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Veiligheid en Justitie 

 

 

 

 datum 4 december 2012  

 ons kenmerk 44616/KvD/HdM 

 

 

1. 33368 

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de  

regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen  

 

De commissie besluit direct inbreng te leveren voor het verslag. De fracties van de PvdA 

(Koole) en D66 (De Graaf) leveren uiterlijk donderdag 6 december 12.00 uur inbreng 

voor het verslag.  

De commissie stelt voor, onder voorbehoud van adequate beantwoording door de regering 

uiterlijk vrijdag 14 december 17.00 uur, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 17/18 

december 2012 en het wetsvoorstel nog dezelfde dag(en) in stemming te brengen. 

 

2. 33451 
Wijziging van onder meer de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke 

organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen 

Gelderland en Overijssel 

 

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud. Zij stelt voor het wetsvoorstel 

plenair te behandelen op 17/18 december 2012 en het wetsvoorstel nog dezelfde dag(en) 

in stemming te brengen. Het lid Beuving zal namens de commissie plenair het woord voeren.  

 

3. 33439 

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding  

van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 december 2012.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 datum 7 november 2012 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

4. 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 commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen 

doen.1  

 

5. 33171 

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 

februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU 

L48/1) 

 

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

doen.  

 

6. Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding 

rechtsbijstandverleners (TK 31.753,53) 

 

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 11 december 2012. De 

staf wordt verzocht de commissie te informeren over de actuele stand van zaken van de 

behandeling van het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer.  

 

7. Ontwerpbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 

(29.628, 319)  

Brief van de minister van V&J d.d. 26 november jl. in reactie op de brief van de commissie 

d.d. 2 oktober jl. 

 

De commissie neemt de brief van de minister voor kennisgeving aan. 

 

8. 32840 

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

van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke 

aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking 

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Van Bijsterveld), de PVV (Reynaers) en 

de SP (Quik-Schuijt) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

 

 

 

                                               
1 Na afloop van de vergadering heeft het lid Scholten (D66) - het enige lid dat om aanhouding had 
verzocht - aan de griffie laten weten dat zij, net als de andere woordvoerders, ook van mening is dat het 
wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan. In overleg met de commissievoorzitter is het besluit 
aangepast. 



 

 datum 7 november 2012 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 3 

 

9. Mededelingen en rondvraag 

- Ten aanzien van wetsvoorstel 33.429 (R1988) 'Aanpassing militair strafrechtrechtspraak, 

het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde 

regelgeving en herstel van technische onvolkomendheid', brengt de commissie blanco 

eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.  

 

 

De griffier voor deze vergadering, 

Christward Gradenwitz 


