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1. Vaststellen agenda 

 

2. E1100021 

Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen (ADR) 

Brief d.d. 22 maart 2011 (ontvangen 1 april) van de minister van Veiligheid en Justitie over 

het consultatiedocument ADR  

 

De commissie besluit naar aanleiding van het standpunt van het kabinet bij de consultatie 

inzake ADR een brief te sturen aan de regering.  

 

3. Toezeggingenrappel  

Brieven van de ministers van Veiligheid en Justitie, van Immigratie en Asie l en van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met de stand van zaken over de toezeggingen 
 

N.a.v. het geactualiseerde overzicht van de stand van zaken met betrekking tot openstaande 

toezeggingen zal de commissie brieven sturen aan de respectievelijke ministers met 

opmerkingen en vragen.  

 

4. Rondvraag  

- Het lid Quik-Schuijt (SP) vraagt nogmaals aandacht voor de brief van de vereniging FAS 

(Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en de uitnodiging daarin voor een gesprek 

(brief zal worden verspreid onder de leden van de commissie). Dit gesprek zal op 19 april 

2011 plaatsvinden en leden kunnen dit gesprek bijwonen op persoonlijke titel. 

Geïnteresseerde leden kunnen dit kenbaar maken bij mevrouw Quik-Schuijt. 

- N.a.v. het verzoek van de voorzitter van d e Raad voor de Rechtspraak tot een gesprek 

voorafgaand aan het debat over wetsvoorstel 32021 zal de voorzitter van de commissie 

telefonisch contact opnemen met hem.   

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. 32206 

Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, 

valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig 

verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) 

 

De fracties van het CDA (Janse de Jonge), van de PvdA (Westerveld) en van de SP (Quik-

Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  
 

6. 31065 

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het 

Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) 

 

De fracties van het CDA (Franken), van de VVD (Broekers-Knol) en van de PvdA (Haubrich-

Gooskens) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van de SP sluit zich aan bij 

de vragen van de CDA-fractie. Op 19 april 2011 zal de proefdruk van het voorlopig verslag 

geagendeerd worden, ter vaststelling. 

 

7. 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 fractie van de VVD (Broekers -Knol) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag.  

 

8. 32137 
Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk 
Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek) 

 

De fracties van het CDA (Franken) en van de SP (Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het 

nader voorlopig verslag. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 


