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Den Haag, 20 juni 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 20 juni 2006

1.
Naar aanleiding van de brief van de indiener van wetsvoorstel:
29676
Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het
huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde
vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke
beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien
tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm
wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk
zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)
stelt de commissie voor het verzoek tot schorsing niet te honoreren en de voorziene stemming
aan het begin van de middag doorgang te laten vinden.
2.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
29743*
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen
van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele
andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)
stelt de commissie voor de plenaire behandeling te verplaatsen naar 12 september 2006.
3.
Op nadrukkelijk verzoek van de minister van Justitie besluit de commissie om
wetsvoorstel:
30582
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake
overtredingen na stuiting)
versneld in behandeling te nemen. Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 27 juni
2006. Het verslag van de commissie dient tegen het eind van die week beantwoord te zijn.
Al naar gelang de beoordeling van het antwoord zal het wetsvoorstel op 3/4 juli 2006 worden
afgedaan als hamerstuk dan wel plenair besproken worden.
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4.
De commissie besluit de bespreking van het verzoek van de minister van Justitie inzake
spoedwetgeving voor het Sierra Leone-tribunaal aan te houden tot de volgende
commissievergadering.

NB. De leden worden er aan herinnerd dat op 27 juni 2006 van 17.00 – 18.00 uur het
gesprek zal plaatsvinden met de Nederlandse Orde van Advocaten. Aanwezig zullen zijn:
mevrouw mr E. Unger, algemeen deken, mr J.M. van den Wall Bake, waarnemend deken,
mr W.M.J. Bekkers, portefeuillehouder wetgevingsadvisering, mr B.J. Th. Bouma,
portefeuillehouder rechtspraktijk en communicatie, mrs H.D. Cotterel en J.D. Kleyn,
portefeuillehouders beroeps- en gedragsregels, tuchtrechtspraak, bezwaar en beroep op de
Algemene Raad mevrouw mr Ch.L. van den Puttelaar, portefeuillehouder gefinancierde
rechtshulp en asielzaken.
De Algemene Raad wordt vergezeld door mr J.J.H. Suyver, algemeen secretaris, mevrouw
R. Kuin, adviseur, en mevrouw Hoevers.
Informatie t.b.v. de voorbereiding van dit gesprek zal zo spoedig mogelijk worden
toegezonden.

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