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Vergadering van de vaste commissie voor
Justitie
dinsdag 15 december 2009

De leden van de vaste commissie voor

aan

Justitie
i.a.a. de heer Schaap m.h.o.o. op rondvraag

datum
Ons kenmerk

15 december 2009
40528/KvD/LD

1. De agenda wordt vastgesteld.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
32215

Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in
Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische
veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 22 december 2009 te houden.
De commissie is voornemens voor het kerstreces verslag uit te brengen. Onder
voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording tijdens het kerstreces zou plenaire
afwikkeling voor 2 februari 2010 mogelijk moeten zijn.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31746

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel
toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening
van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen
(PbEU L 184)

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 26 januari 2010 te houden.
4. Met betrekking tot wetsvoorstel
31763

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing
van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 26 januari 2010 te houden.
5. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
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)

en

datum
Ons kenmerk
blad

15 december 2009
40511/KvD/LD
2

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

brengt de commissie eindverslag uit. Zij stelt voor wetsvoorstel 31422 plenair te
behandelen op 2 februari 2010. Tevens zal tijdens de plenaire behandeling de vraag aan
de orde komen of de Eerste Kamer nog langer bezwaar heeft tegen de inwerkingtreding
van enkele bepalingen uit wetsvoorstel 31386, die krachtens een toezegging van de
minister van Justitie aan de Kamer nog niet in werking zouden treden.
6. Tijdens de rondvraag deelt de voorzitter mede dat de lijst met onderwerpen voor het
gesprek met de Hoge Raad door de President van dit college is goedgekeurd.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de
inhoud van het jaarverslag van banken zal de Minister van Justitie worden gevraagd
rekening te houden met het kerstreces. Het ontwerpbesluit zal voor de vergadering van 19
januari 2010 geagendeerd worden.
Op verzoek van het lid Peters (SP) wordt besloten de voorgestelde datum van de plenaire
behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Waalkens (31009) te heroverwegen in de
commissievergadering van 22 december 2009. Bij die gelegenheid wordt bezien of en, zo
ja, welke consequenties een amendement op het wetsvoorstel Dieren (31389) heeft voor
het initiatiefwetsvoorstel.
Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) zal een brief van de commissie worden
verzonden waarin wordt gevraagd om een spoedige reactie op de motie-Strik c.s. over een
structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 30145, G).
Binnen een week dient de regering aan te geven wanneer deze reactie verwacht kan
worden.
De griffier brengt in herinnering dat het gesprek met de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken op 2 februari 2010 plaatsvindt.
De woordvoerders bij wetsvoorstel 31855 (verwijsindex risicojongeren) – de leden Engels
(D66) en Van de Beeten (CDA) – verzoeken de griffie te trachten het plenaire
vergaderschema op 26 januari zo te plooien dat de behandeling van het wetsvoorstel niet,
of zo min mogelijk, samenvalt met het gesprek van de commissie met de Hoge Raad.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

