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1. 32676 
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar 

aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en 

wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)  

 

De commissie besluit op 8 mei 2012 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag.  

 

2. 328901 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de  

regeling van de vervolgingsverjaring  
 

De commissie besluit op 8 mei 2012 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag. De 

commissie besluit dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 32853 (zie 

punt 3).  

 

3. 32853 

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval  

van schade veroorzaakt door strafbare feiten  

 
De commissie besluit op 8 mei 2012 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag. De 

commissie besluit dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 32890 (zie 

punt 2). 

 

4. 33061 
Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de  

herziening van de maatregelen van kinderbescherming 

 
De commissie besluit de procedure aan te houden tot ontvangst van de memorie van 

antwoord bij wetsvoorstel 32015 (verbetering kinderbeschermingsmaatregelen). 

 

 

                                               
1 Is spoedeisend volgens de regering. 
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5. 328912 

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en 

diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en 

ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) 

 
De commissie besluit op 22 mei 2012 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. 

De commissie verzoekt de staf om een papieren versie van het bijgewerkte 

informatiedossier.  

 

6. 308803 

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 

en  

328224 

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- 

en aanpassingswet Politiewet 201X) 

 
De commissie besluit om op 15 mei 2012 een informatiebijeenkomst te houden (met 

woordelijke verslaglegging door de DVR) over de 'nationale politie' en op 22 mei 2012 

inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De commissie besluit de minister per 

brief van dit voornemen op de hoogte te stellen. De commissie verzoekt de staf om een 

papieren versie van het bijgewerkte informatiedossier.  

 

7. 32206, E 

Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, 

valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig 

verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) 

Brief van de minister d.d. 28 maart 2012 over beheersing legaal wapenbezit - duur 

geldigheid vuurwapenverlof en jachtakte 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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