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Den Haag, 11 april 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 11 april 2006

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
30161*
Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming
wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA (Van de Beeten), PvdA (Tan), VVD
(De Graaf) en SGP, mede namens ChristenUnie (Holdijk).
2.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
30339*
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2004/757/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare
feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale
drugshandel (PbEU L 335)
wordt inbreng geleverd door de fractie van CDA (Wagemakers).
3.
De commissie gaat akkoord met de conceptbrief van de commissievoorzitter aan de minister
van Justitie met betrekking tot de zaak-Sweeney. Zij benadrukt dat het sturen van een
dergelijke brief een hoge uitzondering dient te zijn.
4.
De conceptbrieven aan de minister van Justitie en de minister van Vreemdelingenzaken en
Integratie inzake de openstaande toezeggingen worden besproken. De griffier wordt verzocht
de brieven dusdanig te formuleren dat de gedane toezeggingen zonder verwijzing naar de
website te begrijpen zijn.
5.
De griffier wordt verzocht in de gaten te houden dat de minister van Justitie tijdig reageert op
het SER-advies inzake het wetsvoorstel 28.167 (Nieuwe regeling concurrentiebeding). De
commissie denkt daarbij aan beantwoording vóór 16 mei 2006.
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4.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de commissie om een gesprek verzocht. De
commissie wil dit gesprek houden na het verschijnen van het rapport van de commissie
Van Wijmen.
N.B. Het boek van Prof.mr. N.J.H. Huls en mr. Z.D. Laclé, Meer macht voor de consument, is
in bestelling.
5.
De commissie ziet geen aanleiding voor het leveren van inbreng op de kabinetsreactie op het
Europese groenboek over jurisdictiegeschillen en het ‘ne bis in idem’-beginsel in
strafprocedures.

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