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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 februari
2014

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer,
het medisch klachtrecht en enkele ander onderwerpen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari
2014
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en
enkele andere onderwerpen - 33844
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 maart 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten
burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van
griffierechten

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september
2013
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke
zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
verband met aanpassing van griffierechten - 33757
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

3.

Vierde nota van wijziging inzake 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)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20
januari 2014
Vierde nota van wijziging - 32382-18
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van
de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige
andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari
2014
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen - 33852-(R2023)
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 maart 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

5.

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17
januari 2014
Nota van wijziging - 33757-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Besluit:

4.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33757-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van
authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende
de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PBEU 2012, L 201)
(Uitvoeringswet Verordening Erfrecht)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari
2014
Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke
recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding
en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging,
alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU
2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht) - 33851
Advies van de staatscommissie internationaal privaatrecht afwachten.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere
wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale
verwerking Openbaar Ministerie

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari
2014
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in
verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar
ministerie - 33850
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 maart 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus
1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat
van toepassing is op erfopvolging

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 januari
2014
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing
is op erfopvolging - 33854
Aanhouden tot de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht is aangenomen (33851).
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het
Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in
verband met de modernisering van het Arbitragerecht

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013
Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde
Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de
modernisering van het Arbitragerecht - 33611
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33611-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29
januari 2014
Nota van wijziging - 33611-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 28 januari 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z01348
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (30579);
2. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van
partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met het des verzocht verstrekken van
berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende
partneralimentatie (33311);
3. Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de
huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een
huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet
tegengaan huwelijksdwang) (33488);
4. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (33582);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van
financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit) (33685);
7. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk
Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek
toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken
(33484);
8. 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);
9. 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);
10. Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in
verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette
tenuitvoerlegging (33742).

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op
non-actief gestelde advocaat-generaal

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2014
Stand van zaken strafrechtelijk onderzoek advocaat-generaal - 33750-VI-107
Deze procedurele brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding
hiervan wordt de minister verzocht de Kamer zodra dit mogelijk is terzake
inhoudelijk te informeren.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

11.

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 december
2013
Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over
een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal - 33750-VI94
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari
2014
Rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 - 33750-IV-24
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Agendapunt:

Stand van zaken integriteitsonderzoek politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari
2014
Stand van zaken integriteitsonderzoek politie - 29628-430
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari
2014
Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte 29279-185
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

12.

13.

Besluit:

14.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 oktober
2012
Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief
gestelde advocaat-generaal - 33400-VI-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om informatie over de Forensische
Polikliniek Kindermishandeling in de justitiële keten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 januari
2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om
informatie over de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in de justitiële
keten - 33750-VI-103
Agenderen voor het algemeen overleg inzake forensisch onderzoek op 19
februari 2014.

Besluit:

5

15.

Agendapunt:

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari
2014
Aanbieding van de evaluatie Wet controle op rechtspersonen - 33857-1
Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld op 20 februari 2014.

Besluit:

16.

Agendapunt:

OnderwerpReactie op rapport Fair Trials International inzake
Interpolsignaleringen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari
2014
Reactie op het rapport van Fair Trials International inzake Interpolsignaleringen
- 32317-207
Agenderen voor het algemeen overleg op 20 februari over de JBZ-Raad 3 en 4
maart 2014.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Verbetering aangifteproces bij de politie en aangifte onder nummer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2014
Verbetering aangifteproces bij de politie en aangifte onder nummer - 29628432
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30 januari
2014.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Nadere informatie naar aanleiding van vragenuur 26 november 2013
over agressie en geweld op spoor en stations

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2014
Nadere informatie naar aanleiding van het vragenuur van 26 november 2013
over agressie en geweld op spoor en stations - 28642-59
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30 januari
2014.

Besluit:

19.

Agendapunt:

PTSS-beleid van de Nationale Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2014
PTSS-beleid van de Nationale Politie - 29628-433
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30 januari
2014.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Beantwoording op brieven ten aanzien van het politie dienstencentrum
(PDC)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2014
Reactie op brieven ten aanzien van het politie dienstencentrum (PDC) - 29628431
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30 januari
2014.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Reactie op het rapport Anti-homogeweld in Nederland en de oproep van
het COC ter zake

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari
2014
Reactie op het rapport Anti-homogeweld in Nederland en de oproep van het
COC ter zake - 27017-97
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30 januari
2014.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Aanpak veelplegers en aanbieding factsheets "Veelplegersmonitor
2013" en "Veelplegers specialisten of niet"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari
2014
Aanpak veelplegers en aanbieding factsheets "Veelplegersmonitor 2013" en
"Veelplegers specialisten of niet" - 31110-15
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over strafrechtelijke
onderwerpen.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
23.

