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Wet- en regelgeving
1. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de
positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010
Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de
positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) - 32382
De commissie is voornemens een gesprek te voeren met de heer R.J. Hoekstra
over zijn tussenrapport over de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het
toezicht op advocaten door de lokale dekens.
Na het gesprek met de heer R.J. Hoekstra zal de commissie een besluit nemen
over de verdere procedure.
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juni
2013
Toezending reacties op de consultatie op de Wet positie en toezicht advocatuur 32382-15
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de
doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens
(gebruik meldplicht datalekken)
Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2013
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de
doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (gebruik
meldplicht datalekken) - 33662
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 september 2013.
BiZa, EZ

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
in Nederland)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 3 juli 2012
Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van
Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering
vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) 33325
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 september 2013.
De staf zal een wetgevingsrapport opstellen.
De eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal worden verzocht een reactie te
geven op het initiatiefwetsvoorstel.
KR

Afschrift van een koninklijk besluit houdende departementale herindeling
met betrekking tot visa lang verblijf
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 21 juni 2013
Afschrift van een koninklijk besluit houdende departementale herindeling met
betrekking tot visa lang verblijf - 33400-VI-113
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa
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5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:
Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening
(EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L
12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU
L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)
Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juni 2013
Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr.
44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van
die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12
december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351)
(Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano) - 33676
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 september 2013.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 mei 2013
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 33640-VI
Betrekken bij de behandeling van de suppletoire begroting naar aanleiding van de
Voorjaarsnota 2013.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2013
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33640-VI-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten
Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 17 juni 2013
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten 2013Z12379
Voor kennisgeving aangenomen.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 27 juni
2013
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de
omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese
Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG
betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige
rechten (33329) alsnog als hamerstuk aanmelden - 2013Z13571
Het wetsvoorstel staat reeds op de lijst van hamerstukken van 4 juli 2013.
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

10. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

11. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

12. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

13. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Beleidsreactie en het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over
de organisatie en werkwijze van de jeugdreclassering op de eilanden van
Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni 2013
Beleidsreactie en het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over de
organisatie en werkwijze van de jeugdreclassering op de eilanden van Caribisch
Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 29270-85
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Uitstel reactie op het rapport van Vluchtelingenwerk Nederland en de
United Nations High Commissioner for Refugees
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni 2013
Uitstel reactie op het rapport van Vluchtelingenwerk Nederland en de United
Nations High Commissioner for Refugees - 19637-1677
Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO
Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juni 2013
Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO
Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013 - 29628-400
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Stand van zaken vorming nationale politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juni 2013
Stand van zaken vorming nationale politie - 29628-401
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Invoeren mobiel werken bij de politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 juni 2013
Invoeren mobiel werken bij de politie - 29628-402
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Reactie op verzoek van het lid Bontes naar aanleiding van klacht
ondernemers over opvolging aangifte door politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2013
Reactie op verzoek van het lid Bontes naar aanleiding van klacht ondernemers
over opvolging aangifte door politie - 28684-384
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.
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14. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

15. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

16. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

17. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Instroom recherchekundigen
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2013
Instroom recherchekundigen - 2013Z13270
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Reactie op verzoek commissie om toezending van de openingsbalans van de
Nationale Politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2013
Reactie op verzoek commissie om toezending van de openingsbalans van de
Nationale Politie - 2013Z13271
Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de brief van het Platform Bezorgde Dienders over het
loopbaan/ouderenbeleid bij de politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2013
Reactie op de brief van het Platform Bezorgde Dienders over het
loopbaan/ouderenbeleid bij de politie - 2013Z13282
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Berichtgeving in het Financieel Dagblad bericht over het Geïntegreerd
Processysteem Strafrecht (GPS) en het financieel beheer op het ministerie
van Veiligheid en Justitie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2013
Berichtgeving in het Financieel Dagblad bericht over het Geïntegreerd
Processysteem Strafrecht (GPS) en het financieel beheer op het ministerie van
Veiligheid en Justitie - 2013Z13472
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de slotwet op 26 juni
2013.
De minister heeft in het wetgevingsoverleg een uitgebreide brief over GPS nog
voor de begrotingsbehandeling toegezegd.
FIN, RU

