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1. 32576 

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere 

wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 december 2011.  

 

2. 32612 

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke 

organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 december 2011.  

 
3. 32168 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 

in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar 

uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling 

van enige andere onderwerpen  

 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

29 november 2011.  

NB: Ontwerpbesluit 'aangehouden' tot week na plenaire behandeling. 

 

4. 32358 

Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg 

tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over 

kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 

alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van 

ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de 

Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de 



 

 Datum 25 oktober 2011 

 Kenmerk 43333/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van 

internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in teruggeleidingszaken, de 

concentratie van rechtspraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter om te beslissen 

aan het hoger beroep in teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking 

van het beroep in cassatie  

 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel op 8 november 2011 af 

te doen als hamerstuk, tenzij het lid Quik-Schuijt te kennen geeft behoefte te hebben aan 
debat. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

• De commissie selecteert uit de lijst met nieuw gepubliceerde Europese voorstellen de 

"Commissiemededeling over een gemeenschappelijk Europees kooprecht teneinde 

grensoverschrijdende transacties in de gemeenschappelijke markt te faciliteren". Deze 

mededeling zal gezamenlijk worden behandeld met het voorstel voor een Verordening voor 

een gemeenschappelijk Europees kooprecht (E110054) en geagendeerd worden voor 

procedure op 1 november 2011.  

• De commissie spreekt haar voorkeur uit voor een gesprek met de leden van de Hoge Raad 

op 6 december 2011 en verzoekt de staf daarover met de Hoge Raad contact op te nemen. 

• De voorzitter brengt nogmaals de gesprekken van aankomende week onder de aandacht: 

- met de Raad voor de Rechtspraak van 9.00 tot 10.00 uur, en 

- met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 16.00 tot 17.00 uur. 

• De voorzitter brengt de heden ontvangen brief van de minister met spoedeisende 
wetsvoorstellen onder de aandacht. De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.  

• De commissie besluit op 1 november 2011 de gespreksonderwerpen te inventariseren 

voor het MO met de minister op 22 november 2011.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


