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1. 31040 

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het 

nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris 

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol) en het CDA (Van Bijsterveld) leveren inbreng voor 

het nader voorlopig verslag. 

 

2. 32337 
Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire 

beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming 

van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten  

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), de PvdA (Meurs), het CDA (Lokin-Sassen), de SP 

(Quik-Schuijt) en GroenLinks (De Boer) leveren - uiterlijk donderdag 22 maart 17.00 uur - 

inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

3. 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 fracties van de VVD (Knip), de PvdA (Koole), het CDA (Hoekstra), de SP (Ruers) en 

D66 (De Graaf) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

4. Vooruitlopen op wetgeving 

Ambtelijke notitie behorend bij notitie Lid Hoekstra  

 

De commissie bespreekt de ambtelijke notitie en besluit de bespreking aan te houden tot 3 

april 2012. 

 

5. T00497 

Verkennend onderzoek in de praktijk (30164) 

en 

T00498 
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Codering gegevens (30164/30327) 

en 

T00502 

Themaverwerking (30164/30327) 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 12 maart 2012 over toezeggingen T00497, 

T00498 en T00502 

 

De commissie besluit een brief te sturen aan de regering. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

•  De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer en zou graag 

een briefing krijgen over het onderzoeksrapport 'Prestaties in de strafrechtketen'. De 

commissie spreekt de voorkeur uit voor een briefing op 17 april 2012.   

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


