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1. 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) 

  stelt de commissie eindverslag vast. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk afgedaan worden.  

 

  Er wordt niet langer vastgehouden aan gezamenlijke behandeling met de wetsvoorstellen  

 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  

  en 

  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. 

De commissie besluit de memorie van antwoord t.a.v. laatstgenoemd voorstel af te 

wachten alvorens te beslissen over eventuele plenaire behandeling.  

 

2. De leden van de commissie maken diverse opmerkingen over de brief van de minister van 

Justitie van 25 september 2009 betreffende de stand van zaken met betrekking tot de 

openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer. De staf wordt verzocht de opmerkingen 

te verwerken in een conceptbrief aan de minister. 

 

3. De brief van de staatssecretaris van Justitie van 14 oktober 2009 over mandatering van de 

strafbeschikkingsbevoegdheid wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T00464 

wordt als afgedaan beschouwd. 

 

4. De brief van de minister van Justitie van 22 oktober 2009 inzake het overgangsrecht van 

de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Tijdens de rondvraag brengt het lid Van Bijsterveld (CDA) in herinnering dat de commissie 

in het verleden heeft voorgesteld een gesprek te houden met Mensenrechtencommissaris 
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Thomas Hammarberg naar aanleiding van diens (kritische) rapportage over Nederland. Zij 

verzoekt deze (nog niet uitgevoerde) gedachte vooral niet los te laten. De commissie 

besluit het rapport van Hammarberg, de kabinetsreactie daarop, het informatiedossier 

voor het symposium over 60 jaar Raad van Europa en 50 jaar Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (dat op 2 november 2009 plaatsvond) en het woordelijk verslag van 

dit symposium te zijner tijd te laten agenderen om over het onderwerp verder te praten. 

 

Het lid Strik (GroenLinks) informeert naar de mogelijkheden om de bijdragen van de 

sprekers op het symposium te bundelen. Het lid Broekers-Knol (VVD) meldt dat de 

Voorzitter overweegt  bijdragen aan dergelijke symposia op gezette tijden te bundelen en   

te publiceren. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


