Den Haag, 24 april 2014
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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:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7
april 2014
Vijfde nota van wijziging bij de 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) 32382-30
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

2.

Agendapunt:

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

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 april
2014
Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot 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 - 33484-9
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging
van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse
wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en
Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14
april 2014
Derde nota van wijziging bij de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 33771-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

4.

Agendapunt:

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 (meldplicht datalekken)

Zaak:

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
(meldplicht datalekken) - 33662
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 15 mei 2014 te 14.00 uur.
BiZa, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 16 april 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33662-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, EZ
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
april 2014
Nota van wijziging - 33662-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, EZ

Agendapunt:

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 desverzocht verstrekken van
berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende
partneralimentatie (Kamerstuk 33311).

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. Bontes (GrBvK) - 17 april 2014
Nota van wijziging bij het 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 desverzocht verstrekken van berekeningen
van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie. - 3331110
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 4 april 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z06266
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 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);
3. 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);
4. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid
en Justitie 2013) (33771)
5.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);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het
verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de
invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende
maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdeliquenten
(langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) (33816);
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van
de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).
De commissie besluit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling
over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging (Kamerstuk 33742) in
een wetgevingsoverleg op 19 mei 2014 te behandelen.
Voorts besluit de commissie het wetsvoorstel tot 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)
(Kamerstuk 33685) op 16 juni 2014 in een wetgevingsoverleg te behandelen.

Besluit:

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

Agendapunt:

Beantwoording commissie brief over de kwestie de heer Den B. inzake
een conflict met zijn werkgever

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 april 2014
Beantwoording commissie brief over de kwestie de heer Den B. inzake een
conflict met zijn werkgever - 2014Z06277
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Oosenbrug over het arrest van het
Europese Hof van Justitie inzake de richtlijn dataretentie en het
wetsvoorstel ANPR

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 april
2014
Reactie op verzoek van het lid Oosenbrug over het arrest van het Europese Hof
van Justitie inzake de richtlijn dataretentie en het wetsvoorstel ANPR - 3354213
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en
bewaren van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33542).

Besluit:

9.

Agendapunt:

Voortgang wetsvoorstel inbedding Politieacademie in politiebestel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 april
2014
Voortgang wetsvoorstel inbedding Politieacademie in politiebestel - 29628-451
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

11.

Agendapunt:

Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en
politiemedewerkers

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 april
2014
Aanbieding van het onderzoeksrapport "Bedreigen en Intimideren van OM- en
politiemedewerkers" en de beleidsreactie hierop - 29628-450
Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 18 juni 2014.

Agendapunt:

Eindmeting ICMS 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 april
2014
Eindmeting ICMS 2013 - 33763-39
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en
algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 april
2014
Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel
beeld jaarwisseling 2013-2014 - 33750-VI-118
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M, BiZa

Agendapunt:

Eindresultaat van de Actie Koperslag

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 april
2014
Eindresultaat van de Actie Koperslag - 29893-167
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M

Besluit:

13.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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14.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie van de mededeling “De EU-agenda voor justitie
voor 2020 – Meer vertrouwen, mobiliteit en groei binnen de Unie” en de
mededeling “Naar een open en veilig Europa”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 april
2014
Kabinetsappreciatie van de mededeling “De EU-agenda voor justitie voor 2020
– Meer vertrouwen, mobiliteit en groei binnen de Unie” en de mededeling “Naar
een open en veilig Europa” - 32317-227
Geagendeerd voor het AO JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 op 24 april 2014.
BiZa, BuZa, SZW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
15.

Agendapunt:

Aanbieding Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-december
2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 april
2014
Aanbieding Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-december 2013 19637-1800
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie m.b.t. Voorstel van wet tot 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 (Kamerstuk 33 745)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 april
2014
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie m.b.t.
Voorstel van wet tot 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. - 33745-9
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot
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
(Kamerstuk 33745).

