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1. Vaststellen agenda
De commissie besluit de procedure bij wetsvoorstel 32617 (Uitvoeringswet internationale
inning levensonderhoud), dat op verzoek van de SP-fractie van de lijst met hamerstukken is
verwijderd, te bespreken tijdens deze vergadering (zie agendapunt 12).
2. Toezeggingenrappel
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 juni 2011 met een reactie op de brief
van de commissie d.d. 17 mei jl. over de stand van zaken met betrekking tot de
toezeggingen
De commissie besluit een brief te sturen naar aanleiding van de brief van de minister. De
voorzitter van de commissie zal de brief in overeenstemming met de tijdens de vergadering
gemaakte opmerkingen, in samenwerking met de staf opstellen en verzenden.
3. 32444
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de
vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke
stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011.
4. 31841
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van
administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te
herstellen en enige andere wijzigingen
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011.
5. 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
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uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling
van enige andere onderwerpen
De commissie besluit het concept voorlopig verslag na verwerking van de opmerking en de
vraag van de PvdA-fractie (Schrijver) vast te stellen.
6. 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 het concept voorlopig verslag, na toevoeging van de inbreng van de
VVD-fractie (Broekers-Knol) en verwerking van de opmerkingen van de CDA-fractie (Van
Bijsterveld) en de PvdA-fractie (Beuving), vast te stellen. De commissie besluit het voorstel
van de SP-fractie om een commissievraag op te nemen, niet te volgen.
7. 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
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (QuikSchuijt). De fracties van de PvdA en GroenLinks sluiten zich bij de vragen van de SP-fractie
aan. Het concept voorlopig verslag zal via de e -mail onder de leden van de commissie
circuleren met een correctietermijn tot 19 juli 12.00 uur. Andere fracties kunnen zich
indien gewenst, nog bij de vragen van de SP -fractie aansluiten.
8. 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
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PVV
(Reynaers) en de SP (Quik-Schuijt). Het concept voorlopig verslag zal via de e -mail onder de
leden van de commissie circuleren met een correctietermijn tot 19 juli 12.00 uur.
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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)
De commissie besluit de vragen, zoals die zijn voorgesteld d oor de fractie van de VVD
(Broekers -Knol), als commissievragen te stellen en ze op de voorgestelde wijze op te nemen
in het verslag.
10. 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
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Broekers Knol), het CDA (Franken), D66 (Scholten) en de SGP (Holdijk). De leden van de fracties van
de PvdA en SP sluiten zich aan bij (gedeeltes van) de inbreng van de D66-fractie. Het
concept voorlopig verslag zal via de e-mail onder de leden van de commissie circuleren met
een correctietermijn tot 19 juli 12.00 uur.
11. 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)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Broekers Knol), de PvdA (Beuving), het CDA (van Bijsterveld), de PVV (Reynears), GroenLinks
(Strik) en D66 (Engels) De inbreng van de SP-fractie (Quik-Schuijt) volgt later.
Het concept voorlopig verslag zal via de e-mail onder de leden van de commissie circuleren
met een correctietermijn tot 19 juli 12.00 uur.
12. 32617
Uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag
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)
Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Quik-Schuijt).
Het concept zal via de e -mail onder de leden van de commissie circuleren met een
correctietermijn tot 19 juli 12.00 uur.
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13. Rondvraag
De voorzitter wijst de commissie op de uitnodiging voor een werkbezoek aan Schiphol inzake
het gebruik PNR-gegevens, op maandag 5 september 2011. Geïnteresseerde leden
kunnen zich aanmelden bij de staf. Deze stuurt daarover nog een e -mail rond. Een aantal
leden geeft ter vergadering al aan te willen deelnemen aan het werkbezoek.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

