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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid & Justitie 

 

 

 datum 3 juli 2012 

 ons kenmerk 44260/KvD/HdM 

 

 

1. 33176 

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

slachtoffers en nabestaanden in het strafproces 

 

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

hamerstuk.  

 

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

hamerstuk.  

 

3. 30511 

Initiatiefvoorstel-Ormel en Van Dekken over het verhogen van de maximale proeftijd voor 

misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen 

Brief van de minister d.d. 28 juni jl. met aanvullende antwoorden op de vragen uit het 

voorlopig verslag 



 datum 3 juli 2012 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

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

hamerstuk.  

 

4. Voorgehangen besluit 'Aanwijzing inzake invoering van prestatiebeskosting in de forensische 

zorg' (TK 32398, 16) 

 

De commissie besluit de bespreking van het voorgehangen besluit een week aan te houden 

en verzoekt de staf te informeren naar de behandeling van dit voorgehangen besluit in de 

Tweede Kamer.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

•  De commissie besluit het 'Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële aansprakelijkheid in 

verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en 

staten, die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij 

is' voor procedure te agenderen op 10 juli 2012. 

•  De commissie besluit zowel het 'Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister' als het 'Ontwerpbesluit 

instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie' ter bespreking te 

agenderen op 10 juli 2012.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


