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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31513 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese 

betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese 

betalingsbevelprocedure) 

 stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 januari 2009. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31596  Uitvoering van verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese 

procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening 

Europese procedure voor geringe vorderingen) 

 stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 januari 2009. 

 

3. 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  

 stelt de commissie vast dat het wetsvoorstel heden kan worden afgedaan als hamerstuk. 

 

4. Het leveren van inbreng voor schriftelijke vragen met betrekking tot de brief van de minister 

van Justitie van 31 oktober 2008 (EK 31700 VI, D) inzake de Kabinetsnota over de 

uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel wordt uitgesteld tot 20 januari 2009. 

  

5. De brief van de staatssecretaris van Economische Zaken bij aanbieding van het 

samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit en het OM (30928, G) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De inhoud van de brief kan betrokken worden bij de behandeling 

van de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van  een sanctiestelsel.   

 

6. Vanuit de commissie zijn er geen aanvullende vragen n.a.v. het verslag van de 

expertbijeenkomst over wetsvoorstel 31145 bewaarplicht verkeersgegevens  

 



 datum 23 december 2008 

 kenmerk /KvD/ 

 blad 2 

 

7. De leden wensen eerst na ontvangst van de memorie van antwoord met betrekking tot 

wetsvoorstel 28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) te overwegen of zij wensen te spreken 

met enkele voor – en tegenstanders van het amendement Anker. 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


