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1. 31058 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de 

regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 

vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot de schriftelijke behandeling 

gecombineerd kan worden met de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet 

vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426), dat momenteel nog aanhangig is bij de 

Tweede Kamer.  

De commissie is voornemens, wanneer de schriftelijke behandeling van deze wetsvoorstellen 

is afgerond, de plenaire behandeling te combineren met de behandeling van de 

wetsvoorstellen betreffende de Personenvennootschap (28746 - schriftelijke behandeling 

reeds afgerond) en de invoeringswet Personenvennootschap (31065 - voorbereidend 

onderzoek gepland op 29 maart 2011) om de wetsvoorstellen in samenhang te kunnen 
bespreken. 

 

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 procedure aan te houden totdat nader is overlegd met de 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie . Zijn brief d.d. 18 februari 2011 waarin hij de 

suggestie afwijst om in een afzonderlijk wetsvoorstel de overgangsbepaling in de 

Gerechtsdeurwaarderswet op te nemen, met betrekking tot de leeftijd waarop van 

rechtswege ontslag wordt verleend aan gerechtsdeurwaarders, omdat de tijdigheid van 

aanvaarding van dat wetsvoorstel niet vast staat, overtuigt de commissie niet. De commissie 

stelt voor een interpellatiedebat te houden. Met het oog daarop zal de voorzitter een nadere 
brief sturen aan de staatssecretaris. 
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3. T01088 

WODC-onderzoek artikel 496a Sv (30143) 

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 16 februari jl. met de aanbieding 

van het rapport 'Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de 

aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter' 

 

De commissie beschouwt de toezegging als voldaan (zij het niet tijdig) en besluit een reactie 

te sturen op de brief van de staatsecretaris. Op 15 maart 2011 bespreekt de commissie 
daartoe een conceptbrief.  

 

4. T00450 

Toezegging bij bevoegdheden vorderen gegevens (evaluatie na drie jaar) 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 februari jl. over de evaluatie  

 

De commissie besluit de bespreking van de brief en van de status van de toezegging aan te 

houden tot 15 maart 2011.  

 

5. Rondvraag 

• De commissie besluit - op verzoek van de Leden Franken en Strik - de inbreng voor het 

schriftelijk overleg ter voorbereiding op het debat met de regering op 17 mei 2011 over 

'de rol van de overheid bij de digitale gegevensverwerking en -uitwisseling', te 

verplaatsen naar 29 maart 2011.  

• De voorzitter heeft de expertmeeting van 21 februari jl. als zeer nuttig ervaren en 
spreekt zijn dank uit aan de Dienst Verslag en Redactie voor de snelle aanlevering van 

het verslag. De voorzitter stelt voor de powerpointpresentaties van de organisaties in de 

bijlagen bij het verslag te voegen, alsmede een lijst van afkortingen. 

• De commissie besluit het gesprek met de NVvR uit te stellen tot een nader te bepalen 

datum in maart/april. Zij verzoekt de staf daarover in overleg te treden met de NVvR. 

 

6. 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  
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De inbreng van de fractie van de SP (Quik-Schuijt) krijgt steun van de overige 

commissieleden. De vragen en opmerkingen zullen namens de gehele commissie worden 

neergelegd in het voorlopig verslag. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


