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1. 322641 

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor 

plenaire behandeling op 19 en 20 december 2011.  

 

2. 32475 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet 

internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige 

aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van 

internationale misdrijven) 

 

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

 

3. 318412 

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 fractie van de VVD (Duthler) levert direct inbreng voor het nader voorlopig verslag. 

Indien overige fracties inbreng willen leveren, wordt hen verzocht dit zo spoedig mogelijk 

aan te geven en de inbreng uiterlijk donderdag 14.00 uur aan de staf te zenden.  

 

4. Voorbereiding gesprek met de Hoge Raad 

 

De commissie spreekt kort over de gespreksonderwerpen van het gesprek me t de Hoge Raad 

op 6 december a.s. en stelt drie aanvullende gespreksonderwerpen voor, te weten: het 
wetsvoorstel 'kostendekkende griffierechten' (33071) (1), het wetsvoorstel 'herziening ten 

                                                 
1 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens de regering. 
2 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens de regering.  
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nadele' (32045) (2) en het wetsvoorstel 'herziening ten voordele' (32044) (3). Het Lid 

Franken (CDA) geeft tevens een specifieke vraag mee die hij wil stellen aan de raadsheren.  

 

5. Vooruitlopen op wetgeving 

 

De commissie bespreekt de notitie van het Lid Hoekstra  (CDA) en besluit de notitie met een 

kort begeleidend memo door te geleiden naar het College van Senioren. 

 
6. Mededelingen en rondvraag 

 

Het lid Reynaers (PVV) verzoekt de leden van de commissie en de staf bij e -mailverkeer de 

gehele commissie te adresseren.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


