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1. 32512 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in 

verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en 

winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers  

 

De fracties van de VVD (Kneppers-Heijnert), de PvdA (Postema), het CDA (Franken), de SP 

(Ruers), D66 (Backer), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper) leveren inbreng 

voor het voorlopig verslag. Fracties krijgen tot uiterlijk donderdag 14 februari 2013 17.00 

uur de gelegenheid om inbreng aan te leveren bij de griffie. De correctietermijn van de proef 

zal - in verband met de recesperiode - eindigen op 26 februari 2013. 

 

2. 33185 

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met 

de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen 

 

Geen van de fracties blijkt behoefte te hebben aan het stellen van schriftelijke vragen. 

Derhalve brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen 

doen als hamerstuk.  

 

3. T01063 

Nulmeting bij internetaanbieders (31145) 

Brief van de minister van V&J d.d. 19 december jl. inzake CIOT bevragingen (incl. bijlagen) 

in reactie op de brief van de commissie d.d. 21 juni 2011 

 

De commissie stelt de concept-commissiebrief ongewijzigd vast.  

 

4. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het 

Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van 

de vervolgingsverjaring (TK 31.415, 5) 

 



 

 datum 12 februari 2013 

 ons kenmerk 44757/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

 

Naar aanleiding van een opmerking van het lid Beuving zal het lid Broekers-Knol bezien of 

een vraag in de concept-commissiebrief al dan niet gehandhaafd blijft. Voor het overige stelt 

de commissie de concept-commissiebrief vast.  

 

5. Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding 

rechtsbijstandverleners (TK 31.753, 53) 

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 31 januari jl. in antwoord op de brief van de 

commissie d.d. 18 december jl. 

 

De commissie stelt de conceptbrief met enkele wijzigingen vast.  

 

6. E130009 

Voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 5 maart 2013.   

 

7. Mededelingen en rondvraag 

 Het lid Quik geeft - naar aanleiding van de termijnbrief - aan wetsvoorstel 33012 (meer 

ambtenaren voor opsporing drugs- en vuurwapencriminaliteit) graag voor procedure 

geagendeerd te willen zien. De commissie besluit het wetsvoorstel op 26 februari 2013 te 

agenderen.  

 De voorzitter verzoekt de griffie de commissie op de hoogte te stellen wanneer meer details 

bekend zijn over het gesprek met de Raad voor de Rechtspraak op 26 februari 2013 van 

16.30-17.30 uur.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


