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1. 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  

 

De commissie besluit op 4 oktober 2011 inbreng te leveren voor het nader voorlopig 

verslag.  

 

2. 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 fracties van de VDD (Duthler), de PvdA (Ter Horst), het CDA (Hoekstra), de PVV 

(Reynaers) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.1  

 

 

 
 

                                                 
1 Na verspreiding van de proef van het voorlopig verslag kunnen fracties zich tot aan de correctietermijn 

desgewenst aansluiten bij een of meerdere vragen. 
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3. 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 fracties van de VVD (Broekers -Knol), de PvdA (Ter Horst), het CDA (Franken), de SP 

(Ruers) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.2  

 
4. Toezeggingenrappel februari 2011 

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 22 juli 2011 over de stand van zaken m.b.t. de 

toezeggingen in antwoord op de brief d.d. 19 juli 2011 

 

De commissie stelt de conceptbrief met enkele wijzigingen vast.  

 

5. Toezeggingenrappel juli 2011 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 15 september met een reactie op het 

halfjaarlijkse toezeggingenrappel  

 

De commissie besluit de ambtelijke voorste llen voor de afdoening van de toezeggingen te 

volgen. Tevens besluit de commissie een b rief te sturen aan de minister en de opmerking 

van het lid Beuving ten aanzien van toezegging T01089 aan deze brief toe te voegen. De 

commissie zal de conceptbrief op 4 oktober 2011 bespreken.  

 
6. Mededelingen en rondvraag 

 

• De commissie besluit contact op te  nemen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

en de Raad voor de Rechtspraak voor een gesprek over o.m. de voorstellen betreffende 

kostendekkende griffierechten, minimumstraffen en de herziening van de gerechtelijke kaart.  

•  De commissie besluit n.a.v. de brief d.d. 19 september jl. over de vorming van de nationale 

politie, de minister uit te nodigen voor een mondeling overleg in de tweede helft van 

november. De staf zal zorgdragen voor de verspreiding van alle stukken bij bovenvermelde 

brief onder de leden van de commissie.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                                 
2 Na verspreiding van de proef van het voorlopig verslag kunnen fracties zich tot aan de correctietermijn 

desgewenst aansluiten bij een of meerdere vragen. 


