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1. E1000361 

Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht (COM(2010)348) 

 

Er wordt inbreng geleverd door de fractie van de VVD (Broekers-Knol) voor een brief aan de 

regering. De fracties van het CDA (Franken) en de PvdA (Haubrich) leveren inbreng voor 

een brief aan de Europese Commissie. De voorzitter stelt dat er in geval van een brief aan de 

Europese Commissie wel een Kamerstandpunt vastgesteld dient te worden. De inbrengen 

voor de brief aan de Europese Commissie zullen circuleren en worden op 23 november 

2010 geagendeerd voor nadere bespreking. De conceptbrief aan de regering zal volgende 

week worden geagendeerd . 

 

2. T01063 

Nulmeting bij internetaanbieders (31145) 
De fracties van het CDA (Franken) en de VVD (Duthler) leveren inbreng voor een brief aan 

de regering. De opgeworpen vragen kunnen als commissievragen gesteld worden. De 

conceptbrief zal volgende week worden geagendeerd. 

 

3. Brief voorlichting Raad van State 

Het lid Van de Beeten zal een conceptbrief voorbereiden in antwoord op de brief van de 

regering. Deze zal volgende week worden geagendeerd. 

 

4. Artikel in Financieel Dagblad "Wet niet helder over algemene voorwaarden" 

Het lid Duthler zal de commissie op beknopte wijze informeren o ver onder meer de 

verhouding tussen het op 22 december 2009 aanvaarde wetsvoorstel 31859 

(Aanpassingswet Dienstenrichtlijn) en het op 16 februari 2010 aanvaarde 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) aangaande de redactie van artikel 6:234 BW. Volgende week zal het 

artikel opnieuw ter bespreking worden geagendeerd. Ook zal dan worden besproken op 
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welke wijze de commissie - als zij daarvoor kiest - in contact wenst te treden met de 

regering.  

 

5. Rondvraag 

De voorzitter stelt vast dat vrijwel geen enkel lid van de commissie Justitie een uitnodiging 

heeft ontvangen voor het afscheid van de minister van Justitie. De staf wordt verzocht 
navraag te doen bij het ministerie omtrent het gevoerde uitnodigingenbeleid.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  


