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Nr. 36257 / vD  

 
 
 

 
 
Den Haag, 28 maart 2006  

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 28 maart 2006 
 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel: 
28167  Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot het concurrentiebeding 
 

wordt eindverslag uitgebracht. De datum voor plenaire behandeling wordt vastgesteld op 30 
mei 2006. 
 
2.  Met betrekking tot wetsvoorstellen: 
26671   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 

Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe 
ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II) 

 

en 
30036  
(R1784) 

 Goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest totstandgekomen 
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met 
elektronische netwerken (Trb. 2002, 18) 

 

wordt de datum voor plenaire behandeling vastgesteld op 30 mei 2006. 
 
3. Met betrekking tot wetsvoorstel: 
30339*  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2004/757/JBZ van de Raad van de 

Europese Unie van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van 
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare 
feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel (PbEU  
L 335) 

 

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 11 april 2006. 
 
4. 
De commissie besluit de voorzitter en plv. voorzitter van de Raad voor strafrechtstoepassing 
en jeugdbescherming uit te nodigen voor een gesprek op 4 april 2006 in relatie tot 
wetsvoorstel 30161 Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor 
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.  
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In verband daarmee wordt de datum van het voorbereidend onderzoek uitgesteld naar 11 april 
2006. Dit gesprek (half uur) zal voorafgaand aan het gesprek met de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak (17.00- 1800 uur) gepland worden. NB. Met de algemeen secretaris van de 
RSJ is inmiddels het tijdstip van 16.30 – 17.00 uur vastgelegd. 
 
5. 
De commissie bespreekt het overzicht van openstaande toezeggingen. Besloten wordt de 
minister van Justitie en de minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie elk een brief te 
zenden met het verzoek de commissie te informeren over de nakoming van een aantal door 
hen gedane toezeggingen uit 2004 en 2005. Ten aanzien van een aantal andere toezeggingen 
wordt de griffier verzocht voorafgaand aan de volgende vergadering een afschrift te 
verstrekken van de betreffende passages uit de Handelingen.  
 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren.  
 


