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1. Aanwijzing inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg 

(inclusief advies) (TK 32398, 16) 

Verslag van schriftelijk overleg van de Tweede Kamercommissie voor VWS d.d. 24 

september 2012 (32398, 17) 

Ter informatie bijgevoegd: brief van de commissie d.d. 13 juli 2012 over het 'stuiten' van de 

termijn  

 

De fractie van de PvdA (Meurs) levert - uiterlijk woensdag 3 oktober 2012 - inbreng voor 

een brief aan de regering over de Aanwijzing. De conceptbrief zal alvorens te worden 

vastgesteld, per e-mail circuleren in de commissie.  

 

2. Ontwerpbesluit landelijk en functioneel parket (EK 32891, I)  

Brief van de minister van V&J d.d. 20 september 2012  

 

De commissie neemt de brief en het ontwerpbesluit voor kennisgeving aan.  

 

3. T00501 

Toezegging Gebruik ontlastende informatie (29.743) 

en 

T00508 

Toezegging Meerwaarde regeling afgeschermde getuigen (29.743) 

Brief van de minister van V&J d.d. 21 september 2012  

 

De commissie besluit de toezeggingen als openstaand geregistreerd te laten en hierover een 

brief te sturen aan de minister. Op 9 oktober 2012 zal hiertoe een conceptbrief worden 

geagendeerd.  
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4. 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 fracties van de VVD (Broekers-Knol)  en CDA (Franken) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

5. 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) 

Ter informatie bijgevoegd: Brief van de commissie d.d. 18 juli jl.  

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Franken) en de SP (Quik-Schuijt) leveren 

- uiterlijk donderdag 4 oktober 2012 - (aanvullende) inbreng voor het voorlopig verslag.  

De op 1 oktober jl. ontvangen reactie van de minister van V&J op de brief van de commissie 

d.d. 18 juli jl. (als verslag schriftelijk overleg gepubliceerd onder nummer 32555, G) kan 

desgewenst worden betrokken bij de inbreng voor het voorlopig verslag bij onderhavig 

wetsvoorstel.  

 

6. 32676 

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar 

aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en 

wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) 

 

De fracties van de VVD (Knip), de PvdA (Koole) en het CDA (Hoekstra) leveren inbreng 

voor het nader voorlopig verslag. De fractie van het CDA zal twee vragen aanleveren die 

mogelijk als commissievragen in het nader voorlopig verslag zullen worden opgenomen.  

 

7. 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 (verbetering kinderbeschermingsmaatregelen) 

Bijgevoegd: voorstel voor commissievraag van SP-fractie 

 

De fracties van de VVD (Duthler), het CDA (Van Bijsterveld), de SP (Quik-Schuijt), 

GroenLinks (De Boer) en de ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het nader voorlopig 

verslag. De fractie van de SP heeft een vraag geformuleerd, die mogelijk als commissievraag 

in het nader voorlopig verslag zal worden opgenomen. 

 

8. 33061 

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening 

van de maatregelen van kinderbescherming (herziening kinderbeschermingsmaatregelen) 
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De fracties van het CDA (Van Bijsterveld), de SP (Quik-Schuijt) en CU (Ester) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

9. Mededelingen en rondvraag 

Op 9 oktober 2012 zal het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in 

verband met onder meer een indexering van de tarieven (TK 29398, 339), worden 

geagendeerd ter bespreking en kan er direct inbreng worden geleverd voor schriftelijk 

overleg. De fractie van D66 (Scholten) geeft aan in ieder geval inbreng te zullen leveren. 

Indien de vragen voor de vergadering aan de staf worden gezonden, zullen deze per e-mail 

aan de commissie worden gezonden.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


