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1. 321771
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 brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
29 november 2011. Daarbij zij aangetekend dat de commissie niet over het wetsvoorstel
wenst te debatteren maar enkel stemming daarover wenst, met aflegging van een
stemverklaring door één Lid (Franken) mede namens de overige fracties.
2. 324682
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 brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
3. 32418
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte
De commissie besluit inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 6 december
2011.
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4. 32454
Wijziging va n een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege
verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
5. 32426
Aanpassing van de wetgeving en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bvrecht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
en
31058
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de
regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
De fracties van de VVD (Kneppers-Heijnert), de PvdA (Beuving), het CDA (Franken) en
D66 (Backer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag bij beide wetsvoorstellen. De fractie
van de SP sluit zich waarschijnlijk aan bij de vragen van een of meerdere fracties.
6. 32884
Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met
betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van
Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij
lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789)
De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 29
november 2011 inclusief -zo nodig - stemming. Eén Lid (Broekers -Knol) zal namens de
overige fracties het woord voeren.
7. E1100543
Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europese kooprecht
COM(2011)635
Waarbij ook wordt betrokken:
Commissiemededeling over een gemeenschappelijk Europees kooprecht om
grensoverschrijdende transacties in de gemeenschappelijke markt te vergemakkelijken
De fractie van de VVD (Broekers -Knol) levert inbreng voor een brief aan de regering.
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8. Ontwerpbesluit DNA-onderzoek in strafzaken (behorend bij 32 168)
Brief van de minister d.d. 26 mei jl. met aanbieding van het ontwerpbesluit DNA-onderzoek
in strafzaken
Brief van de commisise d.d. 22 juni jl. over het voorbehoud t.a.v. het ontwerpbesluit
De commissie neemt er nota van dat tijdens het plenaire debat over wetsvoorstel 32 168
(DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht) aan het lid Duthler (VVD) is toegezegd dat
het Ontwerpbesluit DNA-onderzoek in strafzaken op diverse punten zal worden aangepast.
De commissie wacht het gewijzigde - en dus ook opnieuw voor te hangen - Ontwerpbesluit
DNA-onderzoek in strafzaken met belangstelling af.
9. T01066
Burgerportaal verkeersgegevens (31145)
Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 15 november jl. over de toezegging met
betrekking tot een burgerportaal
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als
voldaan.
10. Mededelingen en rondvraag
• De commissie besluit wetsvoorstel 32475 (verruiming mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van internationale misdrijven) voor procedure te agenderen op 29 november
2011.
• Het Lid Hoekstra brengt het fenomeen 'vooruitlopen op wetgeving' ter sprake en in het
bijzonder de positie van de Eerste Kamer daarbij. De commissievoorzitter stelt voor dat het
lid Hoekstra hierover een korte notitie schrijft, aan de hand waarvan er verder kan worden
gediscussieerd in de commissie en eventueel daarna ook in breder verband.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

