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1. 33108 

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw 

griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)  

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), SP (Quik-Schuijt), D66 (Scholten) en GroenLinks 

(De Boer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van het CDA sluit zich aan 

bij een van de vragen van de D66-fractie. 

 

2. E1200251 

Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale 

muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt 

 

De commissie neemt de brief van de regering d.d. 20 november jl. voor kennisgeving aan en 

besluit de brief verder te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 31.766 (zie volgend 

agendapunt).  

 

3. 31766 

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het 

toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten  

 

De fracties van het CDA (Franken) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor het nader 

voorlopig verslag. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris d.d. 23 november jl. 

voor kennisgeving aan.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

•  De commissie besluit het ontwerpbesluit 'aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en 

vergoeding rechtsbijstandverleners' ter bespreking te agenderen op 4 december 2012. De 

staf zal zorgdragen voor verspreiding van het ontwerpbesluit.  

•  De commissie besluit naar aanleiding van de termijnbrief om wetsvoorstel 33439 (Wijziging 

van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de 

Aanwijzingen voor subsidieverstrekking) voor procedure te agenderen op 4 december 
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2012. Daarnaast zal de termijnbrief op 4 december 2012 opnieuw worden toegevoegd aan 

de agenda om te bezien of de commissie wetsvoorstel 33429 (Aanpassing van de Wet 

militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in 

verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden) al dan niet 

voor procedure wil agenderen (termijn in genoemde termijnbrief loopt tot 17.00 uur op 4 

december a.s.). 

•  De commissie bespreekt de stand van zaken van de behandeling in de Tweede Kamer van 

wetsvoorstel 33368 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de 

korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen) en zou graag 

gelegenheid krijgen het voorstel schriftelijk te behandelen alvorens het te agenderen voor 

plenaire behandeling op 17/18 december 2012.  

•  Het lid Franken geeft aan niet altijd (tijdig) over alle Kamerstukken te kunnen beschikken in 

een Kamerstukdossier. De staf geeft aan te bezien wat zij hieraan kan doen.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


