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Datum
Kenmerk

4 oktober 2011
43269/KvD/HdM

1. 32264
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit
De commissie besluit voorbereidend onderzoek te houden op 1 november 2011.
2. 32551
Wijziging va n 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 brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
8 november 2011, samen met het reeds voor die dag geagendeerde wetsvoorstel 32319.
De plenaire behandeling van wetsvoorstel 32169 blijft - separaat - gehandhaafd op 8
november 2011.
3. 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 de nadere procedure aan te houden tot 11 oktober 2011.
4. Toezeggingenrappel juli 2011
Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 15 september met een reactie op het
halfjaarlijkse toezeggingenrappel
De commissie stelt de brief met enkele wijzigingen vast.
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5. 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 het voorlopig verslag met enkele wijzigingen vast.
6. 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 o ver
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 SP-fractie (Quik-Schuijt) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag.
7. Rondvraag
•

De commissie verzoekt de staf het ministerie nogmaals te wijzen op de door de commissie
voorgestelde gespreksonderwerpen voor het mondeling overleg van 11 oktober a.s. over
wetgevingskwaliteit. De CDA-fractie laat weten wie de korte inleiding zal verzorgen i.p.v.
mevrouw Lokin-Sassen.

•

De commissie bespreekt het door enkele fractieleden opgebrachte verzoek van de
Nederlandse Orde van Advocaten voor een gesprek over diverse onderwerpen aangaande de
advocatuur. De commissie acht het het meest zinvol - conform eerdere besluitvorming1 naar
aanleiding van een brief van de NOvA d.d. 12 november 2010 - in gesprek te gaan met de
NOvA op het moment d at wetsvoorstel 32382 (aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op
de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de
advocatuur in de rechtsorde) aan de Eerste Kamer is gezonden (vermoedelijk begin 2012).2
De commissie verzoekt de staf dit bericht over te brengen.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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Zie korte aantekeningen 30 november 2011.
Wetsvoorstel 32382 staat aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel
is nog niet voor een bepaalde datum geagendeerd, want de Tweede Kamer is in afwachting van een nota
van wijziging.
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