Den Haag, 23 november 2004
Nr. 34701 / J/AB

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 23 november 2004

Agenda:
1.
28167

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het concurrentiebeding
Inbreng voor voorlopig verslag door de fracties van GL (De Wolff), CDA (Van de Beeten),
PvdA (Westerveld), VVD (Broekers-Knol) volgt en SGP/CU (Holdijk).

2.
27826

Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel
214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal
artikelen in enkele sociale zekerheidswetten
Inbreng voor een commissievraag aan de ministers van Justitie en BZK over aanpassing
ARAR door mevrouw Westerveld (PvdA).
3.
29414*
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)
Inbreng voor voorlopig verslag door de fracties van PvdA (Witteveen), VVD (BroekersKnol) volgt en CDA (Wagemakers).
4.
29438

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en
processen-verbaal)
Voorbereidend onderzoek 14 december 2004.

5.
29441

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
(bevoegdheden vorderen gegevens)
Voorbereidend onderzoek 18 januari 2005.

6.
29291*

Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en
mensenhandel
Vaststellen eindverslag en plenaire behandeling op 30 november 2004.

7.
19529

Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek
Inbreng nader voorlopig verslag 18 januari 2005.
8.
Brief van de minister van Justitie van 16 november 2004 inzake ontwerpbesluit
aanwijzing code corporate governance.
Voor kennisgeving aangenomen.
9.
Brief van de minister van Justitie d.d. 17 november 2004 inzake plenaire behandeling
wetsvoorstel 29031 EK-E.
Aangehouden tot 30 november 2004.
10.
Prioriteitenlijst inzet permanente vertegenwoordiger Staten-Generaal te Brussel .
Voor kennisgeving aangenomen.
11.
Lijst van toezeggingen
Voor kennisgeving aangenomen.
12.
Rondvraag.
- De heer Witteveen overhandigt het boek “De Fascinatie, Berichten uit het Centrum voor
wetgevingsvraagstukken”, aan de commissieleden. Belangstellenden kunnen alsnog een
exemplaar van hem ontvangen.
- De commissieleden waarderen de leeswijzer voor wetsvoorstel 29414. Zij achten een
“leeswijzer” voor gecompliceerde (privaatrechtelijke) wetsvoorstellen nuttig. Bij het
vaststellen van de procedure door de commissie zal de wenselijkheid van een leeswijzer
worden gemeld.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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