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Datum
Kenmerk

8 mei 2012
44036/KvD/HdM

1. 29937
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele
aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en
rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
2. 31040
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het
nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair
debat op 5 juni 2012.
3. 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 fracties van de VVD (Knip), het CDA (Hoekstra), GroenLinks (De Boer) en D66
(Scholten) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
4. 328901
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de
regeling van de vervolgingsverjaring
De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Van Bijsterveld), GroenLinks (De Boer)
en D66 (Scholten) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

5. 32853
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Is spoedeisend volgens de regering.
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Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval
van schade veroorzaakt door strafbare feiten
De fracties van de VVD (Broekers-Knol), GroenLinks (De Boer) en D66 (Scholten) leveren
inbreng voor het voorlopig verslag.
6. 33036
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van
Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot
wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
De commissie stelt het voorlopig verslag met een kleine wijziging vast.
7.

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 minister van V&J d.d. 27 april jl. met de evaluatie van de uitvoering van de
verschijningsplicht van ouders voor de kinderrechter, alsmede de aanbiedingsbrief aan de
Tweede Kamer d.d. 13 maart jl., in antwoord op de brief van de commissie d.d. 20 april jl.
De fractie van de SP (Quik-Schuijt) ziet af van een nadere reactie op de brief. De commissie
neemt de brief alsmede de evaluatie voor kennisgeving aan.

8. Informatiebijeenkomst nationale politie
De fracties van de VVD (Knip), de PvdA (Koole), het CDA (Hoekstra), de SP (Ruers) en
D66 (De Graaf) leveren vragen aan ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst. De
commissie verzoekt de staf de vragen te bundelen en door te zenden aan de sprekers.
9. Mededelingen en rondvraag
• De commissie besluit op 15 mei 2012 te spreken over de geplande datum voor inbreng voor
het nader voorlopig verslag bij de wetsvoorstellen over de nationale politie (30880 en 32822)
en de herziening gerechtelijke kaart (32891).
• De commissie besluit de wetsvoorstellen 33216 (Goedkeuring protocol bij verdrag over het
vervoer van passagiers en hun bagage over zee) en 33217 (Uitvoering protocol bij verdrag
en verordening over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee) die op de
termijnbrief stonden, op 15 mei 2012 voor procedure te agenderen in een gezamenlijke
vergadering van de commissies V&J en KOREL.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

