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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 

 datum 22 juni 2010 

 ons kenmerk 41129/KvD/HdM 

 

 

 1. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 17 juni 2010 over de gevolgen 

van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake legesheffing voor Turkse onderdanen, voor 

kennisgeving aan te nemen.  

  

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31948 Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet 
documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de 
verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de 
controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding 
van misbruik van rechtspersonen   

  besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 29 juni 2010. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31877 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van 

een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een 

standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en 

besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen 

alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid  

wordt eindverslag vastgesteld. De commissie stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het 
financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 
betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in 
beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184) 

wordt eindverslag vastgesteld. De commissie stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 
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5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31823 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in 

verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden  

 (Aanpassingen tbs met voorwaarden)  

wordt eindverslag vastgesteld. De commissie stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor 

plenair debat op 29 juni 2010 (vooralsnog zijn er geen wetsvoorstellen afgevoerd van de 

plenaire agenda van 5/6 juli). De Voorzitter geeft aan dat beter het WODC-onderzoek over 

long stay afgewacht kan worden alvorens het onderwerp van de SP-fractie te agenderen, te 

weten het inhumane karakter van TBS voor onbepaalde tijd zonder proefverlof voor 

vreemdelingen die niet uitgezet kunnen worden. 

 

6. De commissie besluit het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen 

32194   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering 

en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel 

ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming 

mogelijkheden voordeelontneming), en 

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)   

niet op 29 juni 2010 te laten plaatsvinden, maar op 14 september 2010. 

 

7. Het lid Haubrich zal in overleg treden met het lid Janse de Jonge over een formulering in de 

conceptbrief in reactie op de brief van de minister d.d. 28 mei jl. over de derde evaluatie Awb 

en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein.  

 

De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 

 


