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G• 

van 

Voor de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering. (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 
no.119) 	 . Rapporteurs  

Commissie 

Datum 11/15/2016 	 `--- 

Uitgeschreven voor 12:00 PM 

Aanvangstijd 13.10 PM 

Plaats Vergaderzaal DNA 
Onderwerp Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het 

Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij S.B. 2014 no.119) 

Ambtelijke assistentie Kejansi Cornelly 	Aanwezig 
Buyne Nancy 	Afwezig 
Boldewijn Jafari 	Aanwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 
bericht 

Zonder 
bericht 

Reden 
Afwezigheid 

COTINO ROSSELLIE • • • 

MATHOERA KRISHNAKOEMARIE , • • • 

TSANG STEPHEN I • • • 

BRUNSWIJK RONNIE • - • 12 

GANGARAN-PANDAY 

KESHOPERSAD 

r • • • 

SOMOHARDJO PAUL • i■ • G 

Quorum? Ja Nee• 

Toehoorders (DNA-leden) geen 
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Genodigden Mw. Mr. Dr. J. Van Dijk-Silos (Minister Van Justitie en Politie), en haar 
deskundigen. 

Korte Inhoud Deze 	ontwerpwet 	is 	tijdens 	de 	openbare 	commissie 	vergadering 
behandeld. De CvR stelde enkele vraag en aandachtspunten t.a.v. de 
ontwerpwet aan de orde tijdens de eerste en de tweede ronde. Ook 
presenteerde de CvR enkele wijzigingsvoorstellen. De Minister is op 
enkele van de vragen ingegaan, en stelde voor om de beleidsmatige- en 
technische vragen te beantwoorden tijdens de Plenaire Openbare 
Vergadering. Voorts ging zij akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

Besluiten • De ontwerpwet wordt op een nader te bepalen tijdstip behandeld 
in een Plenaire Openbare vergadering. 

• De Commissie van Rapporteurs stelt voor Eindverslag uit te 
brengen. 

• De minister gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en zal 
er worden overgegaan tot het concipiren van het amendement. 

• De Commissie zal het amendement indienen. De Minister zal in 
de Openbare Commissie vergadering overgaan tot 
beantwoording van de beleidsmatige- en technische 
vraagpunten. 

Vervolg activiteiten • Plenaire Openbare vergadering ter behandeling van de 
ontwerpwet: Op een nader te bepalen datum. 
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