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Den Haag, 2 november 2004

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

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 2 november 2004

1.
29252*

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming
en doorzoeking door de rechter-commissaris

29253*

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in
de regeling van de voorlopige hechtenis

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

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
Hamerstukken.
2.
28863

Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht
Voorbereidend onderzoek 18 januari 2005.
3.
Lijst van toezeggingen (bijgevoegd).
Akkoord met nagekomen toezeggingen. Voortaan hoeven slechts de openstaande
toezeggingen bijgevoegd.
4.
Aanmelden “wapenfeiten” door leden van de commissie ter vermelding in het jaarverslag
(brief Griffier d.d. 8 oktober 2004).

De voorzitter zal voor volgende keer een tekstvoorstel maken voor het jaarverslag. In het
algemeen wordt opgemerkt dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer niet altijd alle
fundamentele vragen voor praktijk en rechtsvorming aan de orde komen waardoor
aanvullende vragen noodzakelijk zijn. Genoemd worden o.m. de wetsvoorstellen Verruiming
bevoegdheid enkelvoudige kamers, Bevrijdende verjaring.
4.
Rondvraag.
- De brief van het College bescherming persoonsgegevens d.d. 26 oktober 2004, inzake het
onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de
interceptie van telecommunicatie, zal aan de commissieleden worden verspreid.
. De griffier zal nagaan of de genoemde zaak nog onder de rechter is1.
. De wijze van behandeling van de brief door de vaste commissie voor Justitie in de
Tweede Kamer2.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen

___
* Staat op de lijst-Balkenende

1

Vermoedelijk nog bij Europees Hof aanhangig en wordt kort geding voorbereid.
Wordt vermoedelijk betrokken bij behandeling advies minister van Justitie over de rol van de advocatuur, dat
binnenkort naar aanleiding van de motie-De Vries aan de Kamer wordt voorgelegd.
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