Nr. 34928/J/LA

Den Haag, 26 januari 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 25 januari 2005

Agenda:
1.
29413

Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige
andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken
Inbreng t.b.v. voorlopig verslag door fracties PvdA (Tan) en CDA (Van de Beeten).

2.
29414

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)
Datum inbreng nader voorlopig verslag 15 februari 2005.

3.
29218

Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek
van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige
andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van
burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide
identificatieplicht)
De fracties van PvdA (Westerveld) en VVD (Rosenthal) (volgt) hebben behoefte aanvullende
vragen te stellen.

4.
29519

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoerlegging
van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg
Voorbereidend onderzoek 15 februari 2005. De commissie stelt een leeswijzer op prijs.
5.
29712

Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad
van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij
grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen
(Implementatie richtlijn rechtsbijstand)
Voorbereidend onderzoek 1 februari 2005.
6.
29800 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2005
De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud.
Als datum voor het thematisch debat met minister Donner over:
- regeldruk
- regelgeving
- rapport WRR rechtstaat
- rapport WRR regeldruk
wordt voorgesteld tweede helft maart/begin april 2005.
Als datum voor het thematisch debat over het integratiebeleid met de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie wordt voorgesteld tweede helft maart/begin april, doch
beide debatten niet op dezelfde dag.
7.
Overzicht toezeggingen.
De toezeggingen zullen op een duidelijker en overzichtelijker wijze gegroepeerd moeten
worden, wil het overzicht nuttig zijn.
8.
Rondvraag.
- De heer Van de Beeten zal zijn vraag over het concurrentiebeding t.z.t. opnemen in het
nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel 28167.
- De heer Van de Beeten zal zijn voorstel voor spreekbeurten over de grondwet in het
Haags voortgezet onderwijs doorgeleiden aan Senioren.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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