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1. Mondeling overleg 28 juni 2011 over wetgevingskwaliteit 

Bespreking wenselijkheid doorgang 

De commissie besluit het mondeling overleg te verplaatsen naar 11 oktober 2011.  

 

2. 9e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving  

Recente wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) en lopende correspondentie over 

'voortijdige voorhang' 

 

De commissie besluit een conceptbrief te formuleren - te tekenen door de Voorzitter van de 

Kamer - met daarin het dringende verzoek om uiterlijk 1 september 2011 met een reactie te 

komen op de brief van de Voorzitter van de Eers te Kamer d.d. 30 november 2010 (32500 VI, 

B). De conceptbrief zal aankomende dinsdag tijdens de vergadering worden besproken.  
De commisise besluit dit onderwerp tevens te betrekken bij het mondeling overleg over 

wetgevingskwaliteit. 

 

3. 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 besluit de procedure aan te houden tot 28 juni 2011.  

 

4. 32454 

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege  

verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) 
 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 28 juni 2011.  
 

5. E1100201 

Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate governance COM(2011)164 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 datum 21 juni 2011 

 kenmerk 43099/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 met kabinetsreactie op het 

Groenboek  

 

De commissie neemt de brief en de kabinetsreactie voor kennisgeving aan.  

 

6. T01063 

Nulmeting bij internetaanbieders (31.145) 

Conceptbrief  
 

De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast. 

 

7. Verzoek parlementscommissie Justitie Duitse deelstaat Berlijn-Brandenburg voor gesprek 

 

De commissie besluit het verzoek van de parlementscommissie Justitie van de Duitse 

deelstaat Berlijn-Brandenburg niet in te willigen en de parlementscommissie te suggereren 

met de Tweede Kamercommissie in gesprek te gaan. De commissie verzoekt de staf dit 

bericht schriftelijk over te brengen.  

 

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 

Verzoek Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) 
 

De commissie besluit het verzoek van de VMSN niet in te willigen, met vermelding van het 

feit dat een soortgelijk gesprek met een andere gesprekspartner niet als commissieactiviteit 

is gevoerd, doch op initiatief van een individueel lid. De commissie verzoekt de staf dit 

bericht schriftelijk over te brengen.  

 

9. Rondvraag 

a) overzicht Europese voorstellen 

b) overzicht gedelegeerde regelgeving 

De commissie besluit over het voorgehangen ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit politiegegevens een brief te sturen aan 

de regering teneinde de voorhangtermijn te stuiten, i.v.m. de samenhang met wetsvoorstel 

32.168 (DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht), dat nog bij de Kamer in 

behandeling is. De commissie verzoekt de staf te informeren naar de behandeling van dit 

ontwerpbesluit in de Tweede Kamer, alsmede naar het standpunt over voortijdige voorhang 
van gedelegeerde regelgeving. 

 

c) termijnbrief 

De commissie besluit wetsvoorstellen 32.609 VI en 32.617 voor procedure te agenderen op 

28 juni 2011.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


