Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
dinsdag 24 september 2013
Verslagstatus: definitief
1. 33112
Verruiming fouilleerbevoegdheden
De commissie besluit op 15 oktober 2013 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.
2. 33352
Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA
(Witteveen), CDA (Lokin-Sassen)en SP (Quik-Schuijt).
Andere fracties zullen nader bezien of er behoefte is om aan te sluiten.
3. 33605 VI
Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2012
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Ruers) en D66
(Scholten)
4. 31467, L
De commissie besluit de nieuwe toezegging uit de brief van de minister van 9 september 2013
te noteren.
Bespreking van de status van de toezeggingen T1201 en T1202 wordt aangehouden tot 1
oktober 2013.
5. Mededelingen en informatie
- Overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving
Inbreng voor een conceptbrief met betrekking tot het ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven wordt op 1
oktober 2013 geleverd door de fractie D66 (Scholten).
6. Rondvraag
- Het lid Engels (D66) deelt mee dat er overleg is geweest tussen de voorzitters van V&J en
BZK/AZ. Het debat over de staat van de rechtsstaat in het voorjaar van 2014 is ter sprake
gekomen. De heer Engels werpt als suggestie op dan te spreken over het thema 'de toekomst
van de bestuursrechtspraak'.
De commissie besluit bespreking van mogelijke thema's in de commissie BZK/AZ af te wachten,
alvorens in deze commissie het thema van het debat te bepalen.
- Het lid Witteveen (PvdA) stelt de Snowden-kwestie aan de orde. Hoe langer hoe meer blijkt dat

structureel de privacy van burgers en bedrijven wordt geschonden. Het lid wenst een reactie
van de regering.
Inbreng voor een conceptbrief aan de regering wordt geleverd door de fractie van PvdA
(Witteveen), in overleg met de fracties van SP (Ruers) en GroenLinks (Strik).
- De voorzitter brengt het voorstel van de Nederlandse Orde van Advocaten tot het voeren van
een gesprek op 1 oktober a.s. onder de aandacht van de commissie.
De commissie stelt voor het gesprek met de Nederlandse Orde van Advocaten te houden op 29
oktober 2013.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

