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Den Haag, 18 januari 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 17 januari 2006

1.

Met betrekking tot wetsvoorstel:

30300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het
jaar 2006

wordt eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen. Wel is de commissie
voornemens een beleidsdebat te houden op een nog nader te bepalen datum.
2.
29743

Met betrekking tot wetsvoorstel:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een
regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere
onderwerpen (afgeschermde getuigen)

wordt besloten een nader voorlopig verslag uit te brengen. Inbreng nader voorlopig verslag op
31 januari 2006.
3.
29912

Met betrekking tot wetsvoorstel:
Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG
van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27
september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een
oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272)

wordt een besluit over de nadere procedure aangehouden tot 24 januari 2006.
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4.
29676

Met betrekking tot wetsvoorstel
Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in
verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk
zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en
effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband
met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze
waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet
beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet
ouderschap)

wordt vastgesteld dat er geen behoefte bestaat aan het horen van deskundigen. De datum voor het
voorbereidend onderzoek was eerder al vastgesteld op 7 februari 2006.
5.
De commissie heeft over het algemeen genoeg aan de bestaande literatuuropgaven bij
wetsvoorstellen. De commissie zal van geval tot geval bekijken of er behoefte bestaat aan een
uitgebreid wetgevingsdossier.
6.
Na afloop van de commissievergadering is een bezoek gebracht aan de Hoge Raad en de
vertrekkende en komende Procureur-Generaal.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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* staat op de lijst-Balkenende
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