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Hamerstukken 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te 
Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse 
Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot 
de oprichting en werking van het Internationaal Centrum 
voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals 
gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag 
van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en 
zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 
2019, 92) (  35332  ); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet EG- 
betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 
2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving 
in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening 
en kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, 
L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening) (  36152 
); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet EG- 
bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 
2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2020 betreffende de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrij- 
ging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) 
(herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet 
Bewijsverkrijgingsverordening) (  36153  ); 

- het wetsvoorstel Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de 
economische delicten in verband met het vergroten van 
transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder 
baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid 
van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet 
transparantie turboliquidatie) (  36172  ). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter: 
Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de 
PVV. 

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV): 

Dank u, voorzitter. Wij willen graag aantekening vragen bij 
het wetsvoorstel 35332, met betrekking tot de oprichting 
en werking van een internationaal centrum migratie. 

De voorzitter: 
Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere 
leden aantekening? De heer Otten namens de Fractie-Otten. 

De heer Otten (Fractie-Otten): 

Dank, voorzitter. Wij willen ook aantekening bij 35332. 

De voorzitter: 
Dank u wel, meneer Otten. Een van de andere leden? Dat 
is niet het geval. 

De leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV wordt 
conform artikel 112 van het Reglement van Orde aanteke- 
ning verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het 
wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen 
tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat 
en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting 
en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwik- 
keling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het 
Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 
en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld 
door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92) (35332) 
te hebben kunnen verenigen. 

Dan zijn thans aan de orde de stemmingen. Ik heet de 
minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering 
bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de 
Eerste Kamer. 

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is 
het geval. 

Ik heb begrepen dat mevrouw Moonen het woord wenst. 

Mevrouw Moonen (D66): 

Voorzitter. Mijn voorstel is dat de Kamer eerst stemt over 
alle moties en dat daarna de hoofdelijke stemming volgt 
over het wetsvoorstel inwerkingtreding Omgevingswet. 

De voorzitter: 
Dank u wel, mevrouw Moonen. Kan de Kamer zich vinden 
in het verzoek van mevrouw Moonen om eerst over de 
moties te stemmen? Dat is het geval. 
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