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1. 33108
Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw
griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 november 2012.
2. 32840
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek
van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke
aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 4 december 2012.
3. 32450
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op
enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing
bestuursprocesrecht)
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
17/18 december 20121.
4. 32621
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 13 november 2012.

1

Ambtelijk is inmiddels vernomen dat door de regering gestreefd wordt naar inwerkingtreding per 1-12013. Conform het besluit in de commissie wordt derhalve voorgesteld het wetsvoorstel plenair te
behandelen op 17/18 december 2012 en niet op 15 januari 2013.
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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)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde af te doen als hamerstuk. De CDA-fractie
geeft te kennen aantekening te zullen vragen met het verzoek aan de Voorzitter om daarbij
een verklaring af te mogen leggen.
6. 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 de inbrengvergadering voor het nader voorlopig verslag aan te houden
in afwachting van het antwoord van de regering op d e vragen van de commissie inzake
E120025 (Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale
muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt) en dit per brief aan de
regering mede te delen.
7. 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 naar aanleiding van de brief om de minister uit te nodigen voor een
mondeling overleg over onderhavig ontwerpbesluit en gedelegeerde regelgeving in algemene
zin.
8. Mededelingen en rondvraag
•

De voorzitter verzoekt de griffie de Mededeling van de Europese Commissie inzake online
gokken te verspreiden. Leden kunnen daarna desgewenst bij de griffie kenbaar maken of zij
de Mededeling in behandeling zouden willen nemen.

•

De commissie besluit de voortgang bij wetsvoorstellen 33.368 (reparatiewet nationale
politie) en 33.451 (wijziging Wro) tevens aan de orde te stellen bij het voorgenomen
mondeling overleg met de minister (zie agendapunt 7). De commissie verzoekt de staf om
haar vlak voor dit mondeling overleg te informeren over de stand van zaken van de
behandeling van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer.

•

De commissie neemt de brief van minister van V&J d.d. 29 oktober jl., met de brief aan TK

•

met voortgangsbericht nationale politie , voor kennisgeving aan.
Met betrekking tot de wetsvoorstellen
33213
Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag
inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen
(Trb. 2010, 165 en 239) en
33228
Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag
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inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen
(Trb. 2010, 165 en 239) - die op een termijnbrief zijn opgenomen - wordt blanco eindverslag
vastgesteld teneinde de wetsvoorstellen af te doen als hamerstuk.
•

De voorzitter stelt het bij de griffie ingekomen verzoek van de NVvR om een gesprek aan de
orde. De commissie staat positief tegenover dit verzoek maar wenst een nadere toelichting
op het verzoek, alvorens over een geschikte datum voor het gesprek te spreken.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

