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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 
 31813 (R1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking 

tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke 
kwesties 

besluit de commissie de inbreng voor het nader voorlopig verslag aan te houden tot 20 april 

2010.  

 

2. Er zal een uitnodiging uitgaan aan “Vrouwen tegen uitzetting” voor een gesprek, dat echter 

niet in commissieverband zal plaatsvinden. Het lid Meulenbelt zal de vertegenwoordigers 

uitnodigen en het staat individuele leden vrij zich bij het gesprek te voegen op dinsdag 13 

april 2010 om 16.30 uur.  

 

3. De commissie besluit het plenaire debat over wetsvoorstel  
 31994 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de 

asielprocedure   

 onder voorbehoud te agenderen op 18 mei 2010. 

 

4. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 22 maart jl. ter 

beantwoording van de brieven d.d. 10 november 2009 en 1 februari 2010 over toezeggingen 

aan de Eerste Kamer (kamerstuk EK, 32123 VI, J) voor kennisgeving aan te nemen, met 

de kanttekening dat er ambtelijk herinnerd wordt aan de brief over de toezegging een 

overzicht te geven van het aantal geldende regels in het kader van Toezegging 

Regelgevingsmonitor. 

 

5. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 23 maart jl. over het 

wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak (kamerstuk EK, 32123 VI, K) voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 
6. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 23 maart jl. over het 

eindrapport ‘Partner in beleid’ in het kader van het Programma versterking juridische functie 

Rijk, aan te houden totdat antwoord ontvangen is op de vragen van het lid Duthler over de 

brief van de minister van Justitie en de staatssecretarissen van Financiën, Economische 
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Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 december 2009 over het 

integraal afwegingskader beleid en regelgeving (IAK) (Kamerstukken II 2009/10, 31731, 6). 

 

7. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 23 maart jl. in reactie op de 

commissiebrief van 22 september 2009 over de uitvoering van de motie Jurgens c.s. 

(kamerstuk EK, 26200 VI, 65/21109/30800 VI, G) onder de aandacht te brengen bij 
andere commissies met de opmerking dat de nummers 58 en 80 in de bijlagen volgens de 

commissie Justitie nog nadere aandacht vragen van respectievelijk de commissie VWS/JG en 

LNV.  

 

8. Met betrekking tot wetsvoorstel  

 31838 (R1874) Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen 

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare 

feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de 

strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard 

verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46) 

levert de fractie van de VVD (Duthler) inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 
 

   

 


