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1. 9e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving
Recente wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) en lopende correspondentie over
'voortijdige voorhang'
Conceptbrief
De commissie besluit de slotzin van de conceptbrief nog iets aan te scherpen en machtigt de
voorzitter deze na wijziging door te geleiden naar het College van Senioren.
2. T00856
Verhoging rechtsbescherming (30657)
Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 juni 2011 over de onderzoeken
huisverbod
De commissie verzoekt de staatssecretaris de aangekondigde effectevaluatie ook naar deze
Kamer te sturen. De commissie houdt de toezegging vooralsnog geregistreerd als
openstaand.
3. 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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Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt bepaald op 5 juli 2011, indien het
wetsvoorstel spoedeisend is, anders op 13 september 2011.
NB: Ambtelijke navraag heeft geleerd dat het wetsvoorstel spoedeisend is (zie aangehechte
toelichting)
4. 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 tot inbreng voor het nader voorlopig verslag op 5 juli 2011.
5. 32185
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn
voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet
en internettelefonie
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk op 5 juli 2011. De commissie beschouwt toezegging T01067 als voldaan.
6. 32555
Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in
burgerlijke en handelszaken
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 september 2011.
7. 32446
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het
invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan
worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk op 5 juli 2011.
8. 32454
Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege
verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 september 2011.
9. 32609 VI
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het
jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)
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De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juli 2011. De fractie
van de VVD (Broekers) zal voor het weekend haar inbreng via de e-mail laten circuleren
onder de leden van de commissie.
10. 32617
Uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verd rag
inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
(PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008
betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L
7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)
De commissie brengt - onder voorbehoud dat geen van de commissieleden voor donderdag
30 juni 2011 13.00 uur aan de staf laat weten hiertegen bezwaar te hebben - eindverslag
uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 5 juli 2011.
11. 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 op 5 juli 2011 het voorlopig verslag ter vaststelling te agenderen.
Fracties die inbreng willen leveren kunnen dit tot vrijdag 1 juli, 12.00 uur digitaal
aanleveren bij de staf. De inbrengen zullen bij het convocaat van 5 juli a.s. worden gevoegd.
Een proefdruk wordt op dinsdagmorgen verspreid.
12. 32319
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de
voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
De commissie besluit op 5 juli 2011 het voorlopig verslag ter vaststelling te agenderen.
Fracties die inbreng willen leveren kunnen dit tot vrijdag 1 juli, 12.00 uur digitaal
aanleveren bij de staf. De inbrengen zullen bij het convocaat van 5 juli a.s. worden gevoegd.
Een proefdruk wordt op dinsdagmorgen verspreid.
13. 32418
Wijziging va n 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 houdt het voorbereidend onderzoek aan tot 5 juli 2011.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

