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1. 32512
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in
verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvorderinpg van bonussen en
winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 12 februari 2013.
2. 32398
Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in
diverse andere wetten (Wet forensische zorg)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 maart 2013.
3. 33185
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met
de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 12 februari 2013.
4. 33400 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor
het jaar 2013
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
5. 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 brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
5 maart 2013.
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6. 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 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 29 januari
2013 en de status van toezegging T01226 te bespreken op 22 januari 2013.
7. 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 de nadere procedure aan te houden tot 22 januari 2013.
8. 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 commissie besluit inbreng te leveren voor het verslag op 22 januari 2013.
9. 33032
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap
van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie
De fracties van de VVD (Duthler), de PvdA (Beuving), het CDA (Franken), de SP (QuikSchuijt), D66 (Scholten), GroenLinks (De Boer) en de SGP (Holdijk) leveren inbreng voor
het voorlopig verslag.
10. T01244
Toezegging technische aanpassing wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (31728)
en
T01152
Institutionele aanpassingen bestuursrechtspraak (30585)
De commissie beschouwt beide toezeggingen als voldaan.
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11. T01019
Meenemen inbreng Eerste Kamer bij aanpassen Aanwijzingen voor de regelgeving
(29702/31124/31700 VI)
en
T01449
Toezegging motivering en toetsing keuze sanctiestelsel bij nieuwe wetsvoorstellen (32264)
en
T01511
Visie op ontwikkelingen in het strafrecht (32551)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezeggingen als
voldaan.
12. T01063
Nulmeting bij internetaanbieders (31145)
Brief van de minister van V&J d.d. 19 december jl. inzake CIOT bevragingen (incl. bijlagen)
in reactie op de brief van de commissie d.d. 21 juni 2011
De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 22 januari 2013
en bespreekt dan opnieuw de status van toezegging T01063.
13. T01539
Toesturen inrichtingsplan, voortgangsberichten en resultaat van het onderzoek 'staat van de
politie' (30880/32822)
Brief van de minister van V&J d.d. 21 december jl. met afschrift van brief aan de TK
betreffende de voortgang van de vorming van de nationale politie
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
14. Toezeggingenrappel juli 2012
Brief van de minister van V&J d.d. 21 december 2012 met reactie op het toezeggingenrappel
van 2 juli 2012
De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister en de voortgangsinformatie
bij de toezeggingen. Zij heeft naar aanleiding van de voortgangsinformatie het volgende
besloten:
- toezeggingen T010191, T01089, T011522, T01198, T01357, T01364, T01440 en T01452
zijn voldaan en toezegging T01229 is deels voldaan;
- bij toezeggingen T00501, T00508 en T01439 zullen de opmerkingen ambtelijk worden
doorgegeven;
- toezeggingen T01193, T01464-T01473, T01475 en T01509 zullen in de desbetreffende
commissies worden besproken;3
- toezeggingen T01063 en T01226 zullen opnieuw worden besproken op 22 januari 2013,4 en
1
2
3

Conform het besluit bij punt 11.
Conform het besluit bij punt 10.
T01193 in BDO/ESO; T01464-T01473 en T01475 in BDO/ESO/BZK en T01509 in VWS.
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- bij de overige toezeggingen is de voortgangsinformatie voor kennisgeving aangenomen.
15. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit het ontwerpbesluit in verband met de verrekeningsbevoegdheid door
de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling, ter bespreking te agenderen
op 22 januari 2013.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

4

Conform de besluiten bij punten 12 resp. 6.

