Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Justitie
dinsdag 3 juli 2007

aan

De leden van de vaste commissie voor
Justitie
i.a.a. de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin
in verband met agendapunt 1
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1. Ten aanzien van wetsvoorstel
30332

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de
Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot
gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)

wordt het voorbereidend onderzoek voorzien voor 25 september 2007. De commissie
acht het wenselijk het voorbereidend onderzoek gezamenlijk met de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin te doen plaatsvinden.
De voorzitters van de beide genoemde commissies zullen in overleg bepalen of een
wetsvoorstel van het ministerie van Justitie, dat mede is ondertekend door de minister
voor Jeugd en Gezin, door beide commissies gezamenlijk zal worden behandeld.
2. Ten aanzien van wetsvoorstel
30815

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en
andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke
zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing
procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

zal inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd op 11 september 2007.
3. De commissie acht het niet mogelijk om de plenaire behandeling van wetsvoorstel
30699

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van
wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties)

nog voor het zomerreces te laten plaatsvinden. De griffier wordt verzocht na te gaan of de
plenaire behandeling op 11 dan wel 25 september 2007 kan plaatsvinden.
NB. Op 11 september is de minister van Justitie vanwege een Europese vergadering
verhinderd.
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4. De conceptbrief aan de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken inzake de Mujahedin-e
Khalq Organisation, zoals opgesteld door het lid Franken (CDA), wordt met een enkele
wijziging vastgesteld.
5. De leden van de commissie wensen in de loop van het zomerreces een informatiedossier te
ontvangen over het wetsvoorstel
29702

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht).

De griffier wordt tevens verzocht na te gaan of er nog exemplaren beschikbaar zijn van de
evaluatie van de Algemene Wet Bestuursrecht. Leden die een exemplaar hiervan wensen te
ontvangen kunnen dit aangeven bij de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning.

De waarnemend griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

