Nr. 35187 / J/AB

Den Haag, 6 april 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 5 april 2005

1.
29828

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in het
strafrecht.
Inbreng voorlopig verslag fracties CDA (Franken) en PvdA (Witteveen).
2.
29737

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19
juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor
jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de
waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële
instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende
de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening,
IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)
Voorbereidend onderzoek 10 mei 2005.
3.
28781

Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de
Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van
schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten
Voorbereidend onderzoek 24 mei 2005.
4.
29524 Wijziging van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

5.
Brief minister van Binnenlandse Zaken d.d. 8 maart 2005, inzake evaluaties Wet id-plicht en
politieklachtenregeling (29218, G). .
Voor kennisgeving aangenomen.
6.
Brief minister van Justitie d.d. 7 maart 2005 inzake wetsgeschiedenis Telecommunicatiewet
in het licht van het debat over “versnelde implementatie” (Kamerstuk 29200 VI, EK G)
De heer Jurgens zal een concept-vraag voorbereiden voor 20 april 2005.
7.
Brief van de minister van Justitie d.d. 18 maart 2005 inzake toezegging gedaan bij de
mondelinge behandeling van de wetsvoorstellen 26294 (Toezeggingen getuigen in strafzaken)
en 28017 (WvSr; getuigenverklaring).
De commissie stelt voor plenair een derde termijn te houden, bijvoorbeeld op 12 april a.s.
8.
Rondvraag.
- in wetsvoorstel 28484 (Wijziging WvSr in verband met herijking strafmaxima) is bij
amendement een wijziging aangebracht die een wijziging inhoudt van het Wetboek van
Militair Strafrecht. Volgens deskundigen kan dit artikel slechts bij Rijkswet gewijzigd
worden. De vraag zal aan de minister worden voorgelegd of dit klopt met verzoek om
antwoord vóór 12 april. Mocht dit het geval zijn dan zal de behandeling van het
wetsvoorstel moeten worden opgeschort.
- De heer Jurgens zal een notitie maken over een juridische hobbel over de stuiting van
verjaring in het wetsvoorstel 28495 (Opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten).
De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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