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Den Haag, 14 maart 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 14 maart 2006

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
29849
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten in verband met de
buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening).
zal inbreng worden geleverd voor het nader voorlopig verslag door de fracties van CDA
(Wagemakers), PvdA (Witteveen) en VVD (Broekers-Knol).
2.
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 inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd door de fracties van CDA
(Wagemakers) en VVD (Broekers-Knol). Eén vraag namens de gehele commissie zal worden
voorbereid door het lid Broekers-Knol (VVD). Een concept zal worden rondgezonden onder
de leden van de commissie. Volgende week wordt dit besproken. Een tweetal publicaties
(NJB, afl. 37 2005, p. 1934-1936 en Verkeersrecht nr. 7/8 2005, p 205-211) wordt verspreid
naar alle commissieleden.
3.
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
(R1784)
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met
elektronische netwerken (Trb. 2002, 18)
wordt de datum voor plenaire behandeling vastgesteld op 16 mei 2006.
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4.
De commissie zal het College van Senioren laten weten vast te houden aan de gezamenlijke
behandeling van wetsvoorstel 28 746 (Vaststelling titel 7.13 BW – Personenvennootschap)
met de bijbehorende invoeringswet.
5.
De commissie constateert dat bij het debat over het volgrecht van 7 februari 2006 een
toezegging ontbreekt. Deze zal aan het overzicht worden toegevoegd. De griffier wordt
verzocht ervoor zorg te dragen dat het overzicht van openstaande toezeggingen voortaan bij
elke vergadering mee wordt gezonden met het convocaat.
6.
De commissie besluit de minister van Justitie een brief te zenden naar aanleiding van zijn
antwoorden op de gestelde kamervragen ten aanzien van de uitbreiding van het werkgebied
van het Gerechtshof te Leeuwarden. Het lid Van de Beeten (CDA) zal een conceptbrief
rondzenden onder de leden van de commissie. Deze zal volgende week besproken worden.

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