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Den Haag, 4 oktober 2005 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 

- Justitie 

- i.a.a. Koen Baart (zie punt 7) 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 4 oktober 2005 

 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

29980*  Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag 

inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de 

samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter 

bescherming van kinderen alsmede van de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad 

van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 

erkenning van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 

verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 

338), en wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en de Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming) 

 

wordt de procedure aangehouden tot 11 oktober 2005. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

29981 

(R1782)* 

 Goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag 

inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de 

samenwerking op het gebied van de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter 

bescherming van kinderen (Trb. 1997, 299) 

 

wordt de procedure aangehouden tot 11 oktober 2005. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel  

29912*  Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van 

het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 

betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk 

(PbEG L 272) 

 

wordt de procedure aangehouden tot 11 oktober 2005. 

 



 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

29685*  Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het inkomens- en 

vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip 

 

wordt de procedure aangehouden tot 11 oktober 2005. 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel  

26671*  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de 

Telecommunicatiewet in verband met nieuwe ontwikkelingen in de 

informatietechnologie (computercriminaliteit II) 

 

wordt 22 november 2005 vast gesteld als datum van het voorbereidend onderzoek.  

 

Het voorbereidend onderzoek m.b.t. wetsvoorstel  

30036 

(R 1784) 

 Goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest totstandgekomen Verdrag inzake 

de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Trb. 2002,18) 

 

wordt verplaatst naar 22 november 2005 (was 18 oktober 2005). 

 

6.  Met betrekking tot wetsvoorstel  

28167*   Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het concurrentiebeding 

 

wordt het voorstel voor het indienen SER-adviesaanvraag namens de fracties van CDA en PvdA 

voorgelegd aan de Kamer. (NB. Nagegaan zal worden dit verzoek ook ondersteund wordt door de fracties 

van SP en D66). De commissie wordt geïnformeerd over een behandelingsprotocol SER-adviesaanvragen 

(bijgevoegd). 

 

7. Rondvraag.  

 De commissie spreekt haar zorg uit over de omvang van het Justitie-deel van de lijst Balkenende. 

Het College van Senioren zal gemeld worden dat de commissie voornemens is wetsvoorstel 29849 

(Om-afdoening) samen met de wetsvoorstellen Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere 

lichte verkeersovertredingen (30098) en Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte 

(30101) te behandelen, om welke reden afdoening voor het kerstreces niet in de verwachting ligt. 

 De commissie kan instemmen met het voorstel de heer Van Eijck, Commissaris jeugd- en 

jongerenbeleid, een centrale uitnodiging te sturen. Daarbij zou met de andere relevante 

commissies afgestemd kunnen worden of de datum van 8 november 2005 schikt. 

 In het kader van de periodieke gesprekken met de Hoge Raad en de PG zal de voorzitter nagaan 

bij de heer Davids of een volgend gesprek na het kerstreces zou kunnen plaatsvinden. 

 

 

De wnd. griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


