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1. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 november inzake samenhang van wet- 

en regelgeving inzake maritieme aansprakelijkheid 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.  

 

2. T00856 

Verhoging rechtsbescherming (30657) 

 

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie 

d.d. 29 oktober 2010 aan te houden tot 16 november 2010. Het Lid Lagerwerf zou graag 

het onderzoeksrapport nog ontvangen. 

 

3. E1000361 
Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht (COM(2010)348) 

 

De conceptbrieven aan de ministers van Veiligheid en Justitie  en van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie  worden ongewijzigd vastgesteld. Het Lid Franken wil 

oordeelsvorming in het kader van een (eventuele) brief van de Kamer aan de Europese 

Commissie pas afronden na ontvangst van het kabinetsstandpunt over het Groenboek. 

Niettemin houdt de commissie vast aan een oriënterende bespreking op 23 november 

2010.  

 

4. T01063 

Nulmeting bij internetaanbieders (31145) 

De conceptbrief aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt 

ongewijzigd vastgesteld .   

 

5. Brief voorlichting Raad van State  
De commissie besluit de bespreking van de conceptbrief aan te houden tot 16 november 

2010.  

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 datum 10 november 2010 

 ons kenmerk 41422/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

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

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister over de gevolgen voor de 

rechtszekerheid van de 'onopgemerkte' verandering die door wetswijziging is opgetreden. De 

staf zal daartoe een conceptbrief opstellen, die op 16 november 2010 ter bespreking zal 

worden geagendeerd. 

 

7. Rondvraag 

• Het Lid Haubrich vraagt in het kader van de selectie van prioriteiten uit het WWP - die de 
fracties uiterlijk donderdag aan de staf kenbaar zullen maken - of het voorstel inzake 

'collective redress' (voorstel 25, Annex 1) nader toegelicht kan worden.  

• De commissie besluit de minister per brief te vragen om het tijdschema voor wat betreft de 

ontvangst van de geconsolideerde wetteksten. 

• De commissie heeft geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met de nieuwe minsiter 

en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

• Het Lid Janse de Jonge verzoekt de staf de uitspraak van het Hof Den Haag van 8 november 

2010 ove r het ontruimen van kraakpanden rond te sturen zodra deze beschikbaar is.  

 

8. Integraal wetgevingsbeleid en het wetgevingsprogramma 

De fractie van de VVD (Duthler) levert inbreng voor het schriftelijk overleg met de minister 

van Veiligheid en Justitie. De overige fracties van de commissies sluiten zich bij de inbreng 

aan. Op 16 november 2010 zal een conceptbrief namens de commissie ter bespreking 

worden geagendeerd.  

 
 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 

 

 


