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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31220* Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 

77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de 

instandhouding en wijziging van hun kapitaal 

  wenst de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 20 mei 2008. 

 

 2. Naar aanleiding van de brief van de regering over het onderzoek naar een kaderwet voor 

de vestiging van internationale strafhoven in Nederland, besluit de commissie de regering 

een nadere brief te zenden. Gevraagd zal worden naar de mogelijke inhoud van een 

dergelijke kaderwet en diens verhouding tot de Grondwet. Tevens zal worden gevraagd 

naar het eventueel vastleggen van een regeling voor de vestiging van internationale 

strafhoven in de Grondwet zelf. 

 

 3. De brief van de minister van Justitie van 16 april 2008 inzake de planning van de indiening 

van (nadere) memories van antwoord wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het 

verkrijgen van gezamenlijk gezag 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), 

VVD (Broekers-Knol, volgt) en SP (Quik-Schuijt). Een tweetal vragen zal als 

commissievraag worden gesteld.  

 

 5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30928* Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten 

aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 

jegens consumenten op de interne markt 

  wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten) en PvdA (Haubrich-Gooskens). De fractie van de SP sluit zich bij de vragen van 

de PvdA aan. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


