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Den Haag, 13 maart 2007

Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste
commissie voor Justitie
i.a.a. de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat
(i.v.m. agendapunt 3)

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 13 maart 2007

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)
wordt een gezamenlijke inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties
van CDA (Franken) en PvdA (Tan).
2. Met betrekking tot
Rapportage uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
30481, 2
wenst de commissie van de minister van Buitenlandse Zaken in aanvulling op de jaarlijkse
rapportage een overzicht te ontvangen van Hofuitspraken uit voorgaande jaren waaraan de
Nederlandse regering nog geen uitvoering heeft gegeven. Dit overzicht zou ook de zaken
moeten bevatten die wel zijn uitgevoerd, maar waarvoor nog geen afsluitende resolutie is
vastgesteld in het Comité van Ministers. De griffier wordt verzocht een conceptbrief op te
stellen.
3. De brief van de minister van Justitie over parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde
regelgeving, gedrukt onder nummer
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het
30800
jaar 2007
VI, C
wenst de commissie te agenderen voor plenair debat in de maand mei 2007. Daarbij zal ook
de follow-up worden geagendeerd van het debat van 14 maart 2006 over versnelde
implementatie van EU-richtlijnen. In de brief aan de minister van Justitie waarin wordt
gevraagd de openstaande toezeggingen te actualiseren zal enige nadruk worden gelegd op de
toezeggingen t.a.v. de herziening van de aanwijzingen voor de regelgeving, de inventarisatie
bij de vakdepartementen van Amvb’s die afwijken van de wet. De vraag of wetten niet teveel
raamwetten worden en of de delegatie niet zo ruim wordt dat er sprake is van attributie van
bevoegdheden zal aan de orde komen tijdens dit debat. De vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat zal worden geïnformeerd m.b.t. dit
voorgenomen plenaire debat.
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4. Met betrekking tot wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
30362
betrekking tot kansspelen via internet
is de inbrengvergadering voor het nader voorlopig verslag voorzien voor 17 april 2007. Mw.
Broekers-Knol attendeert de leden op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van
6 maart 2007 in de gevoegde zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04 (bijgevoegd).
5.
De commissie zal wetsvoorstel
Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente
instelling van de commissie auteursrecht
op 20 maart 2007 agenderen om de procedure te bepalen.
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De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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