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Den Haag, 27 september 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 27 september 2005

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel
29849
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met de buitenregechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening)
wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Wagemakers),
PvdA (Witteveen), VVD (Broekers-Knol), SGP/CU (Holdijk) en D66 (Engels). In het voorlopig
verslag zal gemeld worden dat dit wetsvoorstel samen met het wetsvoorstel betreffende de
bestuurlijke boete zal worden behandeld. De minister zal voorgesteld worden de periode tot aan
die gezamenlijke behandeling te benutten om een gedegen, onafhankelijk efficiency-onderzoek
uit te laten voeren.
2.
Met betrekking tot wetsvoorstel
28167
Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding
zal een herformulering van de adviesaanvraag naar de commissieleden worden gezonden. Dit
wordt 4 oktober 2005 besproken in de commissie.
3.
Met betrekking tot wetsvoorstel
30036
Goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest totstangekomen
(R 1784)
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met
elektronische netwerken (Trb. 2002,18)
wordt 18 oktober 2005 vastgesteld als de datum van het voorbereidend onderzoek.
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4.
De commissie Justitie heeft weinig te maken gehad met de BNC-ficheprocedure, aangezien er
een bijzondere commissie voor de JBZ-Raad is waar de Europese voorstellen op dit beleidsterrein
aan de orde komen. Wel wordt de suggestie gedaan om bij doorverwezen E-dossiers te werken
met rapporteurs, teneinde naast de ambtelijke toets ook een politieke toets uit voeren.
5.
Het overzicht toezeggingen wordt geactualiseerd en t.a.v. enkele toezeggingen zal gevraagd
worden naar de stand van zaken.
6.
De brief van de heer Van Eijck, Commissaris jeugd- en jongerenbeleid, zal verspreid worden
naar alle commissieleden en volgende week weer aan de orde komen.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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