Den Haag, 5 februari 2009

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie
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Wet- en regelgeving
1. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3. Agendapunt:

Zaak:
Besluit:

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare
feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de
strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard
verricht via computersystemen; Straatsburg, 28 januari 2003
Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken - 19 januari 2009
Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten
verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van
handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen;
Straatsburg, 28 januari 2003 - 31838-(R1874)
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de
vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen
teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen
Wetgeving - minister van Justitie - 22 januari 2009
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de
vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde
wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen - 31841
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 maart 2009.
BZK

Nota van wijziging Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en
overlijdensschade 31518
Brief regering - minister van Justitie - 27 januari 2009
Nota van wijziging - 31518-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetvsoorstel.

Brieven minister van Justitie
4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

5. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

6. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

9. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Beantwoording van vragen gesteld in de eerste termijn van de plenaire
behandeling van wetsvoorstel 31 386 (strafbaarstelling deelnemen en
meewerken aan training voor terrorisme)
Brief regering - minister van Justitie - 20 januari 2009
Beantwoording van vragen gesteld in de eerste termijn van de plenaire
behandeling van wetsvoorstel 31 386 (strafbaarstelling deelnemen en meewerken
aan training voor terrorisme) - 31386-12
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Onderzoek naar een zoekgeraakt strafdossier
Brief regering - minister van Justitie - 20 januari 2009
Onderzoek naar een zoekgeraakt strafdossier - 31700-VI-100
Agenderen voor het algemeen overleg op 19 maart 2009 over het onderzoek naar
een zoekgeraakt strafdossier.

GRECO-evaluatie inzake de strafbaarstelling van corruptie
Brief regering - minister van Justitie - 22 januari 2009
GRECO-evaluatie inzake de strafbaarstelling van corruptie - 31700-VI-101
Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Koninklijke Marechaussee naar criminaliteit rond het
luchtvrachtafhandelingsproces op Europese luchthavens
Brief regering - minister van Justitie - 27 januari 2009
Onderzoek Koninklijke Marechaussee naar criminaliteit rond het
luchtvrachtafhandelingsproces op Europese luchthavens - 24804-61
Betrekken bij de plenaire behandeling.

Stand van zaken met betrekking tot het rijksrechercheonderzoek naar de
brand in het Catshuis.
Brief regering - minister van Justitie - 27 januari 2009
Stand van zaken met betrekking tot het rijksrechercheonderzoek naar de brand in
het Catshuis. - 31700-VI-102
Voor kennisgeving aangenomen; onderzoeksresultaten afwachten.

Zesde voortgangsrapportage kansspelen
Brief regering - minister van Justitie - 27 januari 2009
Zesde voortgangsrapportage kansspelen - 24557-95
Agenderen voor het algemeen overleg over kansspelen op 5 maart 2009.
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10. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

11. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Brief Raad voor de rechtspraak inzake visie op de herziening van de
gerechtelijke kaart
Brief regering - minister van Justitie - 28 januari 2009
Brief Raad voor de rechtspraak inzake visie op de herziening van de gerechtelijke
kaart - 29279-87
Algemeen overleg voeren over de herziening van de gerechtelijke kaart, bij
voorkeur in april.

Advies van de Europese Commissie inzake de Wet op de kansspelen
Brief regering - minister van Justitie - 28 januari 2009
Advies can de Europese Commissie inzake Wet op de kansspelen - 24557-94
Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie op verzoek om feitelijk overzicht ten behoeve van het
onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding
van verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld
Brief regering - minister van Justitie - 29 januari 2009
Uitstel reactie op verzoek om feitelijk overzicht ten behoeve van het onderzoek
naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid
tussen onderwereld en bovenwereld - 29911-20
Voor kennisgeving aangenomen; informatie afwachten.

Brieven staatssecretaris van Justitie
13. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Besluit:

14. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Doorlichting FPC Oldenkotte
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 19 januari 2009
Doorlichting FPC Oldenkotte - 29452-96
Algemeen overleg voeren, waarvoor ook de stukken onder agendapunten 16, 21
en 32 worden geagendeerd; dit algemeen overleg zal worden gepland na
ommekomst van de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van
krantenberichten over pedoseksuelen die naar kinderporno kijken in een tbskliniek.
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de
uitvoering van motie-Joldersma/Teeven over drugs in penitentiaire inrichtingen
(31700 VI, nr. 43).

Programma van Eisen voor de curatieve medische zorg voor asielzoekers
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 19 januari 2009
Programma van Eisen voor de curatieve medische zorg voor asielzoekers - 196371243
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 1
april 2009.
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15. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

16. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Noot:

17. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

18. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

19. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

20. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Europaroute
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 20 januari 2009
Europaroute - 19637-1246
Betrokken bij het spoeddebat op 27 januari 2009 over de Europaroute.

Doorlichting Pieter Baancentrum
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 21 januari 2009
Doorlichting Pieter Baancentrum - 29452-97
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen.
Zie agendapunt 13.

Schijnhuwelijken/schijnrelaties
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 23 januari 2009
Nadere informatie inzake schijnhuwelijken/schijnrelaties, zoals toegezegd tijdens
het vragenuur van 20 januari jl. - 30573-33
Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering aangenomen moties blauwdruk modern migratiebeleid
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 23 januari 2009
Uitvoering aangenomen moties blauwdruk modern migratiebeleid - 30573-32
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 1
april 2009.

