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Den Haag, 28 februari 2007

Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste
commissie voor Justitie

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 27 februari 2007

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30316 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of
van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en
opvoeding
wordt eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912,
de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28
oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke
topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet
2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van
intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)
wordt eindverslag uitgebracht teneinde als hamerstuk af te doen.
3. De bespreking van wetsvoorstel
30327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)
voor de inbreng bij het nader voorlopig verslag, alsmede de bespreking van de brief van de
minister van Justitie van 13 februari 2007 betreffende het concept-Besluit politiegegevens
(EK 30327, D), wordt één week aangehouden tot 6 maart 2007.

1

4. Met betrekking tot wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en
andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken
en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en
invoering elektronisch berichtenverkeer)
vindt het voorbereidend onderzoek plaats op 20 maart 2007.
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5.
De commissie heeft geen behoefte aan een behandeling van het besluit inburgering.
6.
De commissie merkt op met betrekking tot het controversieel verklaarde wetsvoorstel inzake
de kansspelbelasting (30 362) nadere actie van de regering af te wachten, vooraleer de
behandeling zal worden voortgezet.
7.
De commissie heeft de lijst met openstaande toezeggingen besproken, waarbij een toezegging
gedaan tijdens het debat over de burgerluchtvaart wordt gemist. De griffier wordt verzocht dit
na te laten gaan.
Voorts merkt de commissie ten aanzien van de toezeggingen op behoefte te hebben aan een
“actualisering” voor de wisseling van de Eerste Kamer. De minister zal daarom over de
openstaande toezeggingen worden gerappelleerd, waarbij nadrukkelijk niet wordt uitgesloten
dat hieraan in de maand april een plenair debat, dan wel een mondeling overleg met
woordelijk stenografisch verslag wordt gewijd.
8.
De commissie gaat akkoord met het vervroegen van de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel Pacht (30 448) naar dinsdag 13 maart 2007.
9.
De commissie besluit een brief aan de regering te schrijven waarin – in aansluiting op de
eerdere correspondentie over de motie 28764, E betreffende de gebrekkige rechtbescherming
bij plaatsing op resp. verwijdering van terrorismelijsten– gevraagd wordt hoe de Europese
Raad van Ministers en de Nederlandse regering gevolg gaat geven aan het vonnis van het
Europese Gerecht in Eerste Aanleg van 12 december 2006 in de zaak T-228/02-, Iraanse
volksmujahedeen, waarin de plaatsing van deze organisatie op de EU-terrorismelijst nietig
werd verklaard. Na overleg met de heer Franken zal de griffier een conceptbrief aan de leden
voorleggen. Vastgesteld wordt dat deze brief urgentie heeft.
De griffier wordt verzocht na te gaan of in de Tweede Kamer nog enige actie wordt
ondernomen met betrekking tot dit onderwerp.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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