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34 490 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek 
en het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, in verband met de omzetting 
van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 november 2014 
betreffende bepaalde regels voor 
schadevorderingen volgens nationaal recht 
wegens inbreuken op de bepalingen van het 
mededingingsrecht van de lidstaten en van de 
Europese Unie (Implementatiewet richtlijn 
privaatrechtelijke handhaving 
mededingingsrecht) 

B  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VEILIGHEID EN JUSTITIE1 

Vastgesteld 20 december 2016 

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot 
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

Op 6 december 2016 ontvingen de leden van de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer een e-mail2 van professor W.H. 
van Boom van de Universiteit Leiden. In zijn e-mail gaat hij in op de 
verhouding tussen het gewijzigde voorgestelde artikel 6:193m, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 11, tweede lid, aanhef, van de 
richtlijn3. Professor W.H. van Boom vraagt zich af of de wijziging wel in 
overeenstemming is met de tekst van de richtlijn. De voornoemde leden 
vragen de regering derhalve een reactie te geven op de in zijn e-mail 
opgeworpen vraag en zijn toelichting daarbij. 

1 Samenstelling:
Kox (SP), Engels (D66), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), 
Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Backer (D66), Knip 
(VVD), Barth (PvdA), Beuving (PvdA), Hoekstra (CDA), Popken (PVV), Schouwenaar (VVD), 
Schrijver (PvdA), Bredenoord (D66), Van Dijk (SGP), Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), 
Rombouts (CDA), Van Weerdenburg (PVV), Wezel (SP), Van de Ven (VVD), Sietsma (CU)

2 Griffienummer: 160305.
3 Richtlijn 2014/104/EU.
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De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zien de 
reactie van de regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belang-
stelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Duthler 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren
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