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Den Haag, 10 mei 2005 

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

 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 10 mei 2005 

 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel 
29700*   Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een 

inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen 
(Wet inburgering in het buitenland) 

 

 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van PvdA (Middel), 
GroenLinks (), CDA (Van de Beeten) en door D66 (Engels) mede namens OSF. Overigens 
zullen twee commissievragen opgesteld worden m.b.t. de gewenste duidelijkheid omtrent 
opvatting van Europese Commissie over verenigbaarheid van dit wetsvoorstel met Europees recht 
en over beschikbaarheid (deze maand) van onderzoeksresultaat betreffende het taalexamen 
(resonansgroep en wetenschappelijke onderbouwing). 
 
De commissie wenst de planning te handhaven ten aanzien van het beleidsdebat integratie en het 
onderhavige wetsvoorstel op een andere datum plenair te behandelen. 
  

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29737*  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van 

Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de 
waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële 
instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad 
betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en 
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening, 
IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn) 

 

 zal de PvdA-fractie (Rabbinge) wellicht één vraag stellen voor het verslag. Zo niet, dan kan 
eindverslag vastgesteld worden.  



 
 3. Met betrekking tot wetsvoorstel  

28484   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in  
verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima  

 

wordt de commissievraag vastgesteld. Overigens wordt inbreng voor het voorlopig verslag 
geleverd door de fracties van PvdA (Witteveen) en CDA (Wagemakers). 

 
 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

28167  Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk 
Wetboek met betrekking tot het concurrentiebeding 

 

 wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Broekers-
Knol), GroenLinks (de Wolff) en CDA (Van de Beeten). 

  
 5. Met betrekking tot 

29414*  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te 
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade) 

 

 stelt de commissie eindverslag vast en stelt 21 juni 2005 voor als datum plenaire behandeling. 
 
 6. met betrekking tot wetsvoorstel 

29421  Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb) 

 

en 
29519*  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de 

tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg 
 

wordt eindverslag vastgesteld ten einde af te doen als hamerstuk. 
 
 7. 

29224  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de 
tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 

 

De brief van minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie d.d. 19 april jl. (Kamerstuk 29224, 
ek-F) wordt voor kennisgeving aangenomen, met het voorbehoud dat de CDA-fractie er mogelijk 
op terug zal komen. 

 
  

De wnd. griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 
 

 


