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1. E1000361 (was geagendeerd onder voorbehoud van ontvangst van de brief)
Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht (COM(2010)348)
De commissie heeft de brief nog niet ontvangen en houdt de bespreking aan totdat dit wel
het geval is.
2. 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
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 besluit de procedure aan te houden tot 8 februari 2011.
3. 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)
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De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden op 10 mei
2011. De commissie verzoekt de staf het ministerie op de hoogte te stellen van het
voornemen van de woordvoerders het debat te benutten voor bredere beschouwing over
ontwikkelingen ten aanzien van de rechterlijke macht.
4. 28 867, G herdruk
Motie Haubrich-Gooskens over onderzoek naar aanpassing van wetsartikelen uit Titels 6-8
van Boek 1 BW vanwege de wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel door
amendement nr. 14
De commissie stelt de brief ongewijzigd vast.
5. 28 781, H
Stand van zaken concept-wetsvoorstel - genoemd in de brief van de minister van Justitie in
bovenstaand Kamerstuk - dat voorziet in verruiming van de mogelijkheden voor derden om
hun materiële schade zoals inkomensschade te verhalen
De commissie stelt de brief ongewijzigd vast.
6. Rondvraag: voortgang geconsolideerde wetteksten
Het lid Duthler vraagt aandacht voor de geconsolideerde wetteksten. Het is een jaar geleden
dat de commissie hierom heeft verzocht in het kader van de behandeling van wetsvoorstellen
28746, 31058, 31065. Er wordt door de commissie geconstateerd dat ontvangst van de
geconsolideerde wetteksten uitblijft, evenals een reactie op de brieven van de voorzitter van
de vaste commissie voor Justitie (mede namens de voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën) d.d. 30 november 2010 (kenmerk 145911.01u) aan de minister-president, de
minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën. Op 8 februari 2011
zal er derhalve een concept-rappelbrief worden besproken.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

