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1. De brief van de minister van Justitie d.d. 7 juli 2010 (VSO gedrukt onder nummer 29838,B) 

alsmede de mondelinge terugkoppeling van het werkbezoek Philips worden aangehouden tot 

12 oktober 2010. Het Lid de Vries geeft te kennen dat in het vervolg de duur van 

gesprekken met externen zijn inziens korter mag zijn en dat deze bij voorkeur in de Eerste 

Kamer dienen plaats te vinden. Hij stelt voor in het kader van de thuiskopievergoeding ook 

andere partijen de gelegenheid te geven hun gezichtspunten kenbaar te maken. Het Lid de 

Vries zal - m.m.v. de staf - het initiatief nemen voor een gesprek met SONT, Stichting de 

Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten.  

 

2. De commissie volgt de ambtelijke adviezen over de toezeggingen op. De toezeggingen 

T01021, T01197, T01074, T00451, T00478 beschouwt de commissie daarmee als 

afgedaan. De commissie besluit - naar aanleiding van een brief die zij heeft ontvangen van 

het College Bescherming Persoonsgegevens - een brief te sturen aan de minister van Justitie 
over de (on)uitvoerbaarheid van de audits en het daardoor mogelijk in gedrang komen van 

de nakoming van toezeggingen T00498 en T00499. 

 

3. T00510 

Toezegging te hanteren definitie van het begrip terrorisme  

De commissie besluit een brief te sturen naar de minister van Justitie over de definitie van 

'terrorisme'. Ambtelijk zal er een conceptbrief worden opgesteld, die daarna zal worden 

voorgelegd aan de commissie .  

 

4. T01063 

Toezegging Nulmeting bij internetaanbieders (31 145) 

De commissie besluit de bespreking van (o.m. de brief over) deze toezegging aan te houden 

tot 12 oktober 2010. 

 

5. 31040  
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het 

nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris  



 

 datum 5 oktober 2010 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

De commissie besluit de b rief van de minister van Justitie  d.d. 28 september 2010 (inzake 

voortgang zaak C-47/08 bij het Europese Hof van Justitie) voor kennisgeving aan te nemen. 

Het wetsvoorstel blijft vooralsnog aangehouden.  

 

6. Voortgang verkrijging doorlopende wetteksten 

31058 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de 

regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

31065 

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het 

Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) 

28746 

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek 

 

De commissie besluit te persisteren in haar oorspronkelijke verzoek en niet in te stemmen 

met de wijze van aanbieden zoals dat de commissie in concept is voorgelegd.  

 

7. Rondvraag 

• Het essay van prof. mr. W. Konijnenbelt getiteld 'Ingewikkelde wetgeving en de wijze van 

wetgeven' zal worden verspreid onder de leden van de commissie. 

• De commissie besluit de Raad voor de Rechtspraak uit te nodigen - onder meer in het 

kader van de behandeling van wetsvoorstel 32021 (Evaluatiewet modernisering 
rechterlijke organisatie).  

• Het plenaire debat over wetsvoorstel 31487 (wijziging Wetboek militair strafrecht inzake 

opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairen) kan op 12 oktober 

2010 gehandhaafd blijven. De commissie vindt het niet bezwaarlijk dat het debat alleen 

met de minister van Justitie gevoerd kan worden. 

 

8. 31915 

Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het 

Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties 

 

De fracties van de PvdA (Tan) en de SP (Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het nader 

voorlopig verslag.  

 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 


