
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Justitie 
 dinsdag 21 april 2009    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 22 april 2009 

 kenmerk 39815/KvD  

 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau 

Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie  

 wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2009. 

 

2. 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 communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 

(Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 

  wordt eindverslag vastgesteld onder voorbehoud van plenaire behandeling op 23 juni 2009. 

 

3. 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) 

  wordt de procedure aangehouden tot 28 april 2009. 

 

4. De opmerkingen van de commissie ten aanzien van de notitie Europese 
herbezinning zullen aan het College van Senioren kenbaar worden gemaakt 

 
5. De voorzitter maakt melding van een telefonisch onderhoud met minister Hirsch 

Ballin. De commissie kan deze week een schriftelijke reactie tegemoet zien op het 
verzoek van de commissie om 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 In te trekken en vervolgens te splitsen. Na ontvangst van deze brief zal de 

commissie een mondeling overleg voeren met de minister over deze reactie NB dit 

mondelinge overleg staat ingepland op 12 mei 2009 van 15.00 uur tot 15.45 uur. 



 datum 22 april 2009 

 kenmerk /KvD/ 

 blad 2 

 

 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel  

 28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) 

 wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken) 

en VVD (Broekers-Knol). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


