241  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek 

naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij 

gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in 

strafzaken) 

geeft de fractie van het CDA (Van Bijsterveld) aan bij nader inzien geen inbreng te leveren 

voor het nader voorlopig verslag.  

 

3. De voorzitter meldt dat met de president van de Hoge Raad is afgesproken dat een andere 

datum gezocht zal worden voor het bezoek van de commissie aan dit college. De staf zal 

hierover nader contact op nemen met de Hoge Raad.  

 

4. De voorzitter stelt voor binnenkort samen met de commissie voor Binnenlandse 

Zaken/Algemene Zaken de Nationale ombudsman te ontvangen en te spreken over diens 

laatste twee verslagen. Het gesprek zou in januari kunnen plaatsvinden. Het voorstel van de 

voorzitter krijgt bijval van de commissie. De staf wordt verzocht een en ander ambtelijk voor 

te bereiden. 

 

5. De voorzitter meldt dat de voorzitster van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 

mw. Kortlang, heeft aangegeven graag binnenkort eens te spreken met de commissie over 
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de ontwikkelingen in het notariaat. De commissie oordeelt dat zo’n gesprek inderdaad nuttig 

zou zijn. De staf wordt verzocht een datum voor te stellen. 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel 
 31358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze 
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan 
de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer 

 wenst de commissie een vraag aan de regering toe te voegen over een bepaling in 
het wetsvoorstel in het licht van de motie-Jurgens (EK 26.200 VI, nr. 65 / 21.109, D). 
De staf wordt verzocht deze vraag op te stellen. Met een enkele redactionele wijziging wordt 
het nader voorlopig verslag vervolgens vastgesteld.  

  
De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 


