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1. 32206
Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s,
valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig
verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 april 2011.
2. 32438
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de
Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften brengen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en
enkele technische verbeteringen
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 april 2011.
3. 32457
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van Richtlijn
2009/44/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging
van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen
en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG
betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en
kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 12 april 2011.
4. 32339
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige
andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)
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De commissie besluit op 29 maart 2011 inbreng te leveren voor het nader voorlopig
verslag.
5. T01088
WODC-onderzoek artikel 496a Sv (30143)
Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 16 februari 2011 met de
aanbieding van het rapport "Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van
de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter"
De commissie stelt de brief met een kleine redactionele wijziging vast.
6. 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 19 april 2011.
7. T00856
Verhoging rechtsbescherming (30657)
Brief d.d. 14 februari jl. van de minister van Veiligheid en Justitie over de onderzoeken over
het huisverbod, evenals de brief van de minister d.d. 29 oktober 2010 (30657, M)
De voorzitter van de commissie zal een conceptbrief opstellen, die zal circuleren onder de
leden van de commissie. De conceptbrief zal op 22 maart 2011 ter vaststelling worden
geagendeerd.
8. 28867
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing
wettelijke gemeenschap van goederen)
Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 24 februari jl. met de aanbieding
van het advies ter uitvoering van de motie Haubrich-Gooskens
De commissie besluit de bespreking van de datum stemming/heropening debat aan te
houden tot 22 maart 2011.
9. 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 neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit het voorbereidend onderzoek
te houden op 10 mei 2011.
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10. 31763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels
over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen
Brief d.d. 22 februari jl. van de minister van Veiligheid en Justitie in reactie op rappel.
De commissie zou het wenselijk vinden als de beantwoording van het voorlopig verslag toch
bespoedigd zou kunnen worden. De voorzitter zal daartoe contact opnemen met de minister.
11. Spoedeisende wetsvoorstellen
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 maart 2011, kamerstuk 32500 VI, G.
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan, met de kanttekening dat zij de
verzoeken om spoedige afhandeling naar vermogen zal honoreren.
12. Rondvraag en mededelingen
De commissie besluit een brief te sturen aan de minister over (de gevolgen van) het
uitblijven van de ontvangst van de kabinetsreactie op het consultatiedocument over
Alternative Dispute Resolution (E110002) binnen de termijn.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

