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1. De commissie feliciteert het lid Broekers -Knol met de geboorte van haar kleinzoon en eet 

met smaak de beschuit met muisjes.  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31835  Aanpassing van de Wet o p de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke 

centralisatie van de raden voor rechtsbijstand 

 brengt de commissie eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

3.  Met betrekking tot wetsvoorstel 

  31758  Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet 

griffierechten burgerlijke zaken) 

  stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 19 januari 

2010. 
 

4. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

  31422 (R1853) Goedkeuring van het op 16 me i 2005 te Warschau totstandgekomen 

Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 

2006, 34) 

  en 

  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 

  besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 15 december 2009.  

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31518  Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van 

een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke 
afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor 

letsel- en overlijdensschade) 

 brengt de commissie eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 
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6. Met betrekking tot de brief van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie 

over het rapport van de evaluatiecommissie Meldingsplicht Voorvallen Burgerluchtvaart 

(TK 24 804, nr. 69) wordt besloten deze te bespreken in een gezamenlijke vergadering 

met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. De griffie wordt gevraagd contact op 

te nemen met de Vereniging van ve rkeersvliegers  teneinde een afspraak tussen hen en 

geïnteresseerde commissieleden te regelen. Deze afspraak zou 15 of 22 december 2009 
kunnen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat van het gesprek een verslag wordt gemaakt. 

Zodra het verslag beschikbaar is kan een gezamenlijke vergadering met Verkeer en 

Waterstaat plaatsvinden. Aan de staf wordt gevraagd een notitie op te stellen over de 

plenaire behandeling van wetsvoorstel 29 977 (wijziging van de Wet luchtvaart ter 

implementatie van richtlijn nr. 2003/42/EG inzake melding van voorvallen in de 

burgerluchtvaart) in 2006 en de aanleiding tot het instellen van een evaluatiecommissie. 

 

7. Tijdens de rondvraag herinnert de voorzitter de leden eraan dat inbreng voor vragen aan 

regering en Europese Commissie over het Groenboek bewijsverkrijging in strafzaken 

COM(2009) 6241 uiterlijk vrijdag 11 december 2009 in de ochtend bij de staf moet 

worden ingeleverd. 

De voorzitter meldt een uitnodiging van de directeur van de Piet Roordakliniek 

(Forensische Verslavingskliniek) voor een werkbezoek te hebben ontvangen. Geopperd 

wordt dat zo’n werkbezoek ook voor de leden van de commissie voor VWS interessant kan 

zijn. De staf zal nader inventariseren wie belangstelling heeft en welke datum zou 
schikken. 

Het lid Quik-Schuijt (SP) vraagt of zij op 15 december 2009 tijdens de plenaire 

behandeling van wetsvoorstel 30 143 namens de commissie spreekt, of namens haar 

eigen fractie. Dat laatste blijkt het geval te zijn. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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