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35 296 Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van 
Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering in verband met het wijzigen van 
de rechterlijke procedure voor de beoordeling 
van de rechtmatige binnentreding van een 
woning of lokaal met als doel het verwijderen 
van personen alsmede voorwerpen die daar 
worden aangetroffen (Wet handhaving 
kraakverbod) 

Nr. 7 BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 oktober 2020 

Het Presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissies voor 
Justitie en Veiligheid bij brief van 21 oktober 2020 (zie bijlage) aan u voor 
om conform artikel 17 van de Kaderwet en artikel 30 van het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer advies te vragen aan de Raad voor de 
rechtspraak over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis en Van 
Toorenburg tot wijziging van de wet handhaving kraakverbod (Kamerstuk 
35 296). 

Het Presidium stelt u voor hiermee in te stemmen. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib 
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BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN 
VEILIGHEID 

Aan het Presidium 

Den Haag, 21 oktober 2020 

In de extra-procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en 
Veiligheid van 30 september 2020 is gesproken over het voorstel van wet 
van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke 
procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een 
woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede 
voorwerpen die daar worden aangetroffen (wet handhaving kraakverbod) 
(Kamerstuk 35 296). 

De commissie heeft besloten u te verzoeken de Raad voor de Rechtspraak 
advies te vragen omtrent dit wetsvoorstel. 

Namens de commissie verzoek ik u conform artikel 17 van de Kaderwet 
adviescolleges en artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede 
Kamer dit voorstel ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en, 
indien goedkeuring wordt verleend, dit verzoek door te geleiden naar de 
Raad voor de rechtspraak. 

De voorzitter van de commissie,
Van Meenen 

De waarnemend griffier van de commissie,
Westerhoff

BIJLAGE
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