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Den Haag, 3 april 2007

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 3 april 2007

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente
30868
instelling van de commissie auteursrecht
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van de VVD (BroekersKnol).
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit
29936
van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)
is het voorbereidend onderzoek voorzien voor 8 mei 2007.
3. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de
30513
wijziging van de vervroegde invrijheidsstelling in een voorwaardelijke
invrijheidsstelling
en
Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
28238
verpleging van overheidswege
is het voorbereidend onderzoek voorzien voor 15 mei 2007.
4. Ten aanzien van de brief van de minister van Justitie van 2 april 2007 inzake wetsvoorstel
30448 (Pacht) besluit de commissie de bespreking aan te houden tot 17 april 2007, om de
leden in de gelegenheid te stellen een en ander in hun fracties te bespreken.
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5. De commissie besluit een nadere brief te sturen aan de ministers van Buitenlandse Zaken
en Justitie in reactie op de brief van 30 maart 2007 inzake verzoek inzake handhaving van de
MKO op de EU-terrorismelijst. Het lid Franken zal in overleg met de griffier een concept
opstellen, dat met een schriftelijke procedure aan de overige leden van de commissie zal
worden voorgelegd.
6. De griffier wordt verzocht om na te gaan of een toezegging van de minister van VWS in
de toezeggingenregistratie is opgenomen. Het betreft de toezegging gedaan tijdens de
plenaire behandeling van wetsvoorstel 30443 (registratie beroepen in de individuele
gezondheidszorg) om na te gaan of een aanwijzing aan het OM juridisch houdbaar is, waarin
de uitzondering wordt toegestaan dat artsen de titel “arts niet praktiserend” voeren.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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