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1. 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 brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
2. 32723
Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd
waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend
De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
3. 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
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
24 mei 2011.
4. 32137
Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk
Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)
De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
5. Toezeggingenrappel
Brieven aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Immigratie en Asiel en van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van het geactualiseerde
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot openstaande toezeggingen
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De commissie houdt de bespreking van de conceptbrief aan de minister van Veiligheid en
Justitie aan tot 17 mei 2011. Mw. Haubrich verzoekt aandacht te vragen voor T00853
inzake minimumstraffen. De brieven aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie en van Immigratie en Asiel worden ongewijzigd vastgesteld.
6. 32168
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling
van enige andere onderwerpen
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 juni 2011.
7. 32418
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 juni 2011.
De voorzitter brengt de praktijk van het 'opkopen van vorderingen' onder de aandacht.
8. 32551
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met
de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of
contactverbod)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juli 2011.
9. 32363
Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de
categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van
de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan
de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen
De commissie besluit vast te houden aan de oorspronkelijke datum van het voorbereidend
onderzoek - 24 mei 2011.
10. 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 het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 17 mei 2011.
NB: Er is op verzoek van de heer Van den Haak een verbeterde versie van zijn artikel
verspreid.
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De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

