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31872 (R1876)
Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot
wijziging van het Verdrag inzake beperkingen van aansprakelijkheid voor maritieme
vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 28 september 2010.
31875
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001
te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid
voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 28 september 2010.

3.

31879 (R1877)
Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal
verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door
bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 28 september 2010.

4.

31915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties
De commissie besluit op 5 oktober 2010 inbreng te leveren voor het nader voorlopig
verslag.

5.

30520
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen,
abonnementen en overige overeenkomsten)
De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair
debat op 12 oktober 2010.
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T01063
Toezegging Nulmeting bij internetaanbieders (31 145)
De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 augustus
2010 aan te houden tot 28 september 2010.

7.

T00510
Toezegging te hanteren definitie van het begrip terrorisme
De commissie besluit - naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie d.d. 18
augustus 2010 - een brief met nadere vragen te sturen aan de minister. Op 5 oktober 2010
zal er door de fracties inbreng worden geleverd voor schriftelijk overleg. Beoogd wordt de
vragen in commissieverband te stellen.

8.

Besluit elektronische mededelingen
De commissie neemt het besluit voor kennisgeving aan.

9.

Veiligheidsbeleid burgerluchtvaart
De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 13 juli 2010 voor
kennisgeving aan te nemen. Wel zal de brief worden aangeboden aan de gesprekspartners
van de bijeenkomst op 22 december 2009, met het verzoek de commissie op de hoogte te
stellen van eventuele incidenten.

10.

30145, G
De conceptbrief inzake motie van het lid Strik c.s. (Kamerstuk 30145, G) wordt met enige
wijzigingen vastgesteld.

11.

Rondvraag
De commissie besluit op 5 oktober 2010 de voortgang wat betreft de verkrijging van de
gevraagde doorlopende wetteksten bij de wetsvoorstellen inzake het rechtspersonenrecht te
agenderen in de commissie. De commissie verzoekt de griffier ambtelijk navraag te doen
naar de voortgang.

12.

32194
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere
wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
De fracties van CDA (Janse de Jonge), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Westerveld) en SP
(Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

13.

32021
Wijziging van de Wet op de 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)
De fracties van CDA (Van de Beeten), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Haubrich-Gooskens), SP
(Quik-Schuijt) en D66 (Staal) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie
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besluit niet in te gaan op het aanbod van het LOVCK om zijn visie op het voorliggende
wetsvoorstel toe te lichten.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

