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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
28781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet
schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als
gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten
stelt de commissie voor de minister uit te nodigen voor plenair debat in derde termijn.
2.

De commissie houdt de inhoudelijke bespreking van de vragen naar aanleiding van een brief
van de voorzitter van de Stichting Auteursrechtbelangen over het Besluit van 16 november
2009 inzake de ‘bevriezing’ thuiskopievergoeding (Stb. 2009, 480) aan tot 9 februari
2010. De minister zal verwittigd worden dat de commissie het besluit in behandeling
neemt, met het verzoek het besluit (vooralsnog) niet van kracht te laten worden.

3.

De voorzitter wordt gemachtigd de brief aan de staatssecretaris van Justitie over de stand
van zaken met betrekking tot de wetsvoorstellen die voortvloeien uit de aanbevelingen van
de commissie Neleman te verzenden, nadat deze is ingekort conform het besprokene in de
commissievergadering.

4.

Via ambtelijke weg is begrepen dat het ministerie van Justitie geen doorlopende wettekst
zal verstrekken met betrekking tot de wetsvoorstellen
28746

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek

31065

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van
het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

en
31058

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing
van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

De commissie wil – gelet op het feit dat eerder in andere commissies soortgelijke verzoeken
zijn afgewezen - aan het College van Senioren het verzoek voorleggen dat de Voorzitter in
overleg treedt met de regering om de toezegging te verkrijgen dat in voorkomende gevallen
wel aan zo’n verzoek om een doorlopende wettekst gehoor zal worden gegeven.
Vooralsnog wordt het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de twee
laatstgenoemde wetsvoorstellen opgeschort.
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5.

Rondvraag

•

De voorzitter attendeert de leden op de brief van de minister van Justitie d.d. 25 januari
2010 inzake wetsvoorstel 31838 (R1874) Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te
Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van
strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling
van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb.
2003, 60 en Trb. 2005, 46). Het betreffende wetsvoorstel is nog aanhangig bij de Tweede
Kamer. De commissie schort haar oordeel op tot het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer
aanhangig is.

•

De leden hebben een stemmingsoverzicht ontvangen met een verkeerd vetnummer (31318
i.p.v. 31813) Inmiddels is een correcte versie verzonden. Wetsvoorstel 31813 Wijziging van
de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en
andere nationaliteitsrechtelijke kwesties staat geagendeerd voor procedure op 9 februari
2010.

6.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31746

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel
toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van
bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU
L 184)

leveren de fracties van het CDA (Franken), de VVD (Kneppers), de SP (Elzinga) en
ChristenUnie (Lagerwerf-Vergunst, mede namens SGP) inbreng voor het voorlopig
verslag.
7.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing
van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen
leveren de fracties van het CDA (Franken), de VVD (Kneppers), de PvdA (Tan), de SP
(Elzinga) en ChristenUnie (Lagerwerf-Vergunst, mede namens SGP) inbreng voor het
voorlopig verslag.

8.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31877 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van
een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een
standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en
besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen
alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid
leveren de fracties van het CDA (Franken), de PvdA (Haubrich), de VVD (Kneppers), de SP
(Elzinga) en ChristenUnie (Lagerwerf-Vergunst, mede namens SGP) inbreng voor het
voorlopig verslag.
NB Het advies van de Raad van State is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde
lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)
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Met betrekking tot wetsvoorstel
31948 Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van
geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen
met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
leveren de fracties van het CDA (Franken), de VVD (Kneppers), de PvdA (Tan), de SP
(Elzinga) en ChristenUnie (Lagerwerf-Vergunst, mede namens SGP) inbreng voor het
voorlopig verslag.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

