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1. 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 commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2012.  

 

2. 32621 

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en  

schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en  

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2012.  

 

3. 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 besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2012.  
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4. 32841 

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut 

Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer 

 

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

 

5. Vooruitlopen op wetgeving 

Ambtelijke notitie behorend bij notitie Lid-Hoekstra 

 

De commissie besluit naar aanleiding van de notities dat zij een conceptbrief zal opstellen 

van de Voorzitter aan de minister-president (eventueel opgevolgd door overleg met de 

minister-president) en dat zij een voorstel zal doen voor overleg tussen de Eerste en Tweede 

Kamervoorzitter. De commissievoorzitter, het lid Hoekstra en de staf zullen de reeds 

voorgelegde conceptbrief aanpassen. De commissie streeft ernaar de conceptbrief en het 

voorstel voor overleg begin mei door te geleiden naar het College van Senioren.  

 

6. 30143 

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

schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het 

strafproces  

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 2 april jl. in antwoord op de brief van de 

commissie d.d. 15 maart 2011 over het rapport 'aanwezigheid verplicht' en de brief van de 

commissie d.d. 13 maart 2012 over lang onbeantwoorde brieven 

 

De commissie besluit een brief aan de regering te schrijven met het verzoek het rapport 

'Aanwezigheid verplicht' vóór 1 mei 2012 aan de Eerste Kamer te zenden. 

 

7. T01441 

Toezegging bezien gebruik en bruikbaarheid van NRGD (32.168)  

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 2 april jl. (o.m.) in antwoord op de brief van de 

commissie d.d. 29 juni 2010 over het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) 

en de brief van de commissie d.d. 13 maart 2012 over lang onbeantwoorde brieven 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

•  De commissie besluit een brief te schrijven over het voorgehangen Ontwerpbesluit 

Evaluatiewet Bibob. 

•  De commissie spreekt over de organisatie van de informatiebijeenkomst over de nationale 

politie op 15 mei a.s. De commissie besluit de bijeenkomst met een half uur te verlengen 

(9.15 - 11.15 uur) en nog twee sprekers uit te nodigen. De bijeenkomst (in de plenaire zaal) 

zal een openbaar karakter dragen en er woord gezorgd voor woordelijke verslaglegging. Ter 

voorbereiding op de bijeenkomst / bundeling van onderwerpen leveren de leden op 8 mei 

vragen in.  
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De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


