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Den Haag, 14 september 2005

Nr. 35609 / vD

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 13 september 2005

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel
29743
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van
een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enekele andere
onderwerpen (afgeschermde getuigen)
wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Van de Beeten),
PvdA (Jurgens), VVD (Broekers-Knol), Groen Links (De Wolff), D66 (Engels) en SP (Kox).
CIP zal worden verzocht de informatie m.b.t. de hoorzitting in de Tweede Kamer naar alle
commissieleden te zenden. De voorzitter zal contact opnemen met minister Remkes betreffende
het voornemen van de commissie tot het voeren van een gesprek met de voorzitter van de
Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, mw. Michiels-Van
Kessenich.
2.
Met betrekking tot wetsvoorstel
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)
wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk.

3.
Met betrekking tot wetsvoorstel
28167
Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding
wordt een concept-adviesaanvraag aan de SER besproken. De VVD-fractie geeft te kennen geen
behoefte te hebben een adviesaanvraag in te dienen. De voorzitter zal in overleg met m.n. de
PvdA-fractie de adviesaanvraag herformuleren en wederom aan de commissie voorleggen. Dit
wordt 27 september 2005 besproken in de commissie.
4.
De commissie verzoekt de griffier navraag te doen bij de Tweede Kamer naar de wijze van
behandeling van de brief d.d. 25 augustus 2005 inzake de motie van de heer Van de Beeten (EK
2003-2004, 28979 E).
5.
De commissie is bereid tot een ontmoeting van een uur op 27 september 2005 met de
Roemeense minister van Justitie, mw. Macovei. De commissie beschikt graag over een
landendossier Roemenië, met specifiek aandacht voor de voorwaarden voor het EU-lidmaatschap
op het terrein van Justitie en de voortgang die Roemenië op dit vlak al dan niet boekt.
6.
Het overzicht toezeggingen wordt aangehouden tot 27 september 2005.
7.
De voorzitter zal een felicitatiebrief sturen naar de per 1 oktober 2005 aantredende nieuwe
Nationale ombudsman, prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, met de aankondiging dat de commissie
hem over enige tijd graag wil uitnodigen voor een gesprek.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

