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Den Haag, 8 februari 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 7 februari 2006

1.
29676

Met betrekking tot wetsvoorstel:
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)

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Russell), PvdA
(Tan) VVD (Broekers-Knol), D66 (Engels) en SGP, mede namens CU (Holdijk).
2.
Het agendapunt wordt tot nader order aangehouden. De commissie wenst de memorie van
antwoord m.b.t. voornoemd wetsvoorstel in eerste instantie af te wachten.
3.
29980

Met betrekking tot wetsvoorstellen:
Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen alsmede van
de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27
november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en wijziging van het
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet internationale
kinderbescherming)
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29981
(R1782)

Goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van de ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Trb. 1997,
299)

wordt eindverslag uitgebracht, teneinde als hamerstuk af te doen.
4.
29849

Met betrekking tot wetsvoorstel:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening)

heeft de commissie behoefte aan een nader voorlopig verslag. De termijn voor nadere inbreng
wordt vastgesteld op 14 maart 2006.
5.
De commissie besluit het beleidsdebat met de minister van Justitie te houden in de maand
april. De precieze datum en de mogelijke beleidsthema’s zullen tijdens de vergadering van
14 februari 2006 worden besproken.
De commissie verzoekt de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning voor 17 februari 2006 een
informatiedossier samen te stellen voor het debat op 14 maart 2006 over de versnelde
implementatie van EU-richtlijnen. De voorbereiding voor het debat zal in de
commissievergadering van 7 maart 2006 besproken worden.
De commissie verzoekt de griffier om een datum te plannen in de maand april waarop de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een bezoek aan de commissie kan brengen.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren.

2/2

