Nr. 35941/KvD

Den Haag, 13 december 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 13 december 2005

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel
30049*
Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de
wet van 17 november 1994, Stb. 837
wordt eindverslag uitgebracht, teneinde af te doen als hamerstuk.
NB. De brief van het Verbond van Verzekeraars d.d. 24 augustus 2005 die ter sprake kwam, is
niet aan de Eerste Kamer aangeboden.
2.
Met betrekking tot wetsvoorstel
29676
Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in
verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het
huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde
vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke
beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot
stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt
gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder
rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)
zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 7 februari 2006. Op 17 januari 2006 zal de
commissie bespreken of input van maatschappelijke organisaties nuttig wordt geacht bij de
voorbereiding, bijvoorbeeld door een gesprek met deskundigen te organiseren.
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3.
Met betrekking tot wetsvoorstel:
30137*
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van
titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek
neemt de commissie nota van het antwoord van de minister van Justitie en zal dit betrekken bij de
plenaire behandeling op 19 en 20 december 2005.
4.
Rondvraag
Met betrekking tot wetsvoorstel:
29685*
Aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomensen vermogensbegrip
is de memorie van antwoord ontvangen. De commissie stelt eindverslag vast. De plenaire
behandeling van het voorstel was reeds voorzien op 19 en 20 december 2005.
De concept-agenda voor het gesprek met de Hoge Raad op 17 januari 2006 wordt rondgedeeld
(zie ook bijgevoegde kopie). De agenda wordt conform het voorstel overgenomen, onder
toevoeging van een 5e punt “rondvraag” (waarbij de huisvesting aan de orde gesteld kan worden).
Als inleiders bij de punten 1, 2 en 4 worden dhr. Wagemakers, resp. dhr. Engels en dhr. Jurgens
aangewezen. De Hoge Raad zal verzocht worden agendapunt 3 kort in te leiden.
M.b.t. wetsvoorstel
30138
Uitvoering van richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten
is op 2 december jl. een termijnbrief verzonden. Aangezien geen reacties zijn ontvangen zal
blanco eindverslag uitgebracht worden en zal het wetsvoorstel als hamerstuk worden afgedaan.

De wnd. griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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* staat op de lijst-Balkenende
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