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Den Haag, 16 mei 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 16 mei 2006

1.
30382*

Met betrekking tot wetsvoorstel:
Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese
Unie van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve
Vennootschap (SCE) (Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve
vennootschap)

wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA (Franken), mede namens PvdA, en VVD
(Broekers-Knol).
2.
28781

Met betrekking tot wetsvoorstel:
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

wordt eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling is voorzien voor 12 september 2006.
3.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
30407
Goedkeuring van het op 2 maart 2005 te Enschede totstandgekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlandsen en de Bondsrepubliek
Duitsland inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de
samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)
wordt het voorbereidend onderzoek op verzoek van de minister van Justitie vervroegd naar
23 mei 2006. De plenaire behandeling zal vervolgens op 30 mei 2006 plaatsvinden.
NB. De leden van de commissie wordt verzocht hun inbreng voor het verslag (onder
voorbehoud van wijzigingen) uiterlijk maandag 22 mei2006 om 12.00 uur per e-mail naar de
griffier van de commissie te zenden, opdat het verslag tijdig kan worden samengesteld.
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4.
Het lid Van de Beeten (CDA) zal namens de commissie een conceptbrief opstellen om de
minister van Justitie te verzoeken op zo kort mogelijke termijn een wetsvoorstel voor te
bereiden en in behandeling te geven met betrekking tot de uitbreiding van het werkgebied van
het Gerechtshof te Leeuwarden.
5.
De commissie merkt t.a.v. de wetsvoorstellen op de “lijst Balkenende”op dat de
wetsvoorstellen 28746 vaststelling titel 7.13 BW en 29849 wet OM-afdoening in ieder geval
niet voor het zomerreces zullen worden behandeld i.v.m. de gezamenlijke behandeling met de
invoeringswet respectievelijk twee wetsvoorstellen bestuurlijke boete (30098 en 30101).
6.
De commissie verzoekt de griffier het werkbezoek aan de Raad voor de Rechtspraak na het
zomerreces te laten plaatsvinden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren.
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