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
18. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Vijfde voortgangsrapportage INDiGO
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juni
2013
Vijfde voortgangsrapportage INDiGO - 30573-118
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni
2013.
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19. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

20. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

22. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

23. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Reactie op de uitzending van Nieuwsuur over taskforces Guinee
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juni
2013
Reactie op de uitzending van Nieuwsuur over taskforces Guinee - 19637-1678
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 19
juni 2013.

Syrische vluchtelingen
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni
2013
Syrische vluchtelingen - 19637-1679
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.
BuHa-OS, BuZa

Verslag bezoek Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) aan het JMC en DCR
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni
2013
Verslag van het bezoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan het JMC en DCR - 24587-536
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Masterplan DJI 2013 - 2018
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni
2013
Aangepast Masterplan DJI 2013 - 2018 - 24587-535
Betrokken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018 op 27 juni
2013.
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de
(voortgang van de) uitwerking van het Masterplan.

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over het bericht dat Nederland
geld betaalt om Iraakse asielzoekers terug te sturen
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni
2013
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over het bericht dat Nederland geld
betaalt om Iraakse asielzoekers terug te sturen - 19637-1680
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.
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24. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

25. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

26. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Toezeggingen en moties sanctietoepassing
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni
2013
Toezeggingen en moties sanctietoepassing - 29270-86
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering
voor wat betreft die onderdelen die betrekking hebben op reclassering.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen voor wat betreft die onderdelen die betrekking hebben op het
gevangeniswezen.

Inspectierapport 'Vervolgonderzoek JJI Den Hey-Acker’
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juni
2013
Inspectierapport 'Vervolgonderzoek JJI Den Hey-Acker’ - 24587-558
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugdinrichtingen.

Reageer op een brief van een medewerker van FPC Oldenkotte over de
voorgenomen sluiting van FPC Oldenkotte in Rekken
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juni
2013
Reactie op een brief van een medewerker van FPC Oldenkotte over de
voorgenomen sluiting van FPC Oldenkotte in Rekken - 24587-559
Betrokken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018 op 27 juni
2013.

Brieven overige bewindspersonen
27. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Weigeren van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers 4 juni 2013
Weigeren van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen - 19637-1675
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.
V&J

Europese aangelegenheden
28. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

I-timer
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei
2013
Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste
kwartaal 2013 - 21109-211
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, V&J
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29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

30. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

31. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

32. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

33. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en
met december 2013
Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W.
Knops (CDA) - 17 juni 2013
Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met
december 2013 - 2013Z12313
Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het persbericht van het
Europees Parlement over illegale grenscontrole
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni
2013
Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het persbericht van het Europees
Parlement over illegale grenscontrole - 32317-178
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2013
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 3 oktober
2013.

Gegevensbescherming en administratieve lasten
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni
2013
Gegevensbescherming en administratieve lasten - 32761-50
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg
vastgesteld op 5 september 2013.
EZ, EU

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 6 en 7 juni 2013 te Luxemburg
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni
2013
Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 6 en 7 juni 2013 te Luxemburg - 32317-179
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 7 en 8 oktober 2013
op 3 oktober 2013.
BiZa, EU

Afschrift van het antwoord van het kabinet op de consultatie van de
Commissie inzake onderlinge waarborgmaatschappijen
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2013
Afschrift van het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie
inzake onderlinge waarborgmaatschappijen - 22112-1645
Voor kennisgeving aangenomen.
EU
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34. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Consultatie inzake certificering controleapparatuur luchthavens
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2013
Consultatie inzake certificering controleapparatuur luchthavens - 2013Z13533
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, EU

Overig (openbaar)
35. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

36. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

37. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Rondetafelgesprek over kwaliteit van de rechtspraak
Overig - griffier, D.S. Nava - 25 juni 2013
Rondetafelgesprek over kwaliteit van de rechtspraak - 2013Z13318
Het rondetafelgesprek over de kwaliteit van de rechtspraak zal op 19 september
2013 van 10.00 tot 12.00 uur worden gepland.

