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1. 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 commissie neemt kennis van het gewijzigd concept voorlopig verslag en wacht de proef 

van het voorlopig verslag af.1  

De commissie kan instemmen met het voorstel van de voorzitter om bij toekomstige 

implementatiewetgeving de richtlijntekst integraal in de transponeringstabel op te nemen en 

- in voorkomende gevallen - bij presentatie van implementatiewetgeving in een 

geconsolideerde wettekst, de corresponderende richtlijnbepaling zichtbaar te maken in een 

extra kolom. Aldus zal de minister bericht worden. 
 

2. 32021 

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de 

evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling 

van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet 

modernisering rechterlijke organisatie)   

 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 1 februari 2011.  

 

3. Consultation paper on Alternative Despute Resolution (ADR) 

Consultation paper on the use of Alternative Dispute Resolution as a means to resolve 

disputes related to commercial transactions and practices in the European Union (document 

en persbericht bijgevoegd) 

 
De commissie besluit op 8 februari 2011 inbreng te leveren voor een brief aan de regering.  

 

 

                                                 
1 Het gewijzigde concept voorlopig verslag is uitgedeeld ter vergadering en is verspreid via de postvakjes.  



 

 datum 25 januari 2011 

 ons kenmerk 41695/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

4. De commissie besluit op 1 februari 2011 een drietal conceptbrieven te agenderen: 

• wanneer de commissie het rapport naar aanleiding van het in de motie-Haubrich-

Gooskens c.s. (EK 28.867, G herdruk) genoemde onderzoek kan verwachten; 

• wanneer de commissie de memorie van antwoord - in reactie op het op 12 maart 2010 

vastgestelde voorlopig verslag - inzake wetsvoorstel 31763 (Wijziging Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten 

vennootschappen) kan verwachten, en  

• wat de stand van zaken is betreffende het concept-wetsvoorstel - genoemd in de brief 
van de minister van Justitie d.d. 20 januari 2010 (Kamerstuk 28 781, H) - dat voorziet in 

verruiming van de mogelijkheden voor derden om hun materiële schade zoals 

inkomensschade te verhalen.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


