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1. E1000361
Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht (COM(2010)348)
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 januari 2011 over Groenboek
Europees contractenrecht
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht het impact assessment met
belangstelling af.
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 het voorbereidend onderzoek te houden op 22 februari 2011.
3. Voortgang doorlopende wetteksten
Het blijkt niet nodig te zijn een rappelbrief te sturen naar de minister. De commissie besluit
de vandaag ontvangen doorlopende wetteksten te bestuderen en daarover op 15 februari
2011 te spreken.
4. Uitnodiging van de commissie ESO voor het werkbezoek van de Eerste Kamer aan Brussel
d.d. 20-21 Maart 2011
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De commissie neemt kennis van de uitnodiging en het feit dat individuele leden zich uiterlijk
op 15 februari 2011 bij de griffie kunnen aanmelden voor het werkbezoek.
5. Rondvraag
•

De voorzitter van de commissie wijst de leden op de ontvangen brief2 over de voortgang
van wetsvoorstel 32 250 en de commissie besluit het wetsvoorstel op 15 februari 2011
voor procedure te agenderen.

6. E1100023
Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen (ADR)
De commissie besluit ambtelijk te laten verzoeken de concept-reactie van het kabinet op de
consultatie vóór 24 februari 2011 aan de Kamer te zenden, opdat de commissie deze nog
kan behandelen voordat de termijn voor de consultatie afloopt.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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