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1. 33000 VI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor 

het jaar 2012 

 

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

hamerstuk. 

 

2. 33090 VI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het 

jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

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

hamerstuk. 
 

3. 32045 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de  

regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming  

herziening ten voordele) 

 

De commissie besluit voorbereidend onderzoek te houden op 14 februari 2012. 

 

4. 32721 

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 

2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 

tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving 

en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 

inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)   

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

hamerstuk. 
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5. 31841 

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van 

administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te 

herstellen en enige andere wijzigingen   

 

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

hamerstuk. 

 
6. 32555 

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in 

burgerlijke en handelszaken  

 

De commissie besluit nader voorlopig verslag uit te brengen met commissievragen, waarvoor 

de voorzitter in overleg met het lid Franken een concepttekst zal leveren. 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geagendeerd op 7 februari 2012. 

 

7. 28746 

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek 

31065 

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het 

Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) 

Brief van de minister van V&J d.d. 15 december jl. over de intrekking van wetsvoorstellen 
38746 en 31065 

 

De commissie besluit geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en neemt de brief van 

de minister voor kennisgeving aan.  

 

8. E1100801 

Voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen 

en 

E1100862 
Voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. 
 

De commissie besluit over beide voorstellen een brief met subsidiariteitsbezwaren te sturen 

aan de Europese Commissie. In verband met het spoedig verstrijken van de deadline voor de 

subsidiariteitstoets op 26 januari 2012 zal de brief deze week gereed worden gemaakt voor 

plenaire vaststelling op 24 januari 2012. 

 

9. Ontwerpbesluit DNA-onderzoek in strafzaken 

Brief van de minister van V&J d.d. 9 januari jl. over het Ontwerpbesluit DNA-onderzoek, in 

reactie op de brief van de commissie d.d. 13 december 2011  

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De commissie besluit een nadere brief te sturen aan de regering en verzoekt de griffie een 

concept op te stellen. De conceptbrief zal op 24 januari 2012 worden besproken in de 

commissie.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 
 

 


