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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 

 datum 8 juni 2010 

 ons kenmerk 41082/KvD/HdM 
 

 

1. De conceptbrief met vragen naar aanleiding van een publicatie in Letsel & Schade 2010, 

nr. 1, over de uitspraak van het EHRM op 3 maart 2009, zaak 20482/03 (Cibicki/Polen) 

wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.  

 

2. De commissie besluit een brief te sturen naar de minister van Justitie naar aanleiding van 

het artikel uit Trema 2010, nr. 5, over de registratie van deskundigen. 

 

3. De commissie stelt voor wetsvoorstel 
32052 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in 

verband met de versterking van de positie van de referent in het 
reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de 
vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) 

  niet op 22 juni 2010 plenair te behandelen, maar op 5/6 juli 2010.  
 

4. De commissie heeft gesproken over de datum van plenaire behandeling van wetsvoorstel 
 31813 (R1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met 

betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere 
nationaliteitsrechtelijke kwesties 

en besluit vast te houden aan de datum van 15 juni 2010.  

 

5. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 28 mei 2010 over de derde 

evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein , te agenderen in de 

vergadering van 15 juni 2010. 

 

6. De commissie heeft de uitnodiging voor een werkbezoek aan Philips - in het kader van 

technische ontwikkelingen en de discussie omtrent de thuiskopievergoeding - op woensdag 

15 en donderdag 16 september 2010 in goede orde ontvangen. Thans word t donderdag 16 

september als meest geschikte datum voor het bezoek aangemerkt. Leden die 
belangstelling hebben voor dit werkbezoek kunnen dit kenbaar maken aan de staf van de 

commissie.  

 



 datum 8 juni 2010 

 ons kenmerk /KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

NB: Gelet op de plenaire agenda van 15 juni a.s. en de vereiste aanwezigheid van de 

minister van Justitie bij het debat over wetsvoorstel 31813 vanaf circa 16.00 uur zijn de 

mondelinge overleggen van de commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie met de 

minister een half uur vervroegd naar respectievelijk 14.00 uur en 15.00 uur.  

 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 


