
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Veiligheid & Justitie 
 
dinsdag 25 september 2012    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid & Justitie 

 

 

 datum 25 september 2012 

 ons kenmerk 44362/KvD/HdM 

 

 

1. Ontwerpbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 

(TK 29.628, 319) 

Brief van de minister van V&J d.d. 7 september 2012 in reactie op de brief van de commissie 

d.d. 11 juli 2012  

 

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister een commissiebrief te 

sturen.  

 

2. Ontwerpbesluit zittingsplaatsen gerechten (TK 32.891, 21)  

 

De commissie besluit het ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.  

 

3. Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 

2012 (TK 30.880, 73)  

 

De commissie besluit het ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen en naar aanleiding 

van de bijlage bij het ontwerpbesluit aan de minister een commissiebrief te sturen.  

 

4. 32890 

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

de vervolgingsverjaring 

 

De commissie besluit eindverslag uit te brengen en stelt voor het wetsvoorstel plenair te 

behandelen op 6 november 2012.  

 

5. 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 op 9 oktober 2012 inbreng te leveren voor het nader voorlopig 

verslag.  



 datum 25 september 2012 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

 

6. 32873  

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 

297b (reparatiewet bestuur en toezicht) 

en  

T01389 

Reparatievoorstel bij wetsvoorstel bestuur en toezicht 

 

De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.  

 

7. Bespreking suggestie jaarlijkse debat over het functioneren van de rechtsstaat  

 

De commissie besluit de suggestie van het lid Broekers over te nemen - met de kanttekening 

dat de frequentie niet per se jaarlijks zou moeten zijn - en op korte termijn in meer detail 

verder te spreken over een voorstel aan de Voorzitter.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


