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1. E1000621 
Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie : 
selectie van prioritaire dossiers  
De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 
2011 (WWP 2011) als prioritair te selecteren: 
- Legislative proposal on Alternative Dispute Resolution (ADR) in the EU - [26]  
- Regulation establishing a procedure for the freezing of funds of persons suspected of 
terrorist activities inside the EU - [86] 
-Green Paper on a framework initiative on corporate g overnance - [100]  
- Legislative proposal on Communication with Relatives, Employers en Consular Authorities in 
criminal procedures - [117] 
-Directive 2003/42 of the European Parliament and of the Council on occurence reporting  
civil aviation - [231] 
 

2. T00856 
Verhoging rechtsbescherming (30657, Wet tijdelijk huisverbod) 
De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 oktober 2010 
inzake de toezegging 'evaluatie rechtsbescherming bij verlenging huisverbod' op dit moment 
voor kennisgeving aan te nemen. Wel zal de commissie schriftelijk kenbaar maken 
procesevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod te willen ontvangen, die naar verwachting 
eind dit jaar wordt afgerond. De commissie komt na ontvangst van de procesevaluatie 
mogelijk nog terug op de brief van de minister. 
 

3. Brief voorlichting Raad van State (32123 VI, S) 
De commissie laat het aan de fracties over al dan niet in te gaan op het voorhangen van 
gedelegeerde regelgeving bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De voorzitte r zal de  
conceptbrief aanpassen conform de gemaakte opmerkingen en dan opnieuw agenderen op 
23 november 2010.   

 
4. Artikel in Financieel Dagblad "Wet niet helder over algemene voorwaarden" (31358) 

De conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Integraal wetgevingsbeleid en het wetgevingsprogramma (31731) 
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De conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

6. Rondvraag 

• De voorzitter signaleert dat de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin de bespreking van het 

rapport van de commissie Brouwer-Korf, de kabinetsreactie daarop en het schriftelijk overleg 

dat daarop is gevolgd (31051, A), heeft aangehouden totdat een nieuw kabinet was 

aangetreden. Op 23 november 2010 zal de bespreking van deze drie stukken opnieuw 

worden geagendeerd in een gezamenlijke commissievergadering. Het Lid Duthler merkt op 

dat in de vergadering van de commissie OCW 'de toename van digitale  informatieopslag en        

-uitwisseling en de daarvoor noodzakelijke informatiestructuur' wordt besproken als mogelijk 

voorstel voor een beleidsdebat en dat dit onderwerp raakvlakken heeft met eerdergenoemde 

stukken.  

• Verder merkt de voorzitter op dat het rapport van de Staatscommissie Grondwet is 

gepubliceerd. De commissies Justitie en Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking hebben op 29 september 2009 de discussie over een kaderwet 

voor ad hoc tribunalen (31700 VI, L) opgeschort tot dit rapport gepubliceerd zou zijn. De 

commissie verzoekt de staf na te gaan op welke termijn de kabinetsreactie verwacht wordt.  
 
 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
 

 


