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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31838 (R1874) Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg 

totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de 

bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische 

netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van 

racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 

2003, 60 en Trb. 2005, 46) 
 besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 30 maart 2010. 

 

2. 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 en versnelling van de 
vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) 

 besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 30 maart 2010. 

 

3. De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg,32123 VI, F, inzake 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- 

en toevoegcriteria, voor kennisgeving aan te nemen. 

 

4. De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg 32123 VI, H, inzake het 

Rijksbreed wetgevingsprogramma 2009-2010, voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31813 (R1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking 

tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke 

kwesties 

leveren de fracties van het CDA (van Bijsterveld), de VVD (Duthler), de PvdA (Meurs), de 
SP (Quik-Schuijt) en GroenLinks (Strik) inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel 
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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  

levert de fractie van de SP (Quik-Schuijt) inbreng voor het nader voorlopig verslag.  

 

7. De commissie besluit de b rief van de minister van Justitie en de staatssecretarissen van 
Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 

december 2009 over het integraal afwegingskader beleid en regelgeving (IAK) 

(Kamerstukken II 2009/10, 31731, 6) aan te houden tot 9 maart 2010 voor inbreng ten 

behoeve van een schriftelijk overleg. 

 

8. De commissie besluit een brief te schrijven aan de minister van Justitie inzake de 

Regelgevingsmonitor 2010, 32123 VI, G.  

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

 Kim van Dooren 

 


