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 datum 22 maart 2011 

 ons kenmerk 41880// 
 

 

1. T00856 

Verhoging rechtsbescherming (30657) 

De voorzitter zal de conceptbrief aanpassen aan de hand van de opmerkingen die tijdens de 

vergadering zijn gemaakt. De aangepaste brief zal, alvorens te worden vastgesteld, via de e-

mail circuleren onder de leden van de commissie.  

 

2. 28867 

Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing  

wettelijke gemeenschap van goederen) 

De commissie stelt voor de plenaire behandeling1 voort te zetten op 5 april 2011.  

 

3. 32137 
Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk 
Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek) 

De commissie besluit op 5 april 2011 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.  
 

4. 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 commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

                                                 
1 Op 15 december 2009 heeft de Kamer de tweede termijn van de plenaire behandeling afgerond. Op 22 
december 2009 is er - na een aangenomen ordevoorstel - eerst gestemd over de motie Haubrich-
Gooskens c.s. (28 867, G), die met algemene stemmen is aangenomen. Vervolgens is besloten de 
stemming over het wetsvoorstel aan te houden totdat het onderzoek zoals dat in de motie is 
neergelegd, zou zijn uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en in de commissie besproken. 
Deze stelt voor de plenaire behandeling voort te zetten. Mocht een Lid (of meerdere Leden) een derde 
termijn wensen, dan moet hij/zij, op grond van art. 92, eerste lid, van het Reglement van Orde van de 
Eerste Kamer, daarvoor eerst verlof krijgen van de Kamer.   



 

 datum 22 maart 2011 

 ons kenmerk 41880// 

 blad 2 

 

 

 

5. 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 besluit de nadere procedure aan te houden tot 29 maart 2011. 

 

6. 32458* 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 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 

richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van 

fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259)   

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 19 april 2011. 

 

7. Rondvraag 
• De voorzitter deelt mee dat hij nog in contact zal treden met de minister voor wat betreft de 

behandeling van wetsvoorstel 31763 (Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake 

aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen). 

• De commissie besluit met betrekking tot wetsvoorstel 32438* (Verbetering handhaving 

verzekering motorrijtuigen) - dat op 5 april 2011 in de commissie geagendeerd stond voor 

voorbereidend onderzoek - toch blanco eindverslag uit te brengen en het wetsvoorstel af te 

doen als hamerstuk.  

• De commissie neemt de (ambtelijke) mededeling dat de nota over gegevensbescherming de 

Kamer niet voor 29 maart 2011 zal bereiken voor kennisgeving aan, en handhaaft - in 

verband met de naderende datum van het debat op 17 mei 2011 - de oorspronkelijke datum 

voor inbreng schriftelijk overleg op 29 maart 2011.  

• Mw. Quik attendeert de commissieleden op wetsvoorstel 32616 Goedkeuring van 

ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong 

voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële 

regelingen BES). Dit wetsvoorstel zal in de commissie KOREL geagendeerd worden voor 
procedure. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


