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Betreft BeschikbaarsteMng cfoorfopende wetteksten

Geachte Minister,

Bij de Eerste Kamer is de behandeling van een drietal wetsvoorstellen1 - in behandeling
gesteld bij de vaste commissie voor Justitie - tot nader order opgeschort, aangezien de
commissie de wens kenbaar heeft gemaakt eerst te beschikken over doorlopende wettek-
sten alvorens het voorbereidend onderzoek wordt aangevangen. Via ambtelijke weg is dit
verzoek kenbaar gemaakt bij uw ministerie, waarop het bericht kwam dat van de zijde van
het ministerie (vooralsnog) niet aan dit verzoek kan worden voldaan.

Bij nadere bespreking in de commissie werd opgemerkt dat de wens om te beschikken over
doorlopende wetteksten zich niet bij alle wetsvoorstellen voordoet, maar wel bij wetsvoor-
stellen die complexe wijzigingen behelzen, die onoverzichtelijk zijn door opvolgende nota's
van wijziging, welke onoverzichtelijkheid vergroot is door amendering in de Tweede Kamer.
Als voorbeeld werd genoemd de jaarlijkse belastingherziening. Gegeven de grote tijdsdruk
bij de behandeling van het belastingplan staat de commissie Financien doorgaans met iege
handen wanneer gevraagd wordt om een doorlopende wettekst. Ook andere commissies
hebben de ervaring dat niet altijd positief gereageerd wordt op dergelijke verzoeken. Ge-
geven het feit dat de behoefte zich in alle commissies van deze Kamer voor kan doen,
heeft de commissie mij het verzoek gedaan te bewerksteliigen dat de regering deze Kamer
toezegt dat beschikt kan worden over doorlopende wetteksten in die gevalien dat deze
Kamer daarom verzoekt.

1 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de

regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelljkheid (Wet vereenvoudt-

ging en flexibilisering bv-recht)

31065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Bur-

gerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

28746 Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek



De vormgeving van de doorlopende wettekst zou zo moeten zijn dat de oude en de nieuwe
tekst naast elkaar zijn geplaatst met aanduiding van de wijzigingen. Een kolom zou de
bestaande tekst van de te wijzigen wet moeten bevatten en een kolom de gewijzigde tekst.
Bij amendering door de Tweede Kamer zou dat in een derde kolom zichtbaar gemaakt
kunnen worden of door markering in de tweede kolom van die amendering met bijv. in een
voetnoot de oorspronkelijk door de regering voorgestelde tekst.

De leden van de commissie Justitie hebben de behandeling van de in de voetnoot gemelde
wetsvoorstellen vooralsnog opgeschort tot de verlangde toezegging is gedaan en de com-
missie kan beschikken over de doorlopende wettekst. Op voorhand kan ik u melden dat
ook de commissie Financiën dit jaar zal wensen te beschikken over een doorlopende wet-
tekst bij de behandeling van het Belastingplan 2011.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de minister-president.

Ik spreek de hoop uit dat u wilt bijdragen aan de kwaliteit van de wetgeving door deze
Kamer toe te zeggen dat de regering doorlopende wetteksten in de verlangde vorm be-
schikbaar zal stellen in die gevallen dat de Kamer daarom vraagt.

Hoogachtend,

Drs. P. René H.M. van der Linden


