
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

5 februari 2013  

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 

 datum 5 februari 2013 

 ons kenmerk 44740/KvD/HdM 

 

 

1. T01063 

Nulmeting bij internetaanbieders (31145) 

Brief van de minister van V&J d.d. 19 december jl. inzake CIOT bevragingen (incl. bijlagen) 

in reactie op de brief van de commissie d.d. 21 juni 2011 

 

De fracties van de VVD (Duthler) en het CDA (Franken) leveren inbreng voor nader 

schriftelijk overleg. De commissie bespreekt op 12 februari 2013 de conceptbrief.  

 

2. T01620 

Toezegging Toesturen overzicht beoogde behandeling wetsvoorstellen 2013 

(33.400) 

Brief van de minister van V&J d.d. 25 januari met Rijksbreed wetgevingsprogramma 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan.  

 

3. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het 

Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van 

de vervolgingsverjaring (TK 31.415, 5) 

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol) en D66 (Scholten) leveren inbreng voor schriftelijk 

overleg. De commissie bespreekt op 12 februari 2013 een conceptbrief. 

 

4. Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding 

rechtsbijstandverleners (TK 31.753, 53) 

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 31 januari jl. in antwoord op de brief van de 

commissie d.d. 18 december jl. 

 

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot 12 februari 2013. De fracties van 

SP (Quik-Schuijt) en GroenLinks (De Boer) geven aan nader te willen reageren op de brief. 
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5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie bespreekt de onderwerpen voor de geplande gesprekken met de Raad voor de 

Rechtspraak (op 26 februari a.s.) en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (op 5 

maart a.s.) 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


