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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 23 oktober 2012 

 ons kenmerk 44435/KvD/HdM 

 

 

1. 31766 

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het 

toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten  

 

De commissie besluit inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 6 november 

2012 en daarbij de brief van de minister d.d. 17 oktober 2012 (EK 31766/ 33.444, D) te 

betrekken.  

 

2. E120025 

Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale 

muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt 

 

De fracties van de VVD (Duthler) en D66 (Scholten) leveren inbreng voor brieven aan de 

regering en de Europese Commissie. De conceptbrieven worden ter vaststelling geagendeerd 

op 30 oktober 2012.  

 

3. 32444 

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de 

vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke 

stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) 

 

De fracties van de VVD (Duthler), D66 (Scholten) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng 

voor het nader voorlopig verslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 datum 12 september 2012 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

4. 32873 

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

297b 

en  

T01389 

Toezegging reparatievoorstel bij wetsvoorstel bestuur en toezicht (31763) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan.  

 

5. Aanwijzing prestatiebekostiging forensische zorg (32398, A) 

Brief van de minister van V&J d.d. 15 oktober jl. in antwoord op de brief van de commissie 

d.d. 3 oktober jl. 

 

De commissie neemt de brief van de minister voor kennisgeving aan.  

 

6. 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 29.398, 339) 

 

De commissie besluit een reactie te sturen op de brief van minister en verzoekt de staf een 

conceptbrief op te stellen. De conceptbrief wordt ter bespreking geagendeerd op 30 oktober 

2012.  

 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

De voorzitter inventariseert of er belangstelling is voor het bijwonen van de 

interparlementaire bijeenkomst over Gemeenschappelijk Europees Kooprecht op dinsdag 27 

november 2012 in Brussel en voor de conferentie over 'putting victims’ rights into practice' 

op maandag 26 november 2012 in Brussel. Mogelijk zal de voorzitter naar de bijeenkomst 

over Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gaan en het lid De Boer (GroenLinks) naar de 

conferentie over slachtofferrechten.  

  

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  

 


