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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31508* Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn
2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging
van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG
betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224)
wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
2. De plenaire behandeling van wetsvoorstel
29702* Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht)
wordt tot nader order aangehouden, in afwachting van wetsvoorstel 31124 (Aanpassingswet
vierde tranche Awb).
3.

De commissie besluit het mondeling overleg over het notariaat op 9 december 2008
doorgang te laten vinden. Het overleg wordt beperkt tot de bespreking van wetsvoorstellen
30350 en 31040.

4.

De commissie besluit op 16 december 2008 verder te spreken over de voorbereiding van
het debat wetgevingskwaliteit van 10 februari 2009. Fracties die hun
onderwerpen/invalshoeken voor het debat nog niet zwart op wit hebben gezet, worden
verzocht dit alsnog te doen.

5.

De commissie sluit zich aan bij het advies van de commissie voor de JBZ-Raad over het
Wetgevings- en Werkprogramma 2009 van de Europese Commissie (E080133). De
commissie verzoekt de voor een subsidiariteitstoets aangemerkte voorstellen te zijner tijd in
gecombineerde commissievergaderingen Justitie en JBZ-Raad te agenderen.

6.

De commissie besluit de vaste verandermomenten (TK 29515, nr. 270) vooralsnog het
voordeel van de twijfel te geven, maar vreest dat een en ander in de praktijk zal leiden tot
meer druk op spoedige afhandeling van wetgeving door de Eerste Kamer. Voorts wordt het
College van Senioren expliciet gewezen op de brief van Actal over de vaste
verandermomenten.
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Met betrekking tot wetsvoorstel
28867* Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), VVD
(Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens) en SGP, mede namens CU (Holdijk).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