Reactie op de uitzending van EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid
ten opzichte van Afghanen met het oog op een te voeren algemeen overleg
over het Nederlandse 1F-beleid
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 27 juni 2013
Reactie op de uitzending EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid ten
opzichte van Afghanen met het oog op een te voeren algemeen overleg over het
Nederlandse 1F-beleid - 2013Z13534
Met het oog op een algemeen overleg zal de staatssecretaris worden verzocht een
reactie te geven op de uitzending van EenVandaag over het Nederlandse 1Fbeleid met betrekking tot Afghanen.

Schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele JBZRaad op 19 juli 2013
Overig - griffier, D.S. Nava - 27 juni 2013
Schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad op
19 juli 2013 - 2013Z13587
Na ommekomst van de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad op 19
juli 2013 zal een schriftelijk overleg worden gevoerd.

Rondvraag
38. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Algemeen overleg over de brief over de samenhang in toezicht en
handhaving in de openbare ruimte
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen
(D66) - 2 juli 2013
Algemeen overleg over de brief over de samenhang in toezicht en handhaving in
de openbare ruimte - 2013Z14049
Het verzoek wordt gehonoreerd.
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39. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

40. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

41. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

42. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Externe rapporten met betrekking tot de bezuinigingen bij het Openbaar
Ministerie
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen
(D66) - 3 juli 2013
Externe rapporten met betrekking tot de bezuinigingen bij het Openbaar
Ministerie - 2013Z14278
De minister zal worden verzocht de externe rapporten die ten gronslag liggen aan
de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie aan de Kamer te doen toekomen.

Internationale kinderontvoering
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 3 juli 2013
Internationale kinderontvoering - 2013Z14093
Ten behoeve van een algemeen overleg zal de staatssecretaris worden verzocht de
Kamer te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot internationale
kinderontvoering in de afgelopen jaren, de wijze waarop andere landen zich
opstellen ten opzichte van dit fenomeen, de nakoming van de
verdragsverplichtingen en de ondersteuning door politie en justitie.

Voortgang van de klachtenhandeling inzake seksueel misbruik door de RRK
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 3 juli 2013
Voortgang van de klachtenhandeling inzake seksueel misbruik door de RRK 2013Z14279
De minister zal worden verzocht in overleg te treden met de Meldpunt Seksueel
Misbruik RKK over de voortgang van de klachtenafhandeling en de Kamer over
de resultaten daarvan te informeren.

Gesprek met het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad
Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 3 juli 2013
Gesprek met het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad - 2013Z14281
Na het zomerreces zal een gesprek met het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad
worden gepland.

Brievenlijst
43. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
44. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag een half uur later te laten
aanvangen
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 26 juni 2013
Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag een half uur later te laten aanvangen 2013Z13384
Door middel van een schriftelijke procedure op 26 juni 2013 heeft de commissie
besloten het wetgevingsoverleg om 18.30 uur aan te laten vangen.

Overig (besloten)
45. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

46. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

BOR-notitie ten behoeve van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag
2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie
Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 21 juni 2013
BOR-notitie ten behoeve van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2012
van het ministerie van Veiligheid en Justitie - 2013Z12917
Desgewenst betrokken bij wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2012 op 26 juni
2013.

BOR-notitie - Aangepast Masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr.
535)
Stafnotitie - medewerker BOR, J.J. (Hans) Arts - 26 juni 2013
BOR-notitie - Aangepast Masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 535)
- 2013Z13469
Desgewenst betrokken bij de behandeling van het Aangepast Masterplan DJI 2013
- 2018 (24587, nr. 535) op 27 juni 2013.

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2012A04734

11

