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1. Toezeggingenrappel
Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het geactualiseerde
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot openstaande toezeggingen
De commissie stelt de brief aan de minister ongewijzigd vast.
Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken over o.m.
toezegging T01128 (32 500 V, S)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
2. 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 fracties van het CDA (Franken), de VVD (Broekers-Knol), de PvdA (Haubrich-Gooskens),
de SP (Quik-Schuijt) en de SGP (Holdijk) mede namens de fractie van de ChristenUnie,
leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de
vragen van de SP-fractie.
3. 32015
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening
van de maatregelen van kinderbescherming
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 24 mei 2011.
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4. 32250
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet,
alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het
centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme
De fracties van het CDA (Franken), de VVD (Broekers-Knol), de PvdA (Haubrich-Gooskens),
de SP (Quik-Schuijt) en de SGP (Holdijk) mede namens de fractie van de ChristenUnie,
leveren inbreng voor het voorlopig verslag. Er zal een commissievraag worden o pgenomen
naar aanleiding van een artikel van de heer Van den Haak in het WPNR.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

