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1. E1000361 Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht
De commissie besluit op 2 november 2010 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met
de minister.
2. 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)
en
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)
en
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 stelt voor met betrekking tot bovengenoemde (Rijks-)wetsvoorstellen blanco
eindverslag uit te brengen en deze als hamerstuk af te doen.
Wel stelt de fractie van de PvdA (Haubrich-Gooskens) voor een brief aan de minister te
sturen over de onoverzichtelijk wordende hoeveelheid verdragen en wetgeving inzake de
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen. Mw. Haubrich-Gooskens zal een concepttekst
inleveren bij de griffier.
3. Rondvraag
•

1

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)
Dossiernummer op www.europapoort.nl
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De commissie verzoekt de voorzitter in overleg te treden met de indiener. Het wetsvoorstel
kan worden afgedaan als hamerstuk als daar geen bezwaar tegen bestaat. Anders dient een
datum voor plenaire behandeling te worden gevonden waarbij ook de minister van
Economische Zaken aanwezig kan zijn.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

