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1. 32422 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving 

consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van 

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 

betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van 

overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, 

doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10)   

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 18 januari 2011.  

 

2. E1000361 

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

 

De brief aan de regering wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Integraal wetgevingsbeleid  

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 december 2010 met de beantwoording 

van vragen over het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (Kamerstuk 

31731, C) 

 

De commissie neemt de brief van de minister voor kennisgeving aan en ziet het 

kabinetsstandpunt over 'structurele toepassing van het IAK in het beleid - en 

wetgevingsproces' (verwacht in het voorjaar 2011) met belangstelling tegemoet.  

 

4. Rondvraag  

De voorzitter verzoekt wetsvoorstel 32188 

Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 

strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van 

kaderbesluit 2009/299 JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot 
wijziging van het kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 

2008/909.JBZ en kaderbesluit 2008/947.JBZ en tot versterking van de procedurele rechten 

van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
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erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens 

het proces (PbEU L 81) 

te agenderen voor procedure op 18 januari 2011. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


