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 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41659/KvD// 
 

 

1. 32500 VI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

2. 32360 VI 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

3. 32565 VI 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 

2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

4. 32339 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige 

andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor 

consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66) 

 

De fracties van het CDA (Van de Beeten), de VVD (Broekers -Knol), de PvdA (Haubrich-

Gooskens) en de SP (Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De inbreng 

van de VVD-fractie zal uiterlijk eind deze week worden rondgestuurd. Het voorbereidend 
onderzoek zal worden aangehouden tot 25 januari 2011 teneinde te bezien welke fracties 

zich willen aansluiten bij de inbreng van de VVD-fractie. 
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5. 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 

erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens 
het proces (PbEU L 81) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 februari 2011.  

 

6. 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 brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.   

 
7. E1000361 

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

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 december 2010 (bijgevoegd) 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en ziet met belangstelling uit 

naar de reactie van de regering op de brief van 21 december jl. over het Groenboek.  

 

8. Brief Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak d.d. 17 december 2010 (brief bijgevoegd; 

griffienummer 147738) 

 

De commissie besluit de NVvR uit te nodigen voor een gesprek op 1 maart 2011.  

 

9. 31358/31859 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 4 januari 2011 in antwoord op de brief 

van de commissie d.d. 16 november 2010 (brief bijgevoegd; gedrukt onder 31358/31859, G) 
 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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10. T01241 

Toezenden inhoudelijke reactie rapport veiligheid justitiële jeugdinrichtingen (31915) 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 januari jl. over de Eindrapportage 

kwaliteitsverbetering justitiële jeugdinrichtingen 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de toezegging 
als afgedaan.  

 

11. Uitnodiging d.d. 23 december 2010 van de voorzitter van de commissie voor mensenrechten, 

culten, en minderheden van de Roemeense Senaat, voor een bezoek in februari 2011 om de 

bilaterale dialoog te continueren. 

 

De commissie besluit de uitnodiging af te slaan en zal aldus berichten aan de Roemeense 

Senaat.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


