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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

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)

Zaak:

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 besluit te wachten met het aanmelden van het wetsvoorstel voor
plenaire behandeling totdat de Kamer het eindrapport van de interim
rapporteur toezicht advocatuur heeft ontvangen.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon
met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een
psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399
De Kamer zal worden meegedeeld dat de commissie de verdere behandeling
van het wetsvoorstel wenst over te dragen aan de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
V&J

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013
Nota naar aanleiding van het verslag - 32399-9
Zie bovenstaand besluit.
V&J
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 30 september 2013
Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van
wijziging - 32399-8
Zie bovenstaand besluit.
V&J

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van
Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering
van elektronische detentie

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30
september 2013
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in
verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie 33745
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 november 2013.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het
presterend vermogen van de politie

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 september
2013
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen
van de politie - 33747
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 november 2013.

Besluit:

5.

Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I.
Schippers - 30 september 2013
Nota van wijziging - 32399-10
Zie bovenstaand besluit.
V&J

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand
gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen
betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10
september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij
het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht
brengen van luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013, 133)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2013
Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de
burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot
stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013,
133) - 33760-(R2010)
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 november 2013.
BuZa, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Uitvoering van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende
de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te
Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot
bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van
luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013, 133)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 september
2013
Uitvoering van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de
burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot
stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013,
133) - 33759
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 november 2013.

Besluit:

7.

Agendapunt:

33554 Tweede nota van wijziging inzake Aanpassing van enige wetten
op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een
aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
oktober 2013
Tweede nota van wijziging - 33554-8
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 30 september 2013
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2013Z18395
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
9.

Agendapunt:

Resultaten bestrijding georganiseerde criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober
2013
Resultaten bestrijding georganiseerde criminaliteit - 29911-84
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Visie van de minister van Veiligheid en Justitie op de Europese
ontwikkelingen op het terrein van het civiele recht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 oktober
2013
Visie van de minister van Veiligheid en Justitie op de Europese ontwikkelingen
op het terrein van het civiele recht - 22112-1708
Agenderen voor een algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen;
algemeen overleg plannen.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Aanbieding WODC onderzoeksrapport over sektenproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober
2013
Aanbieding WODC onderzoeksrapport over sektenproblematiek - 33750-VI-5
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie
van Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 33750-VI).

Besluit:

12.

Agendapunt:

Mobiel banditisme, aanpak sinds 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober
2013
Mobiel banditisme, aanpak sinds 2012 - 29911-85
Agenderen voor een algemeen overleg over mobiel banditisme; algemeen
overleg van twee uur plannen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

13.

Agendapunt:

Plan van aanpak kindersekstoerisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober
2013
Plan van aanpak kindersekstoerisme - 31015-93
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Besluit:

14.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 10
oktober 2013
Verzoek om een debat met de minister van Veiligheid en Justitie over de brief
Mobiel banditisme en het bericht “Opstelten wil hardere aanpak mobiele
bendes” - 2013Z19466
Het verzoek tot het voeren van een algemeen overleg wordt gehonoreerd; zie
bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Liaisonbeleid politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober
2013
Liaisonbeleid politie - 31015-94
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
15.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27
september 2013
Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2013 - 19637-1724
Geagendeerd voor het algemeen overleg rapporten en adviezen
vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Reactie op rapport 'Casusonderzoek Zeist. Onderzoek na het overlijden
van twee kinderen'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30
september 2013
Reactie op rapport 'Casusonderzoek Zeist. Onderzoek na het overlijden van
twee kinderen' - 31839-315
Aanhouden totdat de Kamer de tijdens het mondelinge vragenuur op dinsdag
15 oktober 2013 toezegde brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en
Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vechtscheidingen heeft
ontvangen.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Inspectierapport en Inspectiebericht van de Inspectie Veiligheid en
Justitie over locaties Nieuwersluis en Over-Amstel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 oktober
2013
Inspectierapport en Inspectiebericht van de Inspectie Veiligheid en Justitie over
locaties Nieuwersluis en Over-Amstel - 24587-566
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

18.

19.

Agendapunt:

Herstelbemiddeling en NMI mediators

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 oktober
2013
Herstelbemiddeling en NMI mediators - 29528-9
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verschijningsplicht voor verdachten van ernstige strafbare feiten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 oktober
2013
Verschijningsplicht voor verdachten van ernstige strafbare feiten - 33552-8
Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid; algemeen overleg
plannen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Beëdigde tolken en vertalers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
oktober 2013
Beëdigde tolken en vertalers - 2013Z19399
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op brief van Rodap inzake het Verdrag van
Beijing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
oktober 2013
Afschrift van het antwoord op brief van Rodap inzake het Verdrag van Beijing 2013Z19473
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging
van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de
versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij
overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet
auteurscontractenrecht) (Kamerstuk 33308).

