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1. 32319
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de
voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 juni 2011.
2. T00450
Toezegging bij bevoegdheden vorderen gegevens (evaluatie na drie jaar)
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 februari 2011
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
3. 31065
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het
Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)
De woordvoerders kunnen uiterlijk vrijdag 22 april tot 14.00 uur hun op- en
aanmerkingen kenbaar maken aan de staf. Daarna zal het voorlopig verslag worden
vastgesteld.
4. 32188
Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van
kaderbesluit 2009/299 JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot
wijziging van het kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit
2008/909.JBZ en kaderbesluit 2008/947.JBZ en tot versterking van de procedurele rechten
van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens
het proces (PbEU L 81)
De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
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5. E110020
Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate governance COM(2011)164
De commissie besluit op 24 mei 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
6. E110002
Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen (ADR)
De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.
7. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer
Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de
Eerste Kamer (zie toelichting)
De commissie concludeert dat alle aanbevelingen zich voor tenuitvoerlegging lenen. De
voorzitter constateert dat enkele leden reserves hebben uitgesproken ten aanzien van de
eerste volzin van aanbeveling 10, die naar hun opvatting geschrapt zou kunnen worden.
8. 28781
Brief van de s taatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 11 april 2011 inzake prognose
indiening wetsvoorstel door derden geleden inkomensschade (in antwoord op brief van de
commissie d.d. 1 februari)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
9. Integraal wetgevingsbeleid en het wetgevingsprogramma (31.731)
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 april 2011 met het kabinetsstandpunt
voor beleid en regelgeving (IAK)
De commissie besluit de minister voor het zomerreces nog uit te nodigen voor een
mondeling overleg over het integraal wetgevingsbeleid/IAK.
10. Rondvraag
•

De commissie neemt er kennis van dat het evaluatierapport van de Europese Commissie
over de dataretentierichtlijn is verschenen. Tijdens de rondvraag van de commissie voor de
JBZ-Raad is besloten, conform het eerdere voornemen de behandeling spoedig op te pakken,
op 10 mei 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
NB: het evaluatierapport zal z.s.m. verspreid worden en wordt ondergebracht in dossier
E110022 op www.europapoort.nl.

11. 32458
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG
van het Europees Parlement en de Ra ad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot
wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en
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richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van
fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259)
De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

