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1. T01226 

ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieën zaken (31758) 

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

d.d. 29 januari jl.  

 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister en besluit tot nader schriftelijk 

overleg. Een conceptbrief zal worden besproken op 5 maart 2013.  

 

2. 33108 

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw 

griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)  

 

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

hamerstuk.  

 

3. 33295 

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de 

uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid 

conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het 

slachtoffer  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2013.  

 

4. 33012 

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van 

de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde 

feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2013.  
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5. 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 brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

6. 33439 

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding  

van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking 

 

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

hamerstuk.  

 

7. Mededelingen en rondvraag 

 De commissie bespreekt het ontvangen verzoek van de Hoge Raad om een gesprek en 

besluit dit verzoek te honoreren. Zij stelt voor het gesprek te laten plaatsvinden op 9 april 

a.s. in de namiddag. Tevens stelt zij nog een additioneel gesprekspunt voor.  

 De commissie kan instemmen met het voorstel van de voorzitter om - vanwege de Europese 

behandeling in de Ecofin en de behandeling in de Tweede Kamer door de commissie 

Financiën - de behandeling van Edossier E130009 gezamenlijk te laten plaatsvinden met de 

commissie Financiën.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


