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Datum
Kenmerk

7 februari 2012
43736/KvD/HdM

1. 32555
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 e n 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 nader voorlopig verslag. De
fractie van de PvdA sluit z ich mogelijk aan bij vragen van andere fracties.
2. 32044
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een
regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten
nadele)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 13 maart 2012.
3. 32576
Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere
wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)
De commissie besluit op 14 februari 2012 inbreng te leveren voor het nader voorlopig
verslag.
4. T01019
Meenemen inbreng Eerste Kamer bij aanpassen Aanwijzingen voor de regelgeving
(29702/31124/31700 VI)
Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 23 januari 2012 over kabinetsnota keuze
sanctiestelsel met het verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening
van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht (Referentiekader geldboetes)
De commissie besluit een brief te sturen in reactie op de brief van de minister. De staf zal in
overle g met de voorzitter van de commissie een brief opstellen.
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5. E1100801
Voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen
en
E1100862
Voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen.
De fractie van de VVD (Broekers -Knol) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de
regering; de fracties van het CDA (Franken) en de SP (Quik-Schuijt) hadden reeds inbreng
geleverd. De conceptbrief zal worden geagendeerd op 14 februari 2012.
6. T01399
Toezegging meldplicht voor aangetroffen datalekken (33000)
De conceptbrief wordt ongewijzigd vastgesteld en aldus verzonden.
7. Overzicht lang onbeantwoorde verslagen en brieven
De commissie besluit naar aanleiding van een aantal lang onbeantwoorde brieven en
verslagen een brief te sturen aan de regering.
8. Mededelingen en rondvraag
• Het lid Beuving (PvdA) verzoekt de staf om een overzicht van de planning van komende
commissie-activiteiten.
• De voorzitter geeft aan brieven te hebben ontvangen van Roemeense parlementariërs en van
de KNB. De staf wordt verzocht bij de KNB te informeren naar de achtergrond van het
gesprek. Deze brieven zullen op 14 februari aan de orde gesteld worden.
• Het lid Quik-Schuijt (SP) geeft aan een toezegging n.a.v. het debat over wetsvoorstel 32.168
(DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht) graag geregistreerd te zien.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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