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake strafzaak Turkije, corrupt
rechtssysteem en Demmink-zaak

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1
oktober 2013
Reactie op verzoek commissie inzake strafzaak Turkije, corrupt rechtssysteem
en Demmink-zaak - 2013Z18557
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
23.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 7-8 oktober 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27
september 2013
Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 7-8 oktober 2013 - 32317-190
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-raad van 7 en 8 oktober 2013 op
3 oktober 2013.
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2013
(onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 3 oktober
2013.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging Verordening rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel
I)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4
oktober 2013
Fiche: Wijziging Verordening rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging beslissingen in burgerlijke en handelszaken(Brussel I) 22112-1706
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
25.

Agendapunt:

Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese
Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v EU-voorstel: Verordening
oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 11 september 2013
Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v EU-voorstel: Verordening oprichting
Europees openbaar ministerie COM (2013) 534 - 33709-1
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van de minister VJ over het gebruik van drones

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 8
oktober 2013
Verzoek om reactie van de minister VJ over het gebruik van drones 2013Z19244
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De griffier zal bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie nagaan wanneer de Kamer de notitie over
privacy en veiligheid tegemoet kan zien.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Het verplaatsen van het algemeen overleg over het stelsel
gefinancierde rechtsbijstand naar de middag op donderdag 14
november 2013

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 10
oktober 2013
Het verplaatsen van het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde
rechtsbijstand naar de middag op donderdag 14 november 2013 - 2013Z19423
Het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand wordt
verplaatst naar 14 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Verzoek om een gesprek met de heer Greenwald naar aanleiding van
interview in de Volkskrant door middel van video-conferencing

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) 10 oktober 2013
Verzoek om een gesprek met de heer Greenwald naar aanleiding van interview
in de Volkskrant door middel van video-conferencing - 2013Z19427
Het voortouw van dit onderwerp ligt bij de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken. Verzoeker kan het verzoek desgewenst bij die commissie indienen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Raad voor de rechtspraak verzoeken de Kamer nader te informeren
over de twee hoofdvarianten om de organisatie van de
bestuursrechtspraak in hoogste instantie te moderniseren

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 10
oktober 2013
Raad voor de Rechtspraak verzoeken om de Kamer nader te informeren over de
twee hoofdvarianten om de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste
instantie te moderniseren - 2013Z19457
De Kamer voorstellen de Raad voor de rechtspraak te verzoeken om nadere
informatie over de twee hoofdvarianten om de organisatie van de
bestuursrechtspraak in hoogste instantie te moderniseren.

Besluit:

Rondvraag
30.

Agendapunt:

Briefing over Begroting VenJ en rapport Voortgang verbeteringen
Immigratie- en naturalisatiedienst; Stand van zaken 2012

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15
oktober 2013
Briefing over Begroting VenJ en rapport Voortgang verbeteringen Immigratieen naturalisatiedienst; Stand van zaken 2012 - 2013Z19757
Technische briefing laten verzorgen door de Algemene Rekenkamer na
ontvangst van de brief en voorafgaand aan de behandeling van de begroting
van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Algemeen overleg over het Nederlandse 1F-beleid inplannen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 15 oktober 2013
Algemeen overleg over het Nederlandse 1F-beleid inplannen - 2013Z19764
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de laatste ontwikkelingen op het terrein van het 1F-beleid ten
behoeve van een nog te plannen algemeen overleg.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek over de criminele burgerinfiltrant voorafgaand aan
tweede termijn algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 15 oktober 2013
Rondetafelgesprek over de criminele burgerinfiltrant voorafgaand aan tweede
termijn algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen - 2013Z19768
Voorafgaand aan de tweede termijn van het algemeen overleg strafrechtelijke
onderwerpen, wordt een rondetafelgesprek over de criminele burgerinfiltrant
georganiseerd. Er wordt geïnventariseerd welke personen/organisaties voor het
rondetafelgesprek worden uitgenodigd. Het voorstel met een opzet voor het
rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring
aan de commissie voorgelegd.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Reactie vragen aan de stichting Toezicht en Beheer, het Seksueel
Meldpunt RKK, de klachten- en de compensatiecommissie op het
rapport van de heer Kroon

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 17 oktober 2013
Reactie vragen aan de stichting Toezicht en Beheer, het Seksueel Meldpunt
RKK, de klachten- en de compensatiecommissie op het rapport van de heer
Kroon - 2013Z19961
De Stichting Beheer & Toezicht zal worden verzocht een reactie te geven op het
rapport ‘Afhandeling klachten na seksueel misbruik in de Rooms Katholieke
Kerk’.

Besluit:

34.

35.

Agendapunt:

Gevolgen begrotingsakkoord voor V&J

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 17
oktober 2013
Gevolgen nieuwe begrotingsakkoord - 2013Z20018
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 31
oktober 2013 nader te informeren over de gevolgen van het begrotingsakkoord
en de prijsbijstelling voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.

