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De leden van de vaste commissie voor
Justitie
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1.
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De commissie besluit de selectie van voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma
2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012) aan te houden tot 27 april
2010.

2.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31797 (R1871) Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York
totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
(Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64)
besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 11 mei 2010.

3.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31867

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over
elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer
met de bestuursrechter)

wordt eindverslag uitgebracht teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.

4.

T01026

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 30 maart 2010 inzake een
toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet deskundige in
strafzaken (notificatie DNA-onderzoek), voor kennisgeving aan te nemen.
5.

Rondvraag
•

De commissie besluit het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de SGP te
verspreiden onder de leden.

•

Het Lid Peters verzoekt de griffie om assistentie bij het opzoeken van verslagen van het
Comité ter Preventie van Foltering (CPT).

6.

Met betrekking tot 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
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en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern
migratiebeleid)
en

het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel
3.71 van het Vreemdel ingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (gedrukt onder nummer 32052, A)

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 20 april 2010.
Inbrengen van de leden zullen bij wijze van uitzondering, zodra beschikbaar, naar het
ministerie worden doorgezonden. De commissie verzoekt de griffie ambtelijk te informeren of
deze wet nog steeds gelijktijdig behandeld dient te worden met wetsvoorstel 32 287
(Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent
in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers), of
dat volgtijdelijkheid van de behandeling geen probleem is.
7.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31994

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

leveren de fracties van de VVD (Broekers-Knol), PvdA (Meurs), de ChristenUnie
(Lagerwerf) en GroenLinks (Strik) inbreng voor het nader voorlopig verslag. Het nader
voorlopig verslag zal in de commissievergadering van 20 april 2010 geagendeerd worden
voor vaststelling. De antwoorden dienen uiterlijk 7 mei 2010 ontvangen te worden, gelet op
de op 18 mei 2010 voorziene plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

