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1. De commissie besluit een reactie op stellen op de brief van de minister d.d. 28 mei 2010 over 

de derde evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein 

(Kamerstukken II, 2009/10, 29279, 111) en daartoe de CDA-inbreng te laten circuleren. Op 

22 juni 2010 zal de commissie de conceptbrief bespreken. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet 

griffierechten burgerlijke zaken) 

besluit de commissie op 29 juni 2010 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. 

Het spoedeisende karakter van dit wetsvoorstel zal tijdens het mondeling overleg 

hedenmiddag met de minister aan de orde worden gesteld. 

 

3. 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) 
stelt de commissie  voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  

 

4. 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) 

 leveren de fracties van het CDA (Van de Beeten) en GroenLinks (Strik) inbreng voor het 

nader voorlopig verslag. De commissie verwacht uiterlijk op 25 juni 2010 de nadere 

memorie van antwoord. Het plenaire debat is  -onder voorbehoud- op 5/6 juli voorzien.  

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 
30511 Voorstel van wet van het lid Waalkens tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht 

in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de 

gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen 

van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren 
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leveren de fracties van het CDA (Van de Beeten) en de PvdA (Westerveld) inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

De griffier, 

Kim van Dooren 

 
 