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan in het algemeen overleg internationale
kinderontvoering d.d. 16 januari 2014 (30072, nr.32)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 april
2014
Toezeggingen gedaan in het algemeen overleg internationale kinderontvoering
d.d. 16 januari 2014 - 30072-33
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 april
2014
Stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand - 31753-81
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Segers bij de Wet positie en
toezicht advocatuur (Kamerstuk 32 382, nr. 32)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 april
2014
Reactie op het amendement van het lid Segers bij de Wet positie en toezicht
advocatuur (Kamerstuk 32 382, nr. 32) - 32382-33
Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot 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) (Kamerstuk 32382).

Besluit:

20.

21.

Agendapunt:

Toegezegde brief naar aanleiding van de casus Stichting
Dienstverlening Serviceflats (SDS) over vermeend financieel misbruik
van appartementsbewoners

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 april
2014
Toegezegde brief naar aanleiding van de casus Stichting Dienstverlening
Serviceflats (SDS) over vermeend financieel misbruik van
appartementsbewoners - 29389-70
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Rapportagebrief Internationale Misdrijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14
november 2013
Rapportagebrief Internationale Misdrijven - 33750-VI-27
Geagendeerd voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over 1F-beleid.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

22.

23.

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 april
2014
Beantwoording vragen commissie over de uitwerking en behaalde resultaten in
het kader van de ketenbrede aanpak inzake opsporing en vervolging van
internationale misdrijven - 19637-1808
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over 1F-beleid.
Het algemeen overleg wordt gepland.

Agendapunt:

Opschoning register beëdigde tolken en vertalers

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 april
2014
Opschoning register beëdigde tolken en vertalers - 29936-38
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Regeling langdurig verblijvende kinderen stand van zaken 1 april 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 april
2014
Regeling langdurig verblijvende kinderen stand van zaken 1 april 2014 - 196371809

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.
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24.

Agendapunt:

Klanttevredenheidsonderzoek IND 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 april
2014
Klanttevredenheidsonderzoek IND 2013 - 31490-144
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op de uitzending ‘Verboden relaties in de tbs’ en de rapportage
‘Verwaarlozing in een tbs kliniek’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 april
2014
Reactie op de uitzending ‘Verboden relaties in de tbs’ en de rapportage
‘Verwaarlozing in een tbs kliniek’ - 33628-5
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs. Het
algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voortman over de anti-homo wet in
Oeganda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 april
2014
Reactie op het verzoek van het lid Voortman over de anti-homo wet in Oeganda
- 19637-1811
Geagendeerd voor het algemeen overleg over asielbeleid in relatie tot
antihomowetgeving op 16 april 2014.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Toezegging i.v.m. vervanging verblijfsdocument en invoeren legestarief
voor twee verblijfsdoelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 april
2014
Toezegging i.v.m. vervanging verblijfsdocument en invoeren legestarief voor
twee verblijfsdoelen - 19637-1813
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op een brief van de Europese Commissie inzake de opvang van
Syrische vluchtelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 april
2014
Reactie op een brief van de Europese Commissie inzake de opvang van
Syrische vluchtelingen - 19637-1812
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting
Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april
2014
Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting
Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding - 29838-72
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
auteursrechtbeleid. Het algemeen overleg wordt gepland.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
30.

Agendapunt:

Werkbezoek aan Bulgarije inzake asielbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10
april 2014
Werkbezoek aan Bulgarije inzake asielbeleid - 2014Z06704
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
31.

Agendapunt:

Uitkomsten quick scan Slimme Grenzenpakket

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 april
2014
Uitkomsten quick scan Slimme Grenzenpakket - 33614-4
Agenderen voor het algemeen overleg op 4 juni 2014 over de JBZ-Raad van 5
en 6 juni 2014.
EU

Agendapunt:

EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 april 2014
EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 - 2014Z06808
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Er wordt een technische briefing gepland, gegeven door de Europese
Commissie.
EU

Besluit:

32.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
33.

Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26
maart 2014
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7
Inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen van
2013, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Slotwetten centraal
vastgesteld op dinsdag 27 mei om 16.00 uur. De regering en de Algemene
Rekenkamer worden verzocht uiterlijk 6 juni 2014 de antwoorden aan de Kamer
te sturen.
De commissie maakt gebruik van het aanbod van de Algemene Rekenkamer
een technische briefing te organiseren over het rapport bij het jaarverslag van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013.
De commissie wijst geen rapporteur bij het jaarverslag aan.
De commissie houdt een wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

34.

