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1. De commissie besluit ambtelijk een uitnodiging te doen uitgaan aan de leden van de Tweede 

Kamercommissies voor Justitie, voor Buitenlandse Zaken, voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, voor Jeugd en Gezin en voor Wonen, Wijken en Integratie, om het 

gesprek met Mensenrechtencommissaris Hammarberg op 28 september 2010 bij te wonen.  

 

2. 30520   

Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het 

Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, 

abonnementen en overige overeenkomsten) 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 14 september 2010.  

 

3. 31872 (R1876)  

Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot 
wijziging van het Verdrag inzake beperkingen van aansprakelijkheid voor maritieme 

vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)  

en 

31875  

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te 

Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid 

voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)  

en 

31879 (R1877)  

Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag 

inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 

2001 (Trb. 2005, 329)   

De commissie besluit de procedure van deze drie (Rijks)wetsvoorstellen aan te houden tot 

14 september 2010.  
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 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

4. E1000361 

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

In de vergadering van de commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie is eerder besloten 

dat de commissie Justitie dit Groenboek in behandeling zal nemen. De commissie besluit de 

op een nader te bepalen datum in oktober inbreng te leveren.  

 
5. De Voorzitter brengt de uitnodiging voor het Jaarcongres van de Nederlandse Orde van 

Advocaten (NOvA) onder de aandacht. Zelf zal hij het congres bijwonen en aldaar in debat 

gaan over (het wetsvoorstel) affectieschade. De griffie wordt verzocht de NOvA te 

attenderen op de onjuiste adressering van de uitnodiging.  

 

6. T00707 

De Voorzitter meldt naar aanleiding van een memo van de griffie, dat hij deze toezegging als 

voldaan beschouwt. 

 

7. 31758  

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten 

burgerlijke zaken) 

De commissie stelt verslag vast. De fractie van het CDA (Van de Beeten) sluit zich in het 

verslag aan bij een tweetal vragen en vult een aantal vragen aan. Onder de voorwaarden dat 

de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk eind augustus wordt ontvangen stelt de 
commissie voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat op 28 september 2010. 

Verzocht wordt in het plenaire vergaderschema rekening te houden met het gesprek met de 

heer Hammarberg van 14-16 uur. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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