Agendapunt:

Toezegging inzake betrouwbaarheid van vingerafdrukken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 17 oktober 2013
Toezegging inzake betrouwbaarheid van vingerafdrukken. - 2013Z20022
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht, conform zijn
toezegging in het algemeen overleg over de JBZ-raad van 7 en 8 oktober 2013
(onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 3 oktober
2013, de documenten over de betrouwbaarheid van vingerafdrukken aan de
Kamer te doen toekomen.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Openbaarmaking agenda met voorstellen van de
procedurevergaderingen Veiligheid en Justitie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 17 oktober 2013
Openbaarmaking agenda met voorstellen van de procedurevergaderingen
Veiligheid en Justitie - 2013Z20025
In het vervolg zullen ook de voorstellen bij de agendapunten voor de
procedurevergaderingen worden gepubliceerd.

Besluit:

Brievenlijst
37.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
38.

Agendapunt:

Conceptbrief over de subsidiariteitstoets inzake een verordening van de
Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Overig - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 oktober 2013
Conceptbrief over de subsidiariteitstoets inzake een verordening van de Raad
tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 2013Z18916
Door middel van een e-mailprocedure op 8 oktober 2013 heeft de commissie
besloten de aangepaste conceptbrief ongewijzigd voor te leggen aan de
commissie EuZa (die op haar beurt de brief aan de Kamer zal voorleggen).

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek brief staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake
Lampedusa

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 8
oktober 2013
Verzoek om brief van de staatssecretaris van Justitie m.b.t. Lampedusa 2013Z19255
Door middel van een e-mailprocedure op 9 oktober 2013 heeft de commissie
ingestemd met het verzoek binnen een week een brief van de staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie te ontvangen over de situatie op Lampedusa waarin
de Kamer wordt bericht over hetgeen hierover besproken is tijdens de JBZ-Raad
d.d. 7 en 8 oktober 2013 en welke stappen het kabinet zal zetten om samen
met andere lidstaten dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek annulering begrotingsonderzoek

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 10 oktober 2013
Verzoek annulering begrotingsonderzoek - 2013Z19404
Door middel van een e-mailprocedure op 9 oktober 2013 heeft de commissie
ingestemd met het verzoek tot annulering van het begrotingsonderzoek in de
vorm van een wetgevingsoverleg, gepland op 14 november 2013.

Besluit:
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Overig (besloten)
41.

Agendapunt:

BOR-notitie - Openingsbalans Nationale Politie

Zaak:

Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Kooloos - 30 september 2013
BOR-notitie - Openingsbalans Nationale Politie - 2013Z18483
Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg over de
openingsbalans van de Nationale Politie op 10 oktober 2013.

Besluit:

42.

43.

Agendapunt:

Onderzoeksvoorstel Toekomst- en onderzoeksagenda van de VVDfractie

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 8 oktober 2013
Onderzoeksvoorstel Toekomst en onderzoeksagenda van de VVD-fractie 2013Z19241
Het voorstel wordt doorgeleid naar de commissie voor de Rijksuitgaven.

Agendapunt:

Commissiebrief inzake informatievoorziening nationale politie

Zaak:

Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, P.T.M. van Doorn - 9
oktober 2013
Commissiebrief inzake informatievoorziening nationale politie - 2013Z19371
De voorgestelde commissiebrief inzake informatieafspraken met de minister van
Veiligheid en Justitie over de voortgang van de inrichting nationale politie en
bijbehorende onderwerpen zal conform voorstel worden verzonden.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik Rooms-Katholieke
Kerk

Zaak:

Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, P.T.M. van Doorn - 10
oktober 2013
Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk 2013Z19398
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek nationale veiligheid, crisisbeheersing
en brandweerzorg

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, D. Smulders - 10 oktober 2013
Voorstel opzet rondetafelgesprek nationale veiligheid, crisisbeheersing en
brandweerzorg - 2013Z19393
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Besluit:
Zaak:

46.

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 15 oktober 2013
Aanvulling aan bij agendapunt 38 inzake rondetafelgesprek nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg - 2013Z19771
De commissie stemt in met de voorgestelde aanvullende suggesties.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek vreemdelingen- en asielbeleid

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tripels - 10 oktober 2013
Voorstel opzet rondetafelgesprek vreemdelingen- en asielbeleid - 2013Z19472
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Besluit:
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47.

Agendapunt:

Themabijeenkomsten commissies met ambassadeurs op 16 januari
2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15
oktober 2013
Themabijeenkomsten commissies met ambassadeurs op 16 januari 2014 2013Z19759
De commissie heeft besloten geen aparte discussiebijeenkomst voor de
ambassadeursconferentie op 16 januari 2014 te organiseren.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A04633
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