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De vaste commissie voor Justitie1 heeft in haar vergadering van 10 juni
2008 kennisgenomen van de brief van de minister van Justitie van 10 juni
2008 inzake de afhandeling van wetsvoorstellen voor het zomerreces.
Naar aanleiding daarvan heeft zij de minister bij brief van 10 juni 2008 een
reactie gestuurd.
De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijke overleg.
De griffier van de commissie,
Van Dooren
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE A.I.
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 juni 2008
In vervolg op mijn brief van 16 april jongstleden, kenmerk 5539358/08/61,
bericht ik u mede namens de Staatssecretaris van Justitie het volgende.
Anders dan ik u heb geschreven zijn wij niet in staat u vóór het reces de
(nadere) memories van antwoorden aan uw Kamer te doen toekomen
van:
– de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (29 702) en
– het Wetsvoorstel tuchtrechtspraak accountants (30 397).
Wij verontschuldigen ons voor de ontstane vertraging en zijn ons ervan
bewust dat daardoor en door de internationale verplichtingen gedurende
de laatste weken de resterende voorstellen van de door de MinisterPresident aangeboden lijst niet of slechts ten dele voor het zomerreces
kunnen worden afgehandeld. Op 17 juni ben ik beschikbaar; de staatssecretaris, die mij ten volle kan vervangen, op 24 en 1 juli.
Gelet op de spoedeisendheid van de volgende onderwerpen zouden
onzerzijds prioriteit genieten:
– de Implementatiewet Richtlijn oneerlijke handelspraktijken op
consumententerrein in de interne markt (30 928)
– het wetsvoorstel grensoverschrijdende fusie (10de Richtlijn) (30 929).
Graag ben ik beschikbaar voor nadere afstemming.
In afwachting van uw reactie,
De minister van Justitie a.i.,
G. ter Horst
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Den Haag, 10 juni 2008
De vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft in haar vergadering van heden kennisgenomen van uw brief d.d. 10 juni 2008 inzake de
afhandeling van wetsvoorstellen voor het zomerreces.
U stelt in uw brief dat wat betreft het ministerie van Justitie de wetsvoorstellen 30 928 (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)
en 30 929 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband
met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende
fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) prioriteit genieten. De
leden van de vaste commissie zien echter geen mogelijkheid deze wetsvoorstellen reeds volgende week plenair te behandelen, aangezien heden
de nadere memories van antwoord nog niet waren ontvangen. Zij hechten
er aan beide wetsvoorstellen met u zelf te bespreken, zodat afdoening
voor het zomerreces niet in de rede ligt.
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
De voorzitter van de commissie Justitie,
R. H. van de Beeten
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