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Nr.  35883/KvD  

HERZIENE VERSIE IN VERBAND 
MET WIJZIGING BIJ 
AGENDAPUNT 1. 
 
 

 
 
 
Den Haag, 29 november 2005 

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

 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 29 november 2005 
 
 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
30137*   Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van 

titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek) 

 

wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de Beeten en mw. 
Vedder-Wubben), PvdA (mw. Westerveld) en VVD (mw. Broekers).  Zij zullen nog nader 
overleggen over de formulering van een vraag die namens de commissie gesteld zal worden. De 
voorzitter vraagt aandacht voor spoedige doorgeleiding van deze vragen naar de griffier. 
 
2.  Met betrekking tot wetsvoorstel  
30049*  Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de 

overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de 
wet van 17 november 1994, Stb. 837 

 

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 13 december 2005. 
 
3. 
De commissie inventariseert mogelijke onderwerpen voor een te houden beleidsdebat met de 
minister van Justitie. Daarbij passeren de volgende suggesties: rechtsstaat en 
terrorismebestrijding, gevangeniswezen, bruikbare rechtsorde, handhaving, justitiële wetgeving 
in internationale context, kwaliteit van de wetgeving, sturing van de rechtsontwikkeling. In 
januari zal de commissie nader spreken over de wijze van begrotingsbehandeling en dan mogelijk 
een thema kiezen. De griffier wordt verzocht relevante moties en handelingen van het debat in 
2003 aan de commissie te verstrekken.  



 2

 
 
4. 
Met betrekking tot de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen: 
30137*  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van 

titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek) 

 

 
19529*   Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het 

nieuw Burgerlijk Wetboek 
 

 
28484*   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 

1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke 
strafmaxima 

 

en 
30171*   Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van 

andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het 
terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie) 

 

houdt de commissie vast aan behandeling op 20 december 2005.  
 
5. Rondvraag 
 

•  Met betrekking tot wetsvoorstel  
29685 Aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale 

inkomens- en vermogensbegrip 
wordt nu reeds voorgenomen – aannemende dat Justitie tijdig zal antwoorden op het voorlopig 
verslag - dit eveneens te agenderen voor plenaire behandeling op 20 december 2005. 
 

•  De voorzitter informeert de commissie dat hij zich op de hoogte laat houden van 
ontwikkelingen m.b.t. het herzieningsverzoek van Kevin Sweeney, doch dat in dit stadium 
geen actie van de zijde van de Eerste Kamer aan de orde is. 

 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

 
 
  
 


