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Vergadering van de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

dinsdag 28 oktober 2014

Verslagstatus: definitief

1. 30145, L

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van
Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 oktober 2014 over
verbetering van de positie van kinderen in een vechtscheiding voor kennisgeving aan. 

2. 32264 / 31579, H

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie van 14 oktober 2014 over de evaluatie van een drietal
versnellingsinstrumenten uit de Awb voor kennisgeving aan. 

3. 29398, 423

De commissie bespreekt het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in
verband met een indexering van de tarieven en de aanpak veelplegers in het verkeer. De
aanwezige fracties zien af van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering
over het ontwerpbesluit. 

4. T00484 en T00485

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 15
oktober 2014 met de kabinetsreactie inzake de evaluatie van het pachtsysteem (EK 30448, H).
De commissie merkt de toezeggingen T00484 en T00485 als voldaan aan en besluit daarnaast
om naar aanleiding van de brief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een door de
staf op te stellen conceptbrief wordt per mail voorgelegd aan de commissie. 

5. T00498, T00499 en T00502

De commissie bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2014 met
een geïntegreerde kabinetsreactie op de evaluatie Wet politiegegevens en de evaluatie Wet
justitiële en strafvorderlijke gegevens. De commissie besluit de openstaande status van de
toezeggingen T00498, T00499 en T00502 te handhaven. 

6. 34000 VI, A
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie van 21
oktober 2014 op het halfjaarlijks rappel toezeggingen. De commissie stemt in met de ambtelijke
voorstellen inzake de status van de toezeggingen en de te hanteren deadlines. De toezegging
T01677 wordt als voldaan aangemerkt. De commissie besluit voorts om de minister te
informeren over haar besluiten. Een door de staf op te stellen conceptbrief wordt per mail
voorgelegd aan de commissie. 

7. 34000, E



Motie-Kox (SP) c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang
tot het recht en de rechter; Miljoenennota 2015

De commissie bespreekt de follow-up die zij aan de motie-Kox c.s. wenst te geven. Zij besluit
voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een bijeenkomst met
deskundigen te organiseren, teneinde geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden
met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en
de rechter. Over de nadere invulling van het overleg (datum, vraagstelling, uit te nodigen
organisaties etc.) wordt in de eerstvolgende vergadering besloten. 
Vooruitlopend op het in procedure nemen van 34000 VI, begrotingsstaten Veiligheid en Justitie
2015 stelt de commissie voor (onder voorbehoud) het begrotingsdebat te voeren op 15/16
december 2014.

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


