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Den Haag, 22 februari 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 21 februari 2006

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
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
zal op 14 maart 2006 inbreng geleverd worden voor het nader voorlopig verslag.
2. Rondvraag:
• M.b.t. wetsvoorstel 30161 “Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming” heeft de voorzitter vernomen dat de
minister van Justitie een noodwet zal indienen om de expiratiedatum met zes maanden
uit te stellen, teneinde de Eerste Kamer gelegenheid te bieden het wetsvoorstel
degelijk te behandelen.
• In de commissie voor Economische Zaken is besloten commissievragen te stellen bij
wetsvoorstel 30403 “Goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand
gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of
modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96)” over de speciale procedure die in het
Verdrag is opgenomen die zal leiden tot vereenvoudigde omzetting van EGregelgeving en goedgekeurde, internationale verdragen in de Benelux-regelgeving
(vereenvoudigde omzettingsprocedure). De minister van Justitie zal geïnformeerd
worden dat dit ook bij het debat op 14 maart 2006 over versnelde implementatie
betrokken zal worden.
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De voorzitter informeert de commissie dat de heer Luchtenveld, initiatiefnemer van
wetsvoorstel 29676 “Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en
vormgeving voortgezet ouderschap”, voorafgaand aan het vaststellen van het
voorlopig verslag de inbrengen van de fracties heeft ontvangen. Het voorlopig verslag
wordt vervolgens vastgesteld.
De commissie wordt geattendeerd op de voorgehangen amvb “Besluit tot uitvoering
van artikel 10 van Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod”, gedrukt
onder kamerstuk 30300 VI, 116. Termijn loopt t/m 7 maart 2006.
De griffier wordt verzocht het aanbieden van het overzicht Justitie uit de
toezeggingenregistratie te hervatten.

De wnd. griffier van de commissie,
Kim van Dooren.
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