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 Datum 11 oktober 2011 
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1. 32426 

Aanpassing van de wetgeving en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-

recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 november 2011. 

 

2. 31058 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de 

regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 

vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 november 2011. 

 
3. 31714 

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de 

notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding 

en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

15 november 2011.  

 

4. 32177 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere 

wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie 

rechter-commissaris) 

 

De fracties van de VVD (Swagerman), de PvdA (Beuving), het CDA (Franken), de SP (Quik-

Schuijt), D66 (Scholten) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
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5. 32468 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels 

inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere 

onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken) 

 

De fracties van het CDA (Van Bijsterveld), de PVV (Reynaers), de SP (Quik-Schuijt) en 

GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  
 

6. Mededelingen en rondvraag 

• De fractie van D66 (Scholten) levert inbreng voor een brief over het voorgehangen Besluit 

tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het 

Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder 

meer een verhoging van de tarieven (29398, 286). De conceptbrief zal per e-mail 

circuleren onder de leden van de commissie, alvorens te worden vastgesteld. 

• De commissie stemt in met de door de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak voorgestelde tijden voor de gesprekken op 1 november a.s. 

• Er wordt geïnventariseerd welke leden aanwezig zullen zijn bij het mondeling overleg over 

de nationale politie op 22 november a.s. 

• De commissie heroverweegt het verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten voor een 

gesprek en zij besluit het gesprek reeds te houden voordat wetsvoorstel 32382 de Eerste 

Kamer bereikt. 
• De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 4 oktober 2011 

met een beleidsreactie op de evaluatie van de klachtenbehandeling van de politie en de 

KMar voor kennisgeving aan.  

• De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 3 oktober 2011 

met kabinetsstandpunt inzake de hervormingen van het EHRM en de toetreding van de EU 

tot het EVRM voor kennisgeving aan.  

 

De griffier voor deze vergadering, 

Fred Bergman 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


