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1. 32044 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een  

regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten  

nadele)  

 

De fracties van de VVD (Swagerman), de PvdA (Beuving), het CDA (Van Bijsterveld), de 

PVV (Reynaers), de SP (Quik-Schuijt), D66 (Engels) en ChristenUnie (Ester) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de vragen van 

de SP-fractie.  

 

2. Lang onbeantwoorde brieven en verslagen 

 

De commissie besluit de brieven ongewijzigd te versturen.  

 

3. Ontwerpbesluit DNA-verwantschapsonderzoek 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 5 maart 2012 in reactie op de brief van de 

commissie van 24 januari 2012 

 

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister in reactie op de brief van 5 maart jl.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

 

5. E1200031 

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en 

E1200042 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 Datum 13 maart 2012 

 Kenmerk 43845/KvD/HdM 

 blad 2 

 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens 

De commissie wacht het antwoord op haar brief d.d. 9 maart 2012 inzake vragen van de 

Commissie Meijers af alvorens zij verdere actie onderneemt op deze dossiers. Wanneer het 

antwoord binnen is, kijkt zij naar een mogelijke datum voor een gesprek met de voorzitter 

van het CBP en technische briefings door het Ministerie van V&J en de Europese Commissie. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


