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Den Haag, 8 maart 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 7 maart 2006
1.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
30161
Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming
wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 4 april 2006. De commissie heeft er nota
van genomen dat dit wetsvoorstel op de lijst staat van wetsvoorstellen die voor het zomerreces
dienen te worden afgehandeld.
Ten aanzien van de nog bij de Tweede Kamer aanhangige noodwet
30469
Verlenging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming II
wordt nu reeds bepaald dat bij ontvangst van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer
onmiddellijk eindverslag kan worden vastgesteld teneinde dit zo spoedig mogelijk af te doen
als hamerstuk.
2.
Met betrekking tot wetsvoorstellen:
26671
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe
ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II)
en
30036
Goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest totstandgekomen
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met
elektronische netwerken (Trb. 2002, 18)
zal de commissie op 14 maart 2006 de datum voor de plenaire behandeling bepalen, tenzij
vanuit de CDA-fractie vóór vrijdag 10 maart om 12.00 uur is aangegeven dat er behoefte
bestaat aan een nader voorlopig verslag. In dat geval wordt de termijn voor inbreng
vastgesteld op 21 maart 2006.
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3.
De behandeling van het overzicht van openstaande toezeggingen wordt aangehouden tot
14 maart 2006.
4.
De commissie gaat akkoord met de voorgestelde datum voor het gesprek met bestuursleden
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (4 april 2006, 17.00 – 18.00 uur)
5.
Rondvraag
De voorzitter attendeert de leden op de van de griffier ontvangen artikelen uit het WPNR ten
aanzien van wetsvoorstel 29676 (initiatiefwetsvoorstel-Luchtenveld)
De commissie heeft een kopie ontvangen van het concept-advies van de SER inzake
wetsvoorstel 28167 (Nieuwe regeling concurrentiebeding). Wanneer dit advies definitief is
vastgesteld en aangeboden aan de Eerste Kamer zal in de commissie een datum worden
bepaald voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

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