Nr. 0000
Nr. 35567 / J/LA

Den Haag, 6 september 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 6 september 2005
1.
19529

Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek
Commissie besluit verdere behandeling aan te houden tot behandeling 30137 (plenaire
behandeling Tweede Kamer naar verwachting week 13/9)
2.
29700

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een
inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen
(Wet inburgering in het buitenland)
Commissie besluit tot plenaire behandeling over te gaan als onderzoek uitvoerbaarheid
examensysteem is afgerond.
3.
30069

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel
voor niet-betwiste schuldvorderingen (Pb EU L 143) (Uitvoeringswet
verordening Europese executoriale titel)
Procedure aangehouden tot 13 september 2005.
4.
29438

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en
processen-verbaal)
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen tenzij de PvdA-fractie vóór het einde van de dag
laat weten behoefte te hebben aan plenaire behandeling.
5.
28167

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding
Op verzoek CDA-fractie nadere procedure aanhouden tot 13 september 2005 (in verband met
eventuele adviesaanvragen SER).
6.
Brief van de minister van Justitie d.d. 5 juli 2005 inzake de evaluatie van de verruimde
enkelvoudige kamers in strafzaken (bijgaand).
Voor kennisgeving aangenomen.
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7.
Brief d.d. 25 augustus 2005 inzake de motie van de heer Van de Beeten (EK 2003-2004, 28979
E).
Aangehouden tot 13 september 2005.
8.
Rondvraag.
- In afwachting van de formalisering van de reorganisatie en de herschikking van de commissies
zal Kim van Dooren tijdelijk de commissie Justitie van Eliane overnemen.
- Gezien het ongelukkige tijdstip van het bezoek is de commissie helaas niet in staat dr. Helga
Konrad, OVSE Special Representative for Combating Trafficking in Human Beings te
ontvangen (21 – 23 september 2005).

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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