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1. 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 schriftelijk te informeren naar de verschillen in aanpak tussen dit
wetsvoorstel en de ontwerprichtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale
muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt en wenst de
kabinetsopvattingen over het richtlijnvoorstel te vernemen.
Vooralsnog wordt de nadere procedure aangehouden.
2. 32853
Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval
van schade veroorzaakt door strafbare feiten
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
3. 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 nader voorlopig verslag op 2 oktober
2012. Het lid Hoekstra zal de brief van de commissaris van de koningin van Brabant over dit
wetsvoorstel aan de griffie zenden, ter verspreiding onder de overige leden van de
commissie.
4. 32890
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van
de vervolgingsverjaring
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 25 september 2012.
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5. 32015
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening
van de maatregelen van kinderbescherming (verbetering kinderbeschermingsmaatregelen)
De commissie besluit inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 2 oktober
2012. De fractie van de SP zal een vraag rondsturen die mogelijk een commissievraag kan
worden.
6. 33061
Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening
van de maatregelen van kinderbescherming (herziening kinderbeschermingsmaatregelen)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 2 oktober 2012.
7. E120025
Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale
muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt
De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 23 oktober 2012.
8. E120022
Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële
aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor beslechting van geschillen tussen
investeerders en staten bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is
De commissie stelt voor de commissie EL&I te betrekken bij de behandeling van dit
verordeningsvoorstel en in een gezamenlijke vergadering op 25 september 2012 inbreng
te leveren voor schriftelijk overleg.
9. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel
besluit handelsregister (TK 30656, 28)
Brief van de minister van EL&I d.d. 28 augustus 2012 in reactie op de brief van de
commissie d.d. 18 juli jl.
De commissie besluit de brief en het ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.
Eventuele overgebleven vragen kunnen worden meegenomen bij de verdere behandeling van
het voorstel voor een verordening betreffende elektronische identificatie en diensten voor
elektronische transacties in de interne markt1.

1

Dit voorstel is in behandeling bij de commissie EL&I (Edossier E120015).
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10. T01436
Waarborgen beveiliging verstrekking DNA-profielen aan externe laboratoria (32.168)
Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 11 juli 2012 met uitstelbericht voorhang
ontwerpbesluit DNA-onderzoek in strafzaken in reactie op de brief van de commissie d.d. 16
maart jl. (32.168, H)
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en het ontwerpbesluit af te
wachten.
11. 32717
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie
van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)
De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Lokin-Sassen), de SP (Quik-Schuijt) en
D66 (Scholten) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van GroenLinks wordt
tot en met donderdag in de gelegenheid gesteld desgewenst nog inbreng te leveren.
12. 30519
Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met verruiming van de aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen in de
leeftijd van veertien tot achttien jaar
De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Franken), de SP (Quik-Schuijt), D66
(Scholten), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (ester) leveren inbreng voor het
voorlopig verslag. De fractie van de PvdA (Beuving) maakt kenbaar zich bij de vragen van
D66 aan te sluiten.
13. 32873
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en
297b (reparatiewet wet bestuur en toezicht)
en
T01389
Reparatievoorstel bij wetsvoorstel bestuur en toezicht (31.763)
De commissie besluit blanco eindverslag uit te brengen teneinde het wetsvoorstel af te doen
als hamerstuk. Daarnaast besluit de commissie, op voorstel van het lid Franken CDA, een
brief te sturen over bij de evaluatie van de wet te betrekken aspecten en de bespreking van
de status van de toezegging tot nader order aan te houden.
14. Mededelingen en rondvraag
•

De commissie besluit twee reeds ontvangen ontwerpbesluiten te agenderen op 25
september 2012: het ontwerpbesluit zittingsplaatsen gerechten en het ontwerpbesluit
houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012. (NB: Vanwege het
verstrijken van de termijn op maandag 1 oktober 2012, is het raadzaam om - wanneer u
schriftelijke vragen wílt stellen - op 25 oktober 2012 daarvoor gelijk inbreng te leveren.)
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De commissie verzoekt de griffie na te gaan hoever het staat met de voorbereiding van de
indiening van de toegezegde aanvullende wetsvoorstellen tijdens de debatten over de
nationale politie (30880 en 32822) en de herziening van de gerechtelijke kaart (32891).

•

De commissie besluit geen commissiegesprek te voeren n.a.v. het verzoek om een gesprek
met de commissie over het wetsvoorstel herziening ten nadele en cold cases in Rotterdam.
Individuele leden die belangstelling hebben kunnen dit tot en met vrijdag kenbaar maken bij
de griffie. Het lid Reynaers (PVV) geeft aan in ieder geval belangstelling te hebben.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

