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1. 33176 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van  

slachtoffers en nabestaanden in het strafproces  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 juni 2012.  

 

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) 

en  

32426 

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

recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

 

De commissie brengt bij beide wetsvoorstellen eindverslag uit, teneinde deze als hamerstuk 

af te kunnen doen.  

 

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 brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen 

doen. 

 

4. Vooruitlopen op wetgeving 

Aangepaste conceptbrief, behorend bij notitie lid Hoekstra en ambtelijke notitie over 

vooruitlopen op wetgeving 

 

De commissie stelt enkele wijzigingen voor ten aanzien van de aangepaste conceptbrief en 

besluit op 12 juni 2012 opnieuw daarover te spreken. 
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5. T01307 

Toezegging in brief betrokkenheid notaris bij totstandkoming overeenkomst meenemen, 

evenals aansprakelijkheid uitponder (31991) 

Brief van de minister van V&J d.d. 20 december 2011 over de evaluatie van de Wet koop 

onroerende zaken 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging voor 

kennisgeving aan te nemen.  

 

6. E1100541 

Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europese kooprecht 

COM(2011)635  

Passage uit de geannoteerde JBZ-Agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 juni a.s.  

 

De commissie neemt de passage uit de geannoteerde JBZ-Agenda voor kennisgeving aan en 

besluit de ontwikkelingen in dit dossier te blijven volgen.  

 

7. E1100802 

Voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen 

E1100863 
Voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. 

Brief van de minister van V&J d.d. 21 mei jl. in antwoord op de vragen van de commissie 

(brief d.d. 21 februari jl.) 

 

De commissie neemt de brief van de minister voor kennisgeving aan en besluit de 

ontwikkelingen in dit dossier te blijven volgen.  

 

8. 32450 

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op  

enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing  

bestuursprocesrecht)  

 

De fracties van de VVD (Duthler), de PvdA (Beuving), het CDA (Lokin-Sassen), D66 

(Engels) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De SP-fractie 

sluit zich aan bij één vraag van de VVD-fractie. 
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9. 32621 

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en  

schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en  

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) 

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Lokin-Sassen) en D66 (Engels) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

10. 32885 

Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 

november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op 

strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn 

opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van 

kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 

inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en 

proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve 

straffen (PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie 

van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 

2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 

2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering 

van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten 

aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke 

sancties) 

 

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

GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De D66-fractie sluit zich aan 

bij de vragen van de VVD-fractie.  

 

11. 32887 

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

recht van enquête  

 

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

hamerstuk.  

 

12. Mededelingen en rondvraag 

•  De commissie besluit in te gaan op het verzoek van de Raad voor de Rechtspraak en stelt 

voor het gesprek te laten plaatsvinden op 19 juni 2012, eind van de middag, in de Eerste 

Kamer.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


