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 1. De brief van de minister van Justitie d.d. 4 juni 2008, inzake het ontwerpbesluit 
uitvoering artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
 

2. 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 eindverslag uitgebracht. De commissie stelt voor het plenaire debat te houden op 23 

september 2008. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30929* 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) 

  wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30584 (R1811) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van 

een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de 

verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning 

wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. Wel 

wenst de commissie alsnog de bijlage te ontvangen (genoemd op pag. 4 van de memorie 

van antwoord) met het overzicht van verklaringen die in andere landen in gebruik zijn.  

 

5.  Met betrekking tot wetsvoorstel 

30397* Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet 

tuchtrechtspraak accountants) 

  wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  
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6.  Met betrekking tot wetsvoorstel 

30143* Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de 

Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het 

slachtoffer in het strafproces  

bevestigt de commissie het besluit van 10 juni 2008 om eindverslag uit te brengen ten 

einde de plenaire behandeling op 23 september 2008 te doen plaatsvinden.  

 

7. Tijdens de rondvraag wordt besloten: 

•  Wetsvoorstel 31307 (R1842) 

Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst 

betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 

297); het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag bevattende het 

instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen 

de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 

2003, inzake de toepassing van het uitleverings-verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 

en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 juni 1980, met 

bijlagen (Trb. 2004, 299); de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen 

Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de 

Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 298); het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage 

totstandgekomen Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de 

Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van 

Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing 

van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika 

aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te 's-Gravenhage op 12 juni 1981, 

met bijlagen (Trb. 2004, 300) in de commissie te agenderen op 24 juni 2008. 

•  de door de commissie ESO doorverwezen voorstellen (E080060) Richtlijnen Finaliteit 

en Financiëlezekerheidsovereenkomsten en (E080061) Mededeling inzake videospellen 

te agenderen op 24 juni 2008. 

•  het rapport van de visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving en de 

kabinetsreactie te agenderen op 8 juli 2008, teneinde de gezichtspunten vanuit de 

fracties te inventariseren en te besluiten omtrent de wijze van behandelen. 

•  geen nadere actie te ondernemen naar aanleiding van correspondentie van de 

Nederlandse Orde van Advocaten met betrekking tot wetsvoorstel 31237 Wijziging van 

de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter 

uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn 

nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot 

vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement 

en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de 

technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op 

grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) aangezien de 
commissie Financiën dit punt oppakt. 
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8. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31145* Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in 

verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van 

gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare 

elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 

(Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 

 wordt inbreng geleverd door de fracties van SP (Kox, volgt), VVD (Duthler), 

ChristenUnie, mede namens SGP (Lagerwerf-Vergunst), PvdA (Westerveld), 

GroenLinks (Strik, volgt) en CDA (Franken). 

 De leden Franken en Duthler zullen een voorstel doen aan de commissie met betrekking tot 

het horen van onafhankelijke experts m.b.t. de technische uitvoeringsaspecten van het 

wetsvoorstel. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* vermeld op lijst-Balkenende 


