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Vergadering van de vaste commissie voor
Justitie
dinsdag 27 april 2010
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De leden van de vaste commissie voor
Justitie
i.a.a. het lid Meulenbelt (i.v.m. punt 3)
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1. De commissie besluit om de brief van de minister van Justitie d.d. 12 april 2010 in antwoord
op de vragen van de commissie over het besluit van 16 november 2009 inzake
thuiskopievergoedingen (29838, A) aan te houden tot 11 mei 2010. Voor die datum levert
de staf informatie aan de commissie over de stand van zaken in de Tweede Kamer.
2. Met betrekking tot het idee van de commissie van 3 november 2009 om een gesprek te
voeren met Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg naar aanleiding van diens
(kritische) rapportage over Nederland (Kamerstuk 31 700 V, 85) en de kabinetsreactie
daarop (Kamerstuk 31 700 V, 95), verzoekt de commissie de staf om te informeren naar de
beschikbaarheid van de Mensenrechtencommissaris in de tweede helft van dit jaar. Indien
het maken van een afspraak dan niet mogelijk blijkt, bekijkt de commissie of zij het nodig
acht om vragen aan de regering te stellen.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31994

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de
asielprocedure

levert de fractie van GroenLinks (Strik) woensdag 28 april 2010 inbreng voor het verslag.
De correctie van de drukproef zal via de mail verlopen. Onder voorbehoud van tijdige
beantwoording zal de plenaire behandeling op 17/18 mei 2010 plaatsvinden.
4. Met betrekking tot wetsvoorstel
31552

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in
verband met beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot
verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

stelt de commissie eindverslag vast. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
T.z.t. zal bij het plenaire debat over wetsvoorstel 31823 (aanpassing TBS met voorwaarden)
tevens het onderwerp geagendeerd worden waar de woordvoerder van de SP-fractie
aandacht op wil vestigen, te weten het inhumane karakter van TBS voor onbepaalde tijd
zonder proefverlof voor vreemdelingen die niet uitgezet kunnen worden.
5. Met betrekking tot wetsvoorstel
31823 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden
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(Aanpassingen tbs met voorwaarden)
stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 juni 2010.

6. Met betrekking tot
E1000121
Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese
Commissie: selectie van prioritaire dossiers
besluit de commissie om op 11 mei 2010 te bespreken en vast te stellen welke voorstellen
de commissie prioritair wenst te behandelen. Fracties worden verzocht om uiterlijk 6
mei 2010 aan de staf door te geven welke voorstellen zij daartoe voordragen.
7. Rondvraag:
•

De voorzitter signaleert dat door de Tweede Kamer uitdrukkelijke goedkeuring is
gevraagd naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake
het ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde op 27 november 2008 te Straatsburg
totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb.
2009, 141), kamerstuk 32365, 1/A. Indiening van het wetsvoorstel wordt verder
afgewacht.

•

De voorzitter brengt onder de aandacht bij de commissie voor de JBZ-Raad dat de BNCfiche met betrekking tot Frontex lang op zich heeft laten wachten;

•

Vanuit de commissie wordt belangstelling getoond voor een door de commissie BZK/AZ
te plannen gesprek met de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
VeiligheidsDiensten naar aanleiding van het jaarverslag.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren
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Zie dossier E100012 op www.europapoort.nl

