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32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 

G BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 maart 2011 

Naar aanleiding van uw brief van 3 februari 20111 aan de Minister-
president inzake afdoening van spoedeisende wetsvoorstellen treft u 
hieronder aan de voorstellen op het terrein van het ministerie Veiligheid 
en Justitie die voor een spoedige afhandeling in aanmerking komen. Bij 
deze opgave ga ik er van uit dat de genoemde voorstellen vóór 28 april 
a.s. door de Tweede Kamer zijn aanvaard. 

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften en de Gemeentewet enz. (toepassings-
bereik op de WAM – onverzekerd rijden) 
Kamerstukken 32 438.
Dit wetsvoorstel betreft uitbreiding van het toepassingsbereik van de 
WAHV met een overtreding van de WAM (onverzekerd rijden). Een 
spoedige afhandeling van dit voorstel is gewenst uit een oogpunt van 
handhaving en in verband met de financiële consequenties van dit 
wetsvoorstel. 
Het wetsvoorstel is op 17 februari 2011 door de Tweede Kamer zonder 
beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Wijziging van de Overleveringswet etc. ter implementatie van 
kaderbesluit verstekvonnissen 
Kamerstukken 32 188.
Dit wetsvoorstel betreft, zoals de titel aangeeft, implementatiewetgeving. 
In verband met de internationaalrechtelijke verplichting om het kaderbe-
sluit per 28 maart 2011 te implementeren, is een spoedige afhandeling 
gewenst. 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 door de Tweede Kamer zonder 
beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Het voorlopig verslag 
van de Vaste commissie voor Justitie zal worden vastgesteld op 1 maart 
2011. 
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Wijziging van het Wetboek van Strafrecht etc. (verruiming 
mogelijkheden voordeelontneming) 
Kamerstukken 32 194.
Dit wetsvoorstel behelst een verruiming van de mogelijkheden tot 
voordeelontneming. Het wetsvoorstel bevat een effectief instrumentarium 
om criminele winsten af te nemen en is nodig in verband met de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit. Mede in verband met de te 
verwachten opbrengstenstijging uit ontnemingen is afhandeling van het 
wetsvoorstel dit voorjaar gewenst (beoogde datum van inwerkingtreding: 
1 juli 2011). 
De memorie van antwoord zal uw Kamer begin maart 2011 bereiken. 

Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie 
Kamerstukken 32 021. 
Dit voorstel beoogt meer mogelijkheden te bieden aan de rechtspraak om 
de eigen organisatie zodanig vorm te geven dat zo goed mogelijk wordt 
voldaan aan de eisen die vanuit de samenleving aan goede rechtspraak 
worden gesteld. Vanuit de rechtspraktijk is aangegeven dat het wenselijk 
is in de zomer op het nieuwe systeem van zaakstoedeling over te stappen. 
De rechtspraak heeft eerder rekening gehouden met inwerkingtreding per 
1 januari 2011. 
Ten slotte vraag ik de aandacht voor vier implementatievoorstellen op het 
terrein van het privaatrecht waarvan de implemantatietermijn vóór 1 juli 
2011 verstrijkt. 

Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn financiëlezeker-
heidsovereenkomsten 
Kamerstukken 32 457. 
Dit voorstel wordt waarschijnlijk 3 maart 2011 als hamerstuk aangenomen 
in de Tweede Kamer. De implementatiedatum is 30 juni 2011. 

Wetsvoorstel implementatie richtlijn consumentenkrediet 
(2008/48/EG) 
Kamerstukken 32 339. 
Uw Kamer ontving op 24 februari de memorie van antwoord en bespreekt 
de nadere procedure op 15 maart a.s. De implementatietermijn verstreek 
op 12 juni 2010. 

Wetsvoorstel implementatie wijziging verslaggevingsverplich-
tingen 2e, 3e, 6e en 10e vennootschapsrichtlijn 
Kamerstukken 32 458. 
Dit voorstel wordt waarschijnlijk op 3 maart 2011 als hamerstuk aange-
nomen in de Tweede Kamer. De implementatiedatum is 30 juni 2011. 

Wetsvoorstel implementatie richtlijn mediation 
Kamerstukken 32 555. 
Dit voorstel moet nog door de Tweede Kamer worden afgedaan. De nota 
naar aanleiding van het verslag wordt naar verwachting half maart 
ingediend. De implementatietermijn verstrijkt op 21 mei 2011. 

De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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