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 1. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 

31358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze 

bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de 

ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer 

te laten plaatsvinden op 20 januari 2009. 

 

 2. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 

31436 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht 

en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de 

vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen 

(Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen) 

te laten plaatsvinden op 27 januari 2009. 

 

 3. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 

31522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering 

van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de 

lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 

handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79) 

te laten plaatsvinden op 20 januari 2009. 

 

 4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30436* Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van 

rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte 

adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation  

wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

5. De commissie besluit op 20 januari 2009 opnieuw te spreken over de voorbereiding van 

het debat wetgevingskwaliteit van 10 februari 2009. De woordvoerders kunnen desgewenst 

– in navolging van de fracties van CDA en VVD – hun inbreng tegen die tijd aan de andere 
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woordvoerders ter beschikking stellen met het oog op de afstemming van de verschillende 

thema’s.  

NB. Een overzicht van de tot nog toe door de fracties aangebrachte thema’s zal met de 

weekendpost naar de leden worden gezonden. 

 

6. De commissie verzoekt de staf na ontvangst van de reactie van de commissie SZW op de 

voorgelegde afwijkingsbepalingen motie-Jurgens een nieuw integraal overzicht van alle 

bepalingen aan te bieden. Op basis hiervan zullen zo mogelijk vragen aan de regering 

worden geformuleerd. 

 

7. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie inzake de financiële 

zekerheidsovereenkomsten (dossier E080060) aan te houden tot 23 december 2008 om 

deze alsdan in een gezamenlijke vergadering met de commissie Financiën aan de orde te 

stellen. 

 

8. De antwoord van de vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake de 

subsidiariteitstoets Europese besloten vennootschap (dossier E080064) wordt – hoewel 

weinig bevredigend – voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit geen nadere 

actie te ondernemen op dit dossier. 

 

9. In de rondvraag verzoekt de voorzitter de wetsvoorstellen 31513 (Uitvoeringswet 

verordening Europese betalingsbevelprocedure) en 31596 (Uitvoeringswet verordening 

Europese procedure voor geringe vorderingen) te agenderen voor procedure. Kamerstuk 

31797, A en nr. 1 (Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) zal worden geagendeerd om te bezien 

of uitdrukkelijke goedkeuring gewenst is. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


