Den Haag, 17 december 2013

HERZIENE CONVOCATIE in verband met :
toevoeging agendapunten: 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42 en 47
wijziging voorstellen agendapunten 25 en 27
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
EZ
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 18 december 2013
14.30 - 16.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

19
1, 3, 23
24
37, 38, 40, 48
29
5
23, 25, 27

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand
gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking
betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013,
149)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 november
2013
Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering
van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb.
2012, 227 en 2013, 149) - 33815
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 januari 2014.
Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
november 2013
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 januari 2014.
Wetgevingsrapport reeds in uw bezit.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Protocol tussen de Benelux-Staten en Georgië ter uitvoering van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de
overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied
verblijven

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27
november 2013
Protocol tussen de Benelux-Staten en Georgië ter uitvoering van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van
personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33813-1
Voor kennisgeving aannemen.
Ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer overgelegd.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Voorhangprocedure ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit
identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de
Wet herziening ten nadele

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5
december 2013
Voorhangprocedure ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNAonderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en
veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele - 31415-9
Ter bespreking.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met 1 januari 2014.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9
december 2013
Aanbieding van het ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche - 28638-107
Schriftelijk overleg voeren.
De consultatietermijn eindigt op 15 januari 2014.
SZW

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake
het rijksbreed wetgevingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10
december 2013
Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake het
rijksbreed wetgevingsprogramma - 2013Z24302
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 3 juli 2012
Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) - 33325
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

8.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 11 december 2013
Nota van wijziging - 33325-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (33805-VI)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het
jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33805-VI-3
Betrekken bij het debat over de Najaarsnota 2013.

Voorstel:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A. Bosman
(VVD) - 11 december 2013
Nota naar aanleiding van het verslag - 33325-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Ter bespreking.
Het eindrapport van de interim rapporteur toezicht advocatuur is op maandag
16 december 2013 gepresenteerd.

Voorstel:
Noot:

3

10.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 november 2013
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2013Z23427
Ter bespreking.

Voorstel:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
11.

12.

Agendapunt:

Uitvoering aangenomen moties begrotingsbehandeling Veiligheid en
Justitie 2014

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3
december 2013
Uitvoering aangenomen moties ingediend bij begrotingsbehandeling Veiligheid
en Justitie 2014 - 33750-VI-93
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Beantwoording vragen algemeen overleg over mobiel banditisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3
december 2013
Beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 27 november
2013 over Mobiel Banditisme - 29911-87
Betrokken bij het VAO mobiel banditisme.

Voorstel:

13.

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 - 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 aannemen.

Voorstel:
Zaak:

14.

Voorstel:

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 aannemen.

Agendapunt:

Jaarverslag RIEC/LIEC 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6
december 2013
Aanbieding jaarverslag RIEC/LIEC 2012 - 29911-86
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Reactie op rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Reactie op rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 - 2013Z24533
Agenderen voor de tweede termijn van het algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen; tweede termijn plannen.
De tweede termijn is uitgesteld in afwachting van het rondetafelgesprek over
de criminele burgerinfiltrant. Dit rondetafelgesprek heeft inmiddels
plaatsgevonden op 5 december 2013.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme
december 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme december
2013 - 2013Z24637
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderpornografie en
kindersekstoerisme; algemeen overleg plannen.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Trajectcontrolesystemen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2013
Trajectcontrolesystemen - 29398-374
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

18.

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Verslag van een schriftelijk overleg over de systematiek van de
trajectcontroles, de analyse van de onterechte boetes en de ingezette
maatregelen om de fouten te voorkomen (Kamerstuk 29 398, nr. 374) 2013Z24639
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Versterking positie Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Versterking positie Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) - 2013Z24651
Agenderen voor het algemeen overleg Cyber Security; algemeen overleg
plannen.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13
december 2013
Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving - 2013Z24736
Agenderen voor het algemeen overleg Cyber Security.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer betreffende Motie-Kox c.s.
over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16
december 2013
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer betreffende Motie-Kox c.s. over het
garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp - 2013Z24830
Agenderen voor een algemeen overleg over toegang tot het recht; algemeen
overleg plannen.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Reactie op het artikel van Vrij Nederland d.d. 10 december 2013 over
uitkomsten enquête werkdruk rechterlijke macht en openbaar
ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16
december 2013
Reactie op het artikel van Vrij Nederland d.d. 10 december 2013 over
uitkomsten enquête werkdruk rechterlijke macht en openbaar ministerie 2013Z24868
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 13 maart 2013.

Voorstel:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
22.

Agendapunt:

Reactie op het boek “Ervaring niet vereist”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29
november 2013
Reactie op het boek “Ervaring niet vereist” - 29452-166
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Nadere onderbouwing standpunt verblijfsregeling Syrische
familieleden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29
november 2013
Nadere onderbouwing standpunt verblijfsregeling Syrische familieleden 19637-1762
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014; algemeen overleg met een uur verlengen.
VWS, BuZa

Agendapunt:

Toezegging uitbreiding Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
december 2013
Toezegging over de uitbreiding Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) - 19637-1760
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.
DEF

Voorstel:

24.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Kabinetsreactie onderzoek Nationale ombudsman naar de medische
zorg voor vreemdelingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
december 2013
Kabinetsreactie onderzoek Nationale ombudsman naar de medische zorg voor
vreemdelingen - 19637-1761
Agenderen voor een algemeen overleg over de medische zorg voor
vreemdelingen; algemeen overleg plannen. Voor dit algemeen overleg tevens
de brieven van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 16 oktober
2013 "Rapport van de Nationale ombudsman over de medische zorg voor
vreemdelingen" (Kamerstuk 19637, nr. 1740) en d.d. 19 november 2013
"Reactie op de uitkomsten onderzoek IGZ en Inspectie V&J overdracht ziek
meisje aan Polen" (Kamerstuk 19637, nr. 1753) agenderen (waren eerder
geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid
op 30 januari 2014).
VWS

Agendapunt:

Asielinstroom Europese Unie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
december 2013
Asielinstroom Europese Unie - 32317-201
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Voorstel:

26.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Feitelijke toegang tot medische zorg in het land van herkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
december 2013
Feitelijke toegang tot medische zorg in het land van herkomst - 19637-1764
Agenderen voor een algemeen overleg over de medische zorg voor
vreemdelingen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Informatie toezending WODC onderzoek over het onbepaald laten van
het geslacht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4
december 2013
Informatie over toezending van het WODC onderzoek over het onbepaald
laten van het geslacht - 27859-69
Voor kennisgeving aannemen.
De eindrapportage wordt naar verwachting in augustus 2014 opgeleverd.

Voorstel:
Noot:

29.

Agendapunt:

Reactie verzoek lid Gesthuizen over het koppelen van gegevens door
bedrijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5
december 2013
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over het koppelen van gegevens
door bedrijven - 32761-56
Betrekken bij het dertigledendebat over het omgaan met privacygegevens van
burgers door bedrijven.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7

30.

Agendapunt:

Besluit- en vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig
uit China

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
december 2013
Besluit- en vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit
China - 19637-1763
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Kwaliteit incassobranche en Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13
december 2013
Kwaliteit incassobranche en Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
- 2013Z24683
Agenderen voor het algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen op 5
februari 2014.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie op het verzoek