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1. 33126
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te
vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 mei 2013.
2. 33054
Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele,
onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van
meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en
mentorschap)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2013.
3. T01226
ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieën zaken (31758)
Brief van de minister van V&J d.d. 25 maart jl. in reactie op de brief van de commissie d.d. 5
maart jl.
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt te toezegging als
voldaan.
4. Vooruitlopen op wetgeving
De commissie stelt de conceptbrief vast en geleidt deze voor verdere bespreking door naar
de Voorzitter/het College van Senioren.
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5. 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 fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Van Bijsterveld), de SP (Quik-Schuijt),
D66 (Scholten) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
Fracties worden in de gelegenheid gesteld om tot donderdag 11 april 17.00 uur inbreng aan
te leveren bij de griffie.
6. 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 fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Hoekstra), de SP (Ruers) en de SGP
(Holdijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van de SGP sluit zich aan bij
een van de vragen van de SP-fractie.
7. Mededelingen en rondvraag


De voorzitter deelt mee dat de datum voor het gesprek met de Hoge Raad is bevestigd.
Het gesprek vindt plaats op 28 mei 2013 om 17.00 uur bij de Hoge Raad (vertrek om
16.45 uur).



Het lid De Boer verzoekt namens het lid Strik om toezending aan de gehele commissie
van de concepten van de toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het plenaire debat over
het wetsvoorstel herziening ten nadele (32044).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

