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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

i.a.a. het lid Meulenbelt 

 

 

 datum 23 maart 2010 

 ons kenmerk 40834/KvD/HdM 

 

 

1.  Met betrekking tot wetsvoorstel  

 31994 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de 

asielprocedure   

 besluit de commissie de inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren op 13 april 

2010. 

 

2. De commissie spreekt op 30 maart 2010 nader over het voorstel om in het kader van de 

behandeling van wetsvoorstel 31 994 – door tussenkomst van het lid Meulenbelt - advocaten 

van kwetsbare vrouwen uit te nodigen voor een gesprek op 13 april 2010 

 

3. De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2010 

inzake wijziging Verordening EG nr. 881/2002 (VSO gedrukt onder nummer 22112, DO) voor 

kennisgeving aan te nemen en neemt goede nota van de toezegging van de regering om de 

commissie een jaar na inwerkingtreding te informeren over de ontwikkelingen omtrent 

Verordening nr. 1286/2009 (T01128). 

 

4. De commissie besluit de brief van de minister van Justitie d.d. 17 maart 2010 inzake Nota 

keuze sanctiestelsel (bijgevoegd, wordt gedrukt onder nummer begroting Justitie 32123 VI, I) 

met verwijzing naar 31700 VI, D), voor kennisgeving aan te nemen en de brief inclusief 

bijlage onder de aandacht te brengen van andere commissies.  

 

5. De commissie besluit het voorbereidend onderzoek van 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) 

en   het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 

van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet 

op de jeugdzorg (kamerstuk EK, 32052, A)  

te verplaatsen van 30 maart 2010 naar 13 april 2010. 
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6. De commissie besluit te persisteren in haar verzoek aan de Voorzitter om overleg te voeren 

met de regering om de toezegging te verkrijgen dat doorlopende wetteksten beschikbaar 

gesteld zullen worden wanneer de Kamer daarom vraagt. 

 

7. Met betrekking tot het wetsvoorstel  

31915 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van 

Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met 

de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties 

leveren de fracties van het CDA (Van de Beeten), de VVD (Duthler), de PvdA (Tan), de SP 

(Quik-Schuijt) en de SGP (Holdijk), mede namens de ChristenUnie, inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


