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30 830 Voorstel van wet van het lid Schouw tot 
wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter 
verbetering van de rechtsbescherming in 
asielzaken 

Nr. 14  BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 16 oktober 2013 

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement 
van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid 
en Justitie bij brief van 9 oktober 2013 om advies te vragen aan de Raad 
voor de Rechtspraak en aan de Adviescommissie voor Vreemdelingen-
zaken over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in 
asielzaken (Kamerstuk 30 830). 

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvragen. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
A. Van Miltenburg 

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
J.E. Biesheuvel-Vermeijden 
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Aan de Voorzitter van het Presidium 

Den Haag, 9 oktober 2013 

Geachte Voorzitter, 

Bij de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie is het voorstel van wet 
van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter 
verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830) in 
behandeling. 

Namens de commissie verzoek ik u op basis van artikel 17 van de 
Kaderwet adviescolleges en artikel 30 van het Reglement van Orde-TK het 
voorstel aan de Raad voor de rechtspraak en de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken advies te vragen over dit initiatiefwetsvoorstel, ter 
goedkeuring aan de Kamer voor te leggen. Het verzoek is dit advies te 
ontvangen uiterlijk 31 oktober 2013, zodat deze kan worden betrokken bij 
de inbreng voor het nader verslag op 14 november 2013. 

Indien de Kamer goedkeuring verleent, verzoek ik u de adviesaanvraag 
door te geleiden naar de Raad voor de rechtspraak en de Adviescom-
missie voor Vreemdelingenzaken. 

Hoogachtend, 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, 
A.E.A.J. Hessing-Puts
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