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1. Voortgang doorlopende wetteksten1
De commissie heeft de aanbiedingswijze van de doorlopende wetteksten besproken en zal bij
monde van de Voorzitter haar waardering laten uitspreken richting het ministerie van
Veiligheid en Justitie voor de inspanningen die zijn geleverd. De commissie stelt het resultaat
buitengewoon op prijs. De commissie besluit een kopie van de aanbiedingsbrief van de
minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 februari en van de doorlopende wetteksten te
zenden aan de Raad van State.
Tevens besluit de commissie om op 29 maart 2011 het voorbereidend onderzoek te houden
bij wetsvoorstel 31065 (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) en op 22 februari
2011 wetsvoorstel 31058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) opnieuw te
agenderen, zodat zij van de staf kan vernemen wat de status is van de behandeling van
wetsvoorstel 32426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) in de Tweede
Kamer.
2. 32250
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet,
alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het
centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme
De commissie besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief te sturen over de
behandeling van dit wetsvoorstel, waarin bij nota van wijziging een overgangsbepaling is
opgenomen inzake de leeftijd waarop de gerechtsdeurwaarder van rechtswege ontslag wordt
verleend.
3. Rondvraag
•

De voorzitter verzoekt de staf de door hem ontvangen brief van prof. mr. D. Busch te
verspreiden onder de leden van de commissie.

•

De reeds via de e-mail verzonden artikelen uit het Advocatenblad en het NJB in het kader
van het bredere debat over wetsvoorstel 32021 (Evaluatiewet modernisering rechterlijke
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organisatie) zullen samen met een door de voorzitter aangereikt rapport 'visitatie gerechten
2010' uit TREMA worden verspreid onder de leden van de commissie. (bijgevoegd)
4. 32188
Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van
kaderbesluit 2009/299 JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot
wijziging van het kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit
2008/909.JBZ en kaderbesluit 2008/947.JBZ en tot versterking van de procedurele rechten
van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens
het proces (PbEU L 81)
De leden van de fractie s van het CDA (van de Beeten), van de PvdA (Westerveld) en van de
SP (Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

