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Den Haag, 18 januari 2005 

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

 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 18 januari 2005 

 
 
 

 1. Met betrekking tot  
28946  Vaststelling en invoering van titel 16 (Exploitatie) van Boek 8 van het Burgerlijk 

Wetboek 
 

wordt inbreng geleverd door de fracties van de VVD (mw. Broekers-Knol) en het CDA 
(Russell). 
 
2. Met betrekking tot  
28863  Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht 
 

wordt inbreng geleverd door de fracties van de VVD (mw. Broekers-Knol) en het CDA (v.d. 
Beeten). Bij dit agendapunt werd de brief besproken van de minister van Justitie d.d. 
10 december 2004, inzake conclusie van antwoord in reconventie. 
 
3. Met betrekking tot  
29421  Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb) 

 

wordt inbreng geleverd door de fractie van het CDA (Franken), waar de fracties van de SGP en 
Christen Unie zich bij aansluiten. 
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4. Met betrekking tot 
29441  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in 

verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens 
(bevoegdheden vorderen gegevens) 

 

wordt het voorbereidend onderzoek opgeschort. De commissie wenst– conform voorstel van het 
lid Jurgens - voordien (voorgesteld wordt 15 februari 2005) een aantal deskundigen te spreken 
(MacGillavry, Van de Pol, Mevis en een deskundige uit de OM-praktijk). 
 
5. Met betrekking tot  
19529  Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek 
 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van de VVD (mw. 
Broekers-Knol) en het CDA (van de Beeten). Bij de presentatie van de inbreng wordt en marge 
opgemerkt dat er ook een nadere inbreng zal worden geleverd m.b.t. het wetsvoorstel collectieve 
afwikkeling massaschade (29414). 
 
6.  
29218  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van 

Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere 
wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten 
opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de 
politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) 

 

Bespreking wordt uitgesteld tot 25 januari 2005. 
 
7. Met betrekking tot  
29309  Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de 

Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap) 

 

wordt de bepaling van de nadere procedure uitgesteld tot 1 februari 2005. 
 
8. Met betrekking tot 
27826   Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 

214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal 
artikelen in enkele sociale zekerheidswetten  

 

wordt eindverslag vastgesteld ten einde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  
 
9. Met betrekking tot 
28874  Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten  

 

stelt de commissie eindverslag vast en stelt plenaire behandeling voor op 1 maart 2005. 
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10. 
28221  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling 

van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of 
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)   

  

stelt de commissie eindverslag vast en stelt plenaire behandeling voor op 1 maart 2005.  
 
11. 
De commissie wenst positief te reageren op het verzoek om gesprek van de Nederlandse 
Vereniging voor de rechtspraak. Een gesprek zou kunnen plaatsvinden op 15, 22 of 29 maart 
2005. 
 
12.  
Rondvraag.  
De voorzitter attendeert de leden op een symposium van de directie Wetgeving op 3 maart 2005. 
 
Voorts stelt de voorzitter voor dat leden de grondwet en het werk van de Eerste Kamer uitdragen 
in schoolklassen van het voortgezet onderwijs van Den Haag, mogelijk met een vervolg in andere 
steden in de toekomst. De voorzitter wordt uitgenodigd met een nader uitgewerkt voorstel 
hieromtrent te komen. 
 
 
De wnd. griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 
 

 
 