Agendapunt:

Verzoek om een algemeen overleg over de aanpak van illegale
immigratie door/in de Europese Unie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 17
april 2014
Verzoek om een algemeen overleg over de aanpak van illegale immigratie
door/in de Europese Unie - 2014Z07190
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht zijn reactie op
het bericht dat zeven EU-lidstaten de noodklok luiden met betrekking tot
illegale immigratie (zoals gevraagd bij de regeling van werkzaamheden van 17
april 2014) uiterlijk 14 mei 2014 aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze
reactie kan worden geagendeerd voor een apart algemeen overleg van 2 uur
over illegale immigratie door/in de Europese Unie.

Besluit:

Rondvraag
35.

Agendapunt:

Staatssecretaris van V&J over brief misstanden De Rooyse Wissel

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 23 april 2014
Staatssecretaris van V&J over brief misstanden De Rooyse Wissel 2014Z07525
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt verzocht een reactie te
geven op de uitzending van Dit is de dag onderzoek van 23 april 2014 over
misstanden in tbs-kliniek De Rooyse Wissel. Daarbij wordt ook verzocht in te
gaan op de vraag welke verbetermaatregelen er worden genomen. De reactie
wordt geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Verzoek Gesthuizen (SP) en Rebel (PvdA) AO hulp slachtoffers misbruik
en mishandeling RKK

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 23 april 2014
Verzoek Gesthuizen (SP) en Rebel (PvdA) AO hulp slachtoffers misbruik en
mishandeling RKK - 2014Z07520
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het bericht van de stichting Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik
(VPKK) van 22 april 2014 inzake de voorgenomen sluiting van de
klachtencommissie.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Verzoek om brief over stand van zaken oplossen knelpunten
alarmnummer 112

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 22 april 2014
Verzoek om brief over stand van zaken oplossen knelpunten alarmnummer 112
- 2014Z07472
De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht voor het algemeen overleg
over veiligheidsonderwerpen op 14 mei 2014 de Kamer te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot de implementatie van een structurele
oplossing die de stabiliteit van de 112-infrastructuur waarborgt.

Besluit:

Brievenlijst
38.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
39.

Agendapunt:

Nagezonden suggestie Berndsen (D66) inzake rondetafelgesprek over
het rapport Internationaal Recht en Cannabis

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 15 april 2014
Verzoek Berndsen (D66) voor extra persoon bij RTG ‘Internationaal recht en
cannabis’ - 2014Z06936
Door middel van een schriftelijke procedure op 16 april 2014 heeft de
commissie besloten een kleine aanpassing te maken in de lijst van genodigden
bij het rondetafelgesprek over het rapport ‘Internationaal recht en cannabis’.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Nagezonden suggestie Van der Steur (VVD) inzake rondetafelgesprek
over het rapport Internationaal Recht en Cannabis

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 16 april 2014
Nagezonden suggestie Van der Steur (VVD) ten behoeve van rondetafelgesprek
over het rapport Internationaal Recht en Cannabis - 2014Z07098
Door middel van een schriftelijke procedure op 16 april 2014 heeft de
commissie besloten een kleine aanpassing te maken in de lijst van genodigden
voor het rondetafelgesprek over het rapport ‘Internationaal recht en cannabis’.

Besluit:

10

41.

Agendapunt:

E-mailprocedure: Aanbod briefing OVV - AO medische zorg
vreemdelingen 23 april 2014

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 17 april 2014
E-mailprocedure: Aanbod briefing OVV - AO medische zorg vreemdelingen 23
april 2014 - 2014Z07243
Door middel van een e-mailprocedure op 16 april 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg medische zorg voor vreemdelingen op 23 april
2014 uit te stellen tot na het meireces. Tevens heeft de commissie besloten de
Onderzoeksraad Voor Veiligheid te vragen een briefing te verzorgen over het
rapport ‘Veiligheid van vreemdelingen’.

Besluit:

Overig (besloten)
42.

Agendapunt:

Behandelvoorstel EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en
165

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 17 april 2014
Behandelvoorstel EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 2014Z07208
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (waar verdere
besluitvorming plaatsvindt over behandeling van het Visapakket COM (2014)
163, 164 en 165).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05098
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