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1. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. 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) 

brengt de commissie eindverslag uit. Zij stelt voor een kort plenair debat te houden op 15 

december 2009. 

 

3. De brief van de minister van Justitie van 30 oktober 2009 over uitvoering van de nota 

‘Vertrouwen in wetgeving’ (31 731, A) wordt besproken. Het lid Lagerwerf-Vergunst 

(ChristenUnie) vestigt in het kader van de brief de aandacht op een inhoudelijk 

verzamelwetsvoorstel op het terrein van OCW dat binnenkort plenair behandeld zal worden 

(31821 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige 

andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor 

hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)   

 De leden zullen hun fractiegenoten ingeven alert te zijn op inhoudelijke 

verzamelwetgeving, gelet op de bezwaren die hierover zijn geuit in een overleg met de 

minister van Justitie, waarbij hij een notitie over dit onderwerp heeft toegezegd.  

De staf wordt verzocht uit te zoeken hoe men bij het Integraal afwegingskader (p. 6 van 

de brief) op Rijksweb kan komen1.  

De voorzitter van de commissie wijst op een passage in de brief over BV’s die een 

maatschappelijke onderneming in stand houden (p. 7 van de brief). 

 

4. De brief van de staatssecretaris van Justitie van 3 november 2009 aan de Tweede Kamer 

met de kabinetsreactie op het advies van de Commissie evaluatie Koninklijke 

Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (32 123 VI, nr. 64) wordt besproken. De 

voorzitter en het lid Broekers-Knol (VVD) zullen een conceptbrief aan de staatssecretaris 

                                                 
1 IAK is ook te vinden op de openbare website van kenniscentrum wetgeving: 

http://www.kc-wetgeving.nl/iak/Integraal_Afwegingskader_(IAK).htm#Start.htm 

 



 datum 24 november 2009 

 kenmerk 40406/KvD/LD 

 blad 2 

 

 

opstellen waarin geïnformeerd wordt naar de opvattingen van de staatssecretaris over 

commerciële eigenaren van gerechtsdeurwaarderskantoren.  

 

5. De commissie beschouwt de brief van de minister van Justitie van 17 november 2009 over 

een toezegging verhoging rechtsbescherming verlenging huisverbod als een niet-adequate 

reactie op toezegging T00856. Hierover zal een brief worden opgesteld. 
 

6. Rondvraag 

• Het lid Strik (GroenLinks) verzoekt de kabinetsreactie op het rapport van de commissie 

Brouwer-Korf in een gezamenlijke vergadering met de commissie Binnenlandse Zaken 

te agenderen (31051, nr. 5). Daartoe wordt besloten. 

• De voorzitter maakt melding van een brief van de Ministers van Verkeer & Waterstaat 

en van Justitie over het rapport van de evaluatiecommissie Meldingsplicht Voorvallen 

Burgerluchtvaart (24804, nr. 69). Besloten wordt deze brief met de rapporten te 

agenderen. 

• De voorzitter maakt melding van het verschijnen van een Groenboek over 

bewijsverkrijging in strafzaken.2 Besloten wordt dit Groenboek te agenderen in een 

gezamenlijke vergadering met commissie voor de JBZ-Raad. 

• Het lid Van Bijsterveld (CDA) informeert naar de mogelijkheid om alle leden van de 

commissie een abonnement op het Advocatenblad te geven. De staf zal nagaan of dit 

geregeld kan worden. 
 

7. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31822 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de 

rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van 

de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren   

 brengt de commissie eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

8. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 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) 

 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), 

SGP (Holdijk), SP (Quik-Schuijt), VVD (Broekers-Knol) en GroenLinks (Strik). De fractie 

van de PvdA (Tan) sluit zich aan bij de vragen van de fractie van de VVD over de 

Europeesrechtelijke dimensie van het wetsvoorstel. 
 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

                                                 
2 Dossier 4.2.202 op www.europapoort.nl. Zie tevens EUpdate nr. 3. 


