Nr. 34473/J/LA

Den Haag, 15 september 2004

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 14 september 2004

1.
27244

Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit
van surséance van betaling en faillissement
Inbreng voorlopig verslag door VVD-fractie (Biermans) en CDA-fractie (Wagemakers) volgt.

2.
28221

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van
beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden
wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling
discriminatie wegens een handicap)
Inbreng voorlopig verslag door VVD- (De Graaf) en CDA-fracties volgt. De commissie sluit
zich aan bij de vragen van de VVD-fractie.
3.
29252

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming en
doorzoeking door de rechter-commissaris
Eindverslag onder voorbehoud.
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4.
29253

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in de
regeling van de voorlopige hechtenis
Inbreng verslag door de SGP- (Holdijk) en CDA-fracties (Wagemakers) volgt.

5.
29254

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet
op de rechterlijke organisatie in verband met het horen van getuigen en enkele verwante
onderwerpen
Inbreng verslag door de CDA-fractie (Soutendijk).

6.
29255

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen
te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring bij een bekennende verdachte
Inbreng verslag door de CDA-fractie (Soutendijk).
De commissie besluit de nota’s n.a.v. het verslag af te wachten alvorens een besluit te nemen
over het voorstel aan de plenaire behandeling van deze 4 wetsvoorstellen een debat over SV
2001 te koppelen.
7.
29291

Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en
mensenhandel
Inbreng voorlopig verslag door de fracties van PvdA (Middel) en CDA (Van de Beeten)
volgt.
8.
Lijst van toezeggingen.
Geen opmerkingen.
9.
Rondvraag.
De voorzitter brengt het voorstel over van de voorzitter van de commissie van Justitie
Vandenberghe uit de Belgische Senaat een gesprek te organiseren tussen beide commissies
over de subsidiariteitstoets. Afhankelijk van het verschijnen van het advies van de gemengde
commissie toepassing subsidiariteit, zou dit gesprek eind oktober kunnen plaatsvinden.
De voorzitter zal contact opnemen met zijn Belgische collega over de uitwerking.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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