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1. E110020  

Groenboek over kaderinitiatief inzake corporate governance COM (2011)164 

 

De commissie besluit de regering in een brief te vragen om de reactie op de vragen in het 

Groenboek tijdig voor de aanbieding aan de Europese Commissie naar de Eerste Kamer te 

sturen. 

 

2. Toezeggingen debat 32021 (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) 

Concepttoezeggingen n.a.v. ongecorrigeerd stenogram 

 

De commissie besluit dat de woordvoerders tot en met vrijdag 15.00 uur hun eventuele 

aan-/opmerkingen kunnen mailen naar de staf. Daarna zullen de toezeggingen worden 
ingevoerd.  

 

3. 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 fracties van het CDA (Van Bijsterveld), de PvdA (Westerveld), de SP (Quik-Schuijt) en 

de SGP (Holdijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van de SP sluit zich 

aan bij een van de vragen van het CDA. De fractie  van de ChristenUnie sluit zich (mogelijk) 

aan bij de vragen van de SP. 

 

4. 32363 

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de 

categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van 
de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan 

de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 
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 blad 2 

 

 

 

 

 

5. 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 fracties van het CDA (Van Bijsterveld), VVD (Duthler), de PvdA (Linthorst) en de SP 

(Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van GroenLinks sluit 

zich aan bij de vragen van de SP.  

 

6. Rondvraag 

- Mevrouw Broekers-Knol staat uitgebreid stil bij het afscheid van de commissievoorzitter, de 

heer Van de Beeten. Zij spreekt namens de hele commissie haar dank uit voor zijn 

uitstekende voorzitterschap. De heer Van de Beeten neemt daarop afscheid van een ieder 

met een dankwoord voor de commissieleden en de staf. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