Agendapunt:

Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot
het verlof van Volkert van der G.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20
januari 2014
Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G. 33750-VI-102
Betrokken bij het plenair debat over het proefverlof van Volkert van der G. op
28 januari 2014.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20
januari 2014
Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België - 24493-R1557-56
Geagendeerd voor het algemeen overleg over het Masterplan DJI op 29 januari
2014.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Landenbeleid Democratische Republiek Congo (DRC)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22
januari 2014
Landenbeleid Democratische Republiek Congo (DRC) - 19637-1769
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Landenbeleid Somalië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23
januari 2014
Landenbeleid Somalië - 19637-1770
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid inzake Irak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23
januari 2014
Landgebonden asielbeleid inzake Irak - 19637-1771
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Afghanistan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27
januari 2014
Landgebonden asielbeleid Afghanistan - 19637-1772
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Vreemdelingen met een tbs-maatregel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28
januari 2014
Vreemdelingen met een tbs-maatregel - 29452-167
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Iran

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29
januari 2014
Landgebonden asielbeleid Iran - 19637-1774
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op
30 januari 2014.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Gezinnen met kinderen in de asielprocedure in grensdetentie en
gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29
januari 2014
Gezinnen met kinderen in de asielprocedure in grensdetentie en gezinnen met
kinderen in vreemdelingenbewaring - 19637-1773
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid op 30
januari 2014.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Netwerkberaad in de jeugdbescherming

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30
januari 2014
Netwerkberaad in de jeugdbescherming - 31839-342
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
33.

Agendapunt:

Mededeling heroverweging Europees Openbaar Ministerie (COM)
(2013) 851)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari
2014
Mededeling heroverweging Europees Openbaar Ministerie (COM) (2013) 851) 32317-206
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 januari 2014 over de informele
JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014.
BuZa, EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling evaluatie Safe Harbour regime

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Mededeling evaluatie Safe Harbour regime - 22112-1777
Agenderen voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over de JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014.
EU

Besluit:

34.

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling betreffende een Europees terrorist finance tracking
system (EU TFTS)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Mededeling betreffende een Europees terrorist finance tracking system
(EU TFTS) - 22112-1776
Agenderen voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over de JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling herstel vertrouwen EU-VS gegevensstromen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Mededeling herstel vertrouwen EU-VS gegevensstromen - 22112-1775
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 januari 2014 over de informele
JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014.
EU

Besluit:

36.

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor van hun
vrijheid beroofde personen en rechtsbijstand in Europese
aanhoudingsbevelprocedures

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor van hun vrijheid
beroofde personen en rechtsbijstand in Europese aanhoudingsbevelprocedures 22112-1773
Agenderen voor het algemeen overleg over het Behandelvoorbehoud EUwetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures op 12 maart 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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38.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn procedurele rechten minderjarigen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Richtlijn procedurele rechten minderjarigen - 22112-1772
Agenderen voor het algemeen overleg over het Behandelvoorbehoud EUwetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures op 12 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld 22112-1771
Agenderen voor het algemeen overleg over het Behandelvoorbehoud EUwetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures op 12 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
R.W. Knops (CDA) - 13 december 2013
Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014 2013Z24763
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, FIN, I&M, KR, OCW, RU, SZW, V&J, VWS, WR

Agendapunt:

Fiche: Wijziging Verordening afschaffing visumplicht Moldavië

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20
december 2013
Fiche: Wijziging Verordening afschaffing visumplicht Moldavië - 22112-1762
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 januari 2014 over de informele
JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van
asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU, BuZa

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Taskforce voor het Middellandse Zeegebied

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24
januari 2014
Fiche: Mededeling Taskforce voor het Middellandse Zeegebied - 22112-1782
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 januari 2014 over de informele
JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van
asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling vrouwelijke genitale verminking uitbannen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Mededeling vrouwelijke genitale verminking uitbannen - 22112-1774
Agenderen voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over de JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014.
EU

Besluit:

39.

Besluit:

40.

Besluit:

41.

Besluit:

42.

Besluit:

43.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
44.

Agendapunt:

Reactie vragen aan staatssecretaris op het RSJ-advies over
'Reclasseringsrecht'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 30
januari 2014
Reactie vragen aan staatssecretaris op het RSJ-advies over 'Reclasseringsrecht'
- 2014Z01679
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt een reactie gevraagd ten
aanzien van het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming over het 'Reclasseringsrecht'.

Besluit:

Rondvraag
45.

Agendapunt:

Verzoek om reactie minister op wiettop en manifest

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 3 februari 2014
Verzoek om reactie minister op wiettop en manifest - 2014Z01808
De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht een reactie te geven ten
aanzien van de wiettop van 31 januari 2014 en het aldaar gepresenteerde
manifest "Joint Regulation". Daarbij wordt de minister tevens verzocht de
reactie aan de Kamer te doen toekomen vóór het algemeen overleg over het
coffeeshopbeleid van 19 februari 2014.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Verzoek rappel evaluatie Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 3 februari 2014
Verzoek rappel evaluatie Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens 2014Z01845
De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht de evaluatie van de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Reactie vragen aan de staatssecretaris V&J op een incident in het Huis
van Bewaring in Alphen aan den Rijn

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 4 februari 2014
Reactie vragen aan de staatssecretaris V&J op een incident in het Huis van
Bewaring in Alphen aan den Rijn - 2014Z01952
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt verzocht een reactie te
geven op een incident dat heeft plaatsgevonden in het huis van bewaring in
Alphen aan den Rijn.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Brief van de minister V&J van 17 januari 2014 toevoegen aan het AO
strafrechtelijke onderwerpen (2e termijn)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 4
februari 2014
Brief van de minister V&J van 17 januari 2014 toevoegen aan het AO
strafrechtelijke onderwerpen (2e termijn) - 2014Z01953
De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2014 inzake
nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en
strafhoogte(Kamerstuk 29279, nr. 185) wordt toegevoegd aan het algemeen
overleg strafrechtelijke onderwerpen (2e termijn) op 12 februari 2014.

