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1. 32177 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere 

wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie 

rechter-commissaris) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2011.  

 

2. 32468 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels 

inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere 

onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2011.  

 

3. 32710 VI 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 

 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

4. 32169 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de 

mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en 

bij recidive van misdrijven  

 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

1 november 2011, samen met wetsvoorstel 32319 (zie punt 6). Enkele fracties die niet 

hebben deelgenomen aan de schriftelijke behandeling geven aan wel aan het plenaire debat 

te zullen deelnemen. 

 

5. 32206 
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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 commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

6. 32319 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de 

voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling  

 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

1 november 2011, samen met wetsvoorstel 32169 (zie punt 4). 

 

7. 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 commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.   

 

8. 32617 
Uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag 
inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden 
(PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 
betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 
7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)  

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie d.d. 6 september 2011 met antwoorden 

op de vragen uit de brief van de commissie van 19 juli jl. 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en stelt voor het wetsvoorstel af te doen 

als hamerstuk.  

 

9. 31065 

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

Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) 

en 

28746 

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 5 september 2011 met aankondiging van 

het voornemen bovenstaande wetsvoorstellen in te trekken  

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.  
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10. E1100021 

Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen (ADR) 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 juli 2011 in reactie op brief van de 

commissie d.d. 19 april 2011 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.  

 

11. Voorhang gedelegeerde regelgeving  

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 18 augustus 2011 in antwoord op de 

brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 30 november 2010 en 5 juli 2011 over 

het voorhangen van gedelegeerde regelgeving 

 

De commissie besluit per brief aan de minister mee te delen dat zij de brief over de 

voorhang van gedelegeerde regelgeving, alsmede de brief met de nota verzamelwetgeving 

zie punt 12), wenst te betrekken bij het mondeling overleg over wetgevingskwaliteit op 11 

oktober 2011, en dat zij zich het recht voorbehoudt ter gelegener tijd te reageren op beide 

brieven. 

 

12. T01027 

Nota over verzamelwetgeving (31386) 

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie d.d. 20 juli 2011 met de nota 

verzamelwetgeving 

 

De commissie besluit per brief aan de minister en de staatssecretaris mee te delen dat zij de 

brief met de nota verzamelwetgeving wenst te betrekken bij het mondeling overleg over 

wetgevingskwaliteit op 11 oktober 2011, en dat de commissie zich het recht voorbehoudt ter 

gelegener tijd te reageren op beide brieven.  

De commissie verzoekt de griffie de brief met de nota te verspreiden onder alle leden.  

 

13. Mondeling overleg wetgevingskwaliteit op 11 oktober 2011 met de minister van V&J 

Bespreking agendapunten (zie toelichting) 

 

De commissie besluit drie onderwerpen te agenderen voor het mondeling overleg, namelijk: 

(1) vooruitlopen op wetgeving, waaronder het voortijdig voorhangen van gedelegeerde 

regelgeving; (2) verzamelwetgeving en (3) het integraal afwegingskader (IAK). De 

commissie besluit dit per brief aan de minister mede te delen. 

 

14. Toezeggingenrappel 

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie d.d. 22 juli 2011 over de stand van 

zaken m.b.t. de toezeggingen in antwoord op de brief d.d. 19 juli 2011 

 

De commissie besluit nogmaals te reageren. Op 27 september 2011 bespreekt de commissie 

hiertoe een conceptbrief.  

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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15. T01360 

Toezegging informeren over prijsberekeningen competentiegrensverhoging sector kanton 

(32.021) 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 13 juli jl. over de kosten van een 

kantonzaak 

 

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister. De voorzitter zal een conceptbrief  

per e-mail laten circuleren in de commissie alvorens te worden vastgesteld.  

 

16. T01203 

Monitoring toepassing wet (31467) 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 1 juli 2011 met een beleidsreactie op het 

rapport IOOV wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 

'toepassing in de praktijk' 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. en de status van de 

toezegging als 'openstaand' geregistreerd te laten.  

 

17. T01064 

Cumulatie van nieuwe regels (31145) 

Brief d.d. 22 juli 2011 over antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium 

van de 21e eeuw 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van de 

toezegging als 'openstaand' geregistreerd te laten.  

 

18. T00856 

Verhoging rechtsbescherming (30657) 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 17 augustus 2011 over de effectevaluatie 

van de Wth 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van de 

toezegging als 'openstaand' geregistreerd te laten.  

 

19. 325552 

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 fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Franken), de SP (Quik-Schuijt), D66 

(Scholten) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

20. 32454 

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege  

                                               
2 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens de regering. 
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verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) 
De fracties van de PvdA (Beuving) en de SP (Quik) leveren inbreng voor het voorlopig 

verslag.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


