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Nr. 36425/vD  

 
 
 

 
 
Den Haag, 23 mei 2006  

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 23 mei 2006 
 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

30019*  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in 
rechtspersonen 

 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), mede 
namens PvdA, en VVD  (Broekers-Knol).  
 
2. 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 inbreng geleverd door de fractie van CDA (Wagemakers). Mits de nota naar aanleiding 
van het verslag tijdig wordt ontvangen zal het voorstel op 30 mei 2006 als hamerstuk kunnen 
worden afgedaan. 
 
3. Met betrekking tot wetsvoorstel: 

29707  Wijziging van artikel 274 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(teneinde doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te 
bevorderen) 

 

wordt eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen. 
 
4.  

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 eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen. 
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5. 
De commissie stemt in met de conceptbrief van het lid Van de Beeten (CDA) inzake de 
resortelijke herindeling.  
 
6. 
De voorzitter van de commissie heeft een brief ontvangen van de minister van Justitie in 
verband met de zaak-Sweeney. De minister acht zich niet bevoegd deze zaak aanhangig te 
maken bij de commissie-Posthumus II, maar heeft de brief van de commissie wel doorgeleid 
naar het College van Procureurs-generaal. Een kopie van deze brief zal aan de leden worden 
aangeboden. 
 
 
De wnd. griffier van de commissie, 
Kim van Dooren.  
 