Besluit:
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49.

Agendapunt:

Kabinetsreactie vragen op bericht dat het gerechtshof Den Haag de
blokkade op de Piratebay opheft

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 4 februari 2014
Kabinetsreactie vragen op bericht dat het gerechtshof Den Haag de blokkade op
de Piratebay opheft - 2014Z01962
De staatssecretaris wordt verzocht een reactie te geven op het NOSnieuwsbericht van 28 januari 2014 over het opheffen van de blokkade van
Pirate Bay.

Besluit:

50.

51.

Agendapunt:

Kabinetsreactie vragen op bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak
lijdt onder de werkdruk

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP)
- 4 februari 2014
Kabinetsreactie vragen op bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt
onder de werkdruk - 2014Z01965
De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht een reactie te geven op
het bericht van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak van 31 januari
2014 dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk. Daarbij wordt
de minister tevens verzocht de reactie aan de Kamer te doen toekomen vóór
het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

Agendapunt:

Stand van zaken wetsvoorstel inzake politieacademie.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 5 februari 2014
Stand van zaken wetsvoorstel inzake politieacademie. - 2014Z02072
De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht de Kamer te informeren
over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel inzake de
politieacademie.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Periodiek overleg voeren over Politieonderwerpen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 5 februari 2014
Periodiek overleg voeren over Politieonderwerpen. - 2014Z02073
De commissie zal periodiek een algemeen overleg voeren over
politieonderwerpen.

Besluit:

Brievenlijst
53.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
54.

Agendapunt:

Verzoek om brief over geweld tegen LHBT's voor AO
Politieonderwerpen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Marcouch (PvdA) - 24
januari 2014
Verzoek om brief over geweld tegen LHBT's voor AO Politieonderwerpen 2014Z01237
Door middel van een schriftelijke procedure op 24 januari 2014 heeft uw
commissie besloten om een reactie te vragen aan de minister op het rapport
'Antihomogeweld in Nederland' en de oproep van het COC ter zake. Het verzoek
daarbij de reactie uiterlijk 29 januari 2014 te ontvangen, zodat deze kan
worden betrokken bij het algemeen overleg over politieonderwerpen op 30
januari 2014.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Voorstel met betrekking tot algemeen overleg huiselijk/eergerelateerd
geweld op 13 februari 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 24 januari 2014
Voorstel met betrekking tot algemeen overleg huiselijk/eergerelateerd geweld
op 13 februari 2014 - 2014Z01238
Door middel van een schriftelijke procedure heeft de commissie ermee
ingestemd dat het AO Huiselijk en/of eergerelateerd geweld van de agenda
wordt afgevoerd en de stukken van dat AO worden overdragen aan de
commissie VWS.

Besluit:

Overig (besloten)
56.

Agendapunt:

EU-voorstel: Heroverweging oprichting Europees openbaar ministerie
naar aanleiding van gele kaart nationale parlementen COM (2013) 851

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 januari 2014
EU-voorstel: Heroverweging oprichting Europees Openbaar Ministerie naar
aanleiding van gele kaart nationale parlementen COM (2013) 851 2014Z00372
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):

57.

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 30 januari 2014
Vervolg behandeling voorstel Europees Openbaar Ministerie - 2014Z01614
De commissie stemt in met het instellen van een rapporteurschap. Voor de
volgende procedurevergadering zal een rapporteur worden aangewezen en een
mandaat worden vastgesteld.
EU

Agendapunt:

Subsidiariteitstoets op het voorstel van de Europese Commissie voor
een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013) 822
final)

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 29 januari 2014
Subsidiariteitstoets op het voorstel van de Europese Commissie voor een
richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of
beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013) 822 final) - 2014Z01596
De brief wordt conform voorstel goedgekeurd en toegezonden aan de Europese
Commissie.

Besluit:
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58.

59.

60.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de aanpak van Fraude

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 30 januari 2014
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de aanpak van Fraude - 2014Z01605
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Agendapunt:

Conceptbrief met vraagstukken partner- en gezinsmigratie

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 30 januari 2014
Conceptbrief met vraagstukken partner- en gezinsmigratie - 2014Z01617
Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 februari 2014.

Agendapunt:

Inventarisatie buitenlandse werkbezoeken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 30 januari 2014
Inventarisatie buitenlandse werkbezoeken - 2014Z01689
De staf zal een notitie vervaardigen ten behoeve van de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05092
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