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Nr. 35779/KvD  

 
 
 

 
 
Den Haag, 1 november 2005 

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

 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
van dinsdag 1 november 2005 

 
 
1.  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) 

 

en  
2. 
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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Franken) en de 
PvdA (Tan) .  
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3. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van de VVD (Broekers) en het 
CDA (Franken)   
 
4. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Wagemakers), 
de VVD (Biermans) en de PvdA (Westerveld). 
 
 5. 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)  

 

zal het voorbereidend onderzoek worden gehouden op 29 november 2005. Na overleg met het 
ministerie van Justitie over de benodigde termijn van beantwoording zal de commissie een datum 
plannen voor de plenaire behandeling. 
 
6. Rondvraag 
De voorzitter zal de commissie een notitie doen toekomen m.b.t. de  motie van de Beeten (EK 
28979, E inzake de samenhang in het regeringsbeleid voor 2005 tussen curatieve en penitentiaire 
voorzieningen) en het rapport van de commissie Houtman. De commissie neemt zich voor nader 
over dit onderwerp te spreken met de ministers van Justitie en VWS begin 2006. 
 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

 


