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1. De brief van de minister van Justitie d.d. 19 mei 2010 in antwoord op de vragen
inzake de Regelgevingsmonitor (wordt gedrukt onder nummer EK 32123 IV, O)
wordt voor kennisgeving aangenomen.
2. De brief van de minister van Justitie d.d. 19 mei 2010 in antwoord op de vragen
inzake de pa rticipatie in gerechtsdeurwaarderskantoren (wordt gedrukt onder
nummer EK 32123 VI, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie
besluit de minister van Justitie per brief te vragen haar op de hoogte te houden van
de uitkomsten van het overleg met de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
3. Bespreking van de brief van de minister van Justitie d.d. 20 mei 2010 in antwoord op
vragen van de commissie over het Integraal Afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK) wordt aangehouden tot na ontvangst van het rapport van
professor Radaelli en tot na ontvangst van een reactie van de minister van Justitie op
de brief over voorhang van gedelegeerde regelgeving.
4. De brief aan de minister van Justitie inzake het Besluit van 16 november 2009 over
de thuiskopievergoeding wordt vastgesteld.
5. De commissie besluit het gesprek met Mensenrechtencommissaris Hammarberg te
plannen op 28 september 2010. Aangezien die dag van 16-18 uur het overleg van
de Eerste Kamer met de Raad van State op het programma staat, verzoekt de
commissie de staf het gesprek met de Mensenrechtencommissaris van 14-16 uur te
doen plaatsvinden.
6. Met betrekking tot wetsvoorstel
32021 Wijziging van de Wet op d e rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke
indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar
aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en
in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke
ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)
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stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 juni 2010.
7. Met betrekking tot wetsvoorstel
31813 (R1873)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met

betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties
brengt de commissie eindverslag uit. Zij verzoekt de staf te zoeken naar een datum
voor plenaire behandeling vóór het zomerreces waarop de minister van Justitie
beschikbaar is.
8. Met betrekking tot wetsvoorstel
32052 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in
verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere
vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet
modern migratiebeleid)
wordt inbreng voor het verslag geleverd op 15 juni 2010. De commissie streeft naar
plenaire behandeling vóór het zomerreces en zal daarom bij de minister aandringen
op spoedige beantwoording van de gestelde vragen.
NB. Na overleg tussen uw voorzitter en de minister van Justitie is gebleken dat
plenair debat op 22 juni 2010 de meest wenselijke optie is. Dit betekent dat uiterlijk
15 juni 2010 inbreng kan worden geleverd voor verslag. Onder voorbehoud van
ontvangst van de nota n.a.v. het verslag uiterlijk op 18 juni 2010 kan het debat dan
doorgang vinden op 22 juni 2010.
9. Het lid Westerveld (PvdA) doet het voorstel wetsvoorstel
30511 Voorstel van wet van het lid Waalkens tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven
die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het
verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren
reeds voor de verkiezingen van 9 juni 2010 plenair af te handelen (nu is het
voorbereidend onderzoek op 15 juni 2010 gepland). Dit voorstel wordt verworpen.
10. De voorzitter maakt de leden attent op een artikel over de EVRM-aspecten van de
kosten van het deskundigenonderzoek bij letselschade. Hij zal samen met het lid
Westerveld (PvdA) enige conceptvragen daarover aan de andere leden rondsturen.
11. De voorzitter deelt mede dat hij vernomen heeft dat het Nederlands Register
Gerechtelijk Deskundigen nog leeg is.
12. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
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)
en
31877 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering
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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
wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fractie van het CDA
(Franken). Bij bevredigende beantwoording van de vragen kunnen de
wetsvoorstellen vóór het zomerreces waarschijnlijk als hamerstuk worden afgedaan.
13. Met betrekking tot wetsvoorstel
31823 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden
(Aanpassingen tbs met voorwaarden)
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Van
de Beeten), de PvdA (Meurs), de SP (Quik-Schuijt) en de SGP, mede namens de
ChristenUnie (Holdijk). De fractie van de VVD wordt één week uitstel verleend
onder de ‘gebruikelijke voorwaarde’ dat het lid Broekers-Knol op beschuit met
muisjes trakteert.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

