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Nr.              
 Nr. 35705/vD   

 
 
 

 
 
Den Haag, 11 oktober 2005 

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

 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 11 oktober 2005 
 
 
1.   
28746  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek  
Inbreng ten behoeve van het nader voorlopig verslag wordt vastgesteld op 22 november 2005. 
De commissie is voornemens de plenaire behandeling te combineren met de behandeling van de 
(nog in te dienen) invoeringswet.  
 
2. Wetsvoorstel 
28781  Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de 

Wet Schadefonds geweldsmisdrijven in verband met vergoedbaarheid van schade 
als gevolg van overlijden of ernstig letsel van naasten  

 

wordt afgevoerd van de agenda. 
 
3. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29980*  Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 

verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen alsmede van 
de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 
november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de 
Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet internationale 
kinderbescherming) 

 

 wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 1 november 2005. 
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4. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29981 
(R1782)* 

 Goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Trb. 1997, 
299) 

 

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 1 november 2005.  
 
5. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29912*  Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 

2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie 
van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van 
een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272) 

 

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 1 november 2005. 
  
6. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29685*  Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het 

inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip 
 

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 1 november 2005. 
  
7. De commissie kan instemmen met de voorgestelde datum (17 januari 2006, vanaf 16.30 

uur) voor een gesprek met de Hoge Raad en de komende en vertrekkende PG. De 
voorzitter zal – gehoord de inventarisatie in de commissie - contact opnemen met de heer 
Davids om de te bespreken onderwerpen af te stemmen. 

 
8. De commissie verzoekt om een CIP-dossier bij wetsvoorstel 26671 (computercriminaliteit 

II). 
 
 
De wnd. griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

 


