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1. 321881
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)
Met betrekking tot wetsvoorstel 32188 wordt door de PvdA-fractie (Westerveld) inbreng
geleverd voor het nader voorlopig verslag. De fracties van de SP en GroenLinks sluiten zich
bij de inbreng aan.
2. 31714
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de
notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding
en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 17 mei 2011.
3. 32015
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening
van de maatregelen van kinderbescherming
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 17 mei 2011.
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4. 32562
Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de
rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele
wetstechnische aanpassingen
De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling van het
wetsvoorstel op 10 mei 2011, tezamen met wetsvoors tel 32021 (Evaluatiewet
modernisering rechterlijke organisatie).
5. T00856
Verhoging rechtsbescherming (30657)
Conceptbrief in reactie op brieven van de minister van Veiligheid en Justitie over de
onderzoeken over het huisverbod d.d. 29 oktober 2010 (30567, M) en d.d. 14 februari 2011
De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.
6. Rondvraag
- Het lid Quik (SP) heeft een brief ontvangen van de vereniging FAS (Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators) en verzoekt de staf de brief te verspreiden onder de leden van de
commissie.
- De voorzitter van de commissie heeft met de minister van Justitie contact gehad over de
memorie van antwoord bij wetsvoorstel 31763. De minister heeft beloofd zo snel mogelijk te
komen met een concrete datum waarop de Kamer de memorie van antwoord zal ontvangen.
-De staf signaleert dat het verslag van de expertbijeenkomst van 21 februari jl. - ter
voorbereiding van het debat op 17 mei over de rol van de overheid bij digitale
dataverwerking en -uitwisseling - inmiddels als Kamerstuk is vastgesteld.
7. 31065
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het
Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 5 april 2011.
8. 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)
De commissie besluit de inbreng voor het nader voorlopig verslag aan te houden tot 5 april
2011.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

