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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid & Justitie 
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 ons kenmerk 44285/KvD/HdM 

 

 

1. 32337 

Voorstel van wet wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de 

Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met 

de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten 

 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

2. 32841 

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut 

Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor - rekening houdend met de door de 

regering geuite wens de behandeling van het wetsvoorstel af te ronden vóór 1 oktober 2012 

(EK 32841, E) - het wetsvoorstel plenair te behandelen op 25 september 2012 (inclusief 

eventuele stemming). 

 

3. 33240 VI 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

4. 33280 VI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het 

jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  
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5. 30519 

Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in 

verband met verruiming van de aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen in de 

leeftijd van veertien tot achttien jaar 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2012.  

 

6. 32873 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 

297b (reparatiewet wet bestuur en toezicht) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2012.  

Indien er dan geen behoefte blijkt te bestaan aan het leveren van inbreng kan het 

wetsvoorstel daarna alsnog als hamerstuk worden afgedaan. 

 

7. 33171 

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 

februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU 

L48/1) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 2 oktober 2012.  

 

8. 33320 

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaald aspecten van bemiddeling/mediation in 

burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende 

bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 2 oktober 2012. 

 

9. 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 en handelszaken 

Brief van de minister d.d. 21 juni jl. met voornemen tot novelle (32555, F) 

 

De fractie van het CDA (Franken) levert inbreng voor een commissiebrief aan de regering. 

Per e-mail zal deze week een conceptbrief circuleren onder de commissieleden.  

 

10. E120022 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële 

aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is 
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De commissie besluit dat op 11 september 2012 desgewenst inbreng kan worden geleverd 

voor schriftelijk overleg met de regering of de Europese Commissie. De commissie besluit 

dat, indien er geen behoefte blijkt te zijn aan een schriftelijk overleg, het voorstel voor 

kennisgeving zal worden aangenomen.  

 

11. Aanwijzing inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg (inclusief advies) 

(TK 32398, 16) 

 

De commissie besluit de behandeling van de Aanwijzing aan te houden, in afwachting van 

het antwoord van de regering op schriftelijk vragen die de Tweede Kamercommissie voor 

VWS medio juli zal stellen.  

 

12. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel 

besluit handelsregister (TK 30656, 28) 

 

De fractie van de VVD (Duthler) levert inbreng voor een commissiebrief aan de regering. Per 

e-mail zal deze week een conceptbrief circuleren onder de commissieleden.  

 

13. Ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (TK 

29628, 319) 

 

De fractie van de VVD (Duthler) levert inbreng voor een commissiebrief aan de regering. In 

verband met het verstrijken van de voorhangtermijn op 11 juli 2012, zal een conceptbrief 

met een zeer korte reactietermijn zo spoedig mogelijk na de vergadering circuleren onder de 

commissieleden.  

 

14. Toezeggingen T00488, T01357, T01358 en T01361 

 

De commissie besluit de status van toezegging T01357 te wijzigen in 'deels voldaan' en de 

status van toezeggingen T00488, T01358 en T01361 te wijzigen in 'voldaan'.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