Inspectierapport "Doorlichting RN Roermond"
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 23 januari 2009
Inspectierapport "Doorlichting RN Roermond" - 29270-25
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over rapporten van
de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Inspectierapport thema-onderzoek Aansluiting Nazorg in het
gevangeniswezen
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 23 januari 2009
Aanbieding Inspectierapport thema-onderzoek "Aansluiting Nazorg in het
gevangeniswezen" t.b.v. een zo goed mogelijke terugkeer van (ex-)gedetineerden
in de samenleving - 24587-320
Betrekken bij de (verdere) behandeling van de voortgangsrapportage
Modernisering Gevangeniswezen.
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21. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

22. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Afschrift reactie op verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 26 januari 2009
Reactie op vragen n.a.v. verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting 2009Z01224
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen.
Zie agendapunt 13.

Nadere informatie over gebruik gemeenschapsrecht door gezinsmigranten
(Europa route)
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 27 januari 2009
Nadere informatie over gebruik gemeenschapsrecht door gezinsmigranten (Europa
route) - 19637-1247
Betrokken bij het spoeddebat op 27 januari 2009 over de Europaroute.

Brieven overige bewindspersonen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
23. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

24. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

25. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Uitbreiding van de Richtlijn langdurig ingezetenen
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 26 januari 2009
Uitbreiding van de Richtlijn langdurig ingezetenen - 23490-540
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad op 19 februari 2009.

Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de implementatie
van de richtlijn vrij verkeer (2004/38/EG)
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 26 januari 2009
Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de implementatie van de
richtlijn vrij verkeer (2004/38/EG) - 19637-1252
Betrokken bij het spoeddebat op 27 januari 2009 over de Europaroute.

Fiche: Mededeling inzake opbrengsten van georganiseerde criminaliteit
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken - 27 januari 2009
Fiche: Mededeling inzake opbrengsten van georganiseerde criminaliteit - 22112790
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad op 19 februari 2009.
EU
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Overig (openbaar)
26. Agendapunt:

Aanbieding brief van Actal over het initiatiefwetsvoorstel stilzwijgende
verlenging en opzegtermijn

bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (30520)
Zaak:

Besluit:

27. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

28. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 22 januari 2009
Aanbieding brief van Actal over het initiatiefwetsvoorstel stilzwijgende
verlenging en opzegtermijn
bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (30520) - 3052011
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbod van de staatssecretaris van Justitie voor een presentatie over het
INDIGO-project bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk
Overig - staatssecretaris van Justitie - 26 januari 2009
Aanbod van de staatssecretaris van Justitie voor een presentatie over het INDIGOproject bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk - 2009Z01197
De griffier zal de belangstelling voor de presentatie inventariseren (minimaal vijf
leden).

Rappel inzake de uitvoering van de motie-Jacobi/Dijsselbloem over
concretiseren van de gedragscode en de compensatieprojecten voor
herkomstlanden (30573, nr. 20)
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 28 januari 2009
Rappel inzake de uitvoering van de motie- Jacobi/Dijsselbloem over concretiseren
van de gedragscode en de compensatieprojecten voor herkomstlanden (30573, nr.
20) - 2009Z01394
Ten behoeve van het algemeen overleg op 12 februari 2009 zal de minister
worden verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van motieJacobi/Dijsselbloem over concretiseren van de gedragscode en de
compensatieprojecten voor herkomstlanden (30 573, nr. 20).

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over tuchtrecht op 19 februari
2009
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 28 januari 2009
Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over tuchtrecht op 19 februari 2009
- 2009Z01400
Conform verzoek zal voor het algemeen overleg een andere datum worden
gezocht.
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30. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

31. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport ‘Niets te verbergen en toch
bang’ van Regioplan
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 28 januari 2009
Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport ‘Niets te verbergen en toch bang’
van Regioplan - 2009Z01422
De minister zal worden verzocht aan de Kamer te doen toekomen een reactie op
het rapport 'Niets te verbergen en toch bang' van Regioplan.

Verzoek om een algemeen overleg naar aanleiding van het krantenbericht
"Pedo's kijken kinderporno in tbs-kliniek"
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 29 januari 2009
Verzoek om een algemeen overleg naar aanleiding van het krantenbericht "Pedo's
kijken kinderporno in tbs-kliniek" - 2009Z01475
De (antwoorden op de) schriftelijke vragen van het lid De Roon, van het lid
Teeven, van de leden Joldersma en Jager en van het lid Bouwmeester zullen voor
het algemeen overleg over tbs-onderwerpen worden geagendeerd.
Zie agendapunt 13.

Rondvraag
32. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
Rondvraagpunt procedurevergadering - F.Teeven (VVD) - 4 februari 2009
Verzoek om brief over veroordeelde pedofielen in de cel in afwachting van het
hoger beroep of cassatieproces - 2009Z01866
De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over zijn voornemen
veroordeelde pedofielen in afwachting van het hoger beroep of cassatieproces in
de gevangenis vast te houden.
Rondvraagpunt procedurevergadering - F.Joldersma (CDA) - 4 februari 2009
Verzoek om een schriftelijke vragenronde over het terugnemen door China van
uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - 2009Z01867
Schriftelijke vragenronde over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde
asielzoekers en illegalen, met als inbrengtermijn 19 februari 2008.
Rondvraagpunt procedurevergadering - M.L.Pater-van der Meer de (CDA) - 5
februari 2009
Gesprek met Roemeense minister van Justitie op 10 februari 2009 - 2009Z01957
De voorzitter attendeert de aanwezigen op het gesprek met de Roemeense
minister van Justitie op 10 februari 2009 (voortouw commisie voor EU-zaken).
EU

Brievenlijst
33. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
34. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Voorstel opzet hoorzitting/rondetafelgesprek reikwijdte
geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht notarissen en advocaten
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid - 22 januari 2009
Voorstel opzet hoorzitting/rondetafelgesprek over de reikwijdte van de
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht notarissen en advocaten 2009Z01076
De commissie stemt in met het ingediende voorstel.

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2008A02280
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