Nr. 35002/J/LA

Den Haag, 15 februari 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 15 februari 2005

Agenda:
1.
29519

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoerlegging
van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg
Inbreng verslag door fracties CDA (Van de Beeten) en PvdA (Tan) volgt.
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)
Inbreng nader voorlopig verslag door fracties VVD (Broekers-Knol) volgt en CDA
(Wagemakers) volgt.

3.
28746 Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek
Voorbereidend onderzoek 12 april 2005.
4.
- E-mail van de heer Van de Beeten d.d. 2 februari 2005 over de implementatie van Europese
regelgeving, alsmede een notitie van de heer Jurgens.
- De voorzitter van de commissie zal contact zoeken met de voorzitters van de commissies
Economische Zaken en Justitie van de Tweede Kamer nog voor het debat over wetsvoorstel
29474, teneinde een overleg tussen de commissies te organiseren. Hij zal de Kamervoorzitter
(en informeel de minister van Justitie) hierover inlichten.
5.
Aanbieding Nationaal Actieplan Mensenhandel (brief minister van Justitie d.d. 27 januari
2005).
Aangehouden tot 22 februari 2005.
6.
Implementatie van de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden (brief minister d.d. 21 januari
2005).
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. Zij is voornemens de verdere
ontwikkelingen via de Tweede Kamerstukken te volgen.

7.
.
A.
Wetsvoorstel 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 1 maart a.s.. De voorzitter zal een drietal vragen als conceptcommissievragen formuleren.
• De voorzitter zal het hoofd van het Landelijk Parket in Rotterdam de bevreemding van de
commissie kenbaar maken, dat de heer Stein geen toestemming heeft gekregen voor het
besloten gesprek met een aantal deskundigen van de commissie ter voorbereiding van de
behandeling van dit wetsvoorstel.
B.
Mevrouw Westerveld overweegt een novelle te vragen tijdens de plenaire
behandeling van wetsvoorstel 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) in verband met de onduidelijke
formulering van een aangenomen amendement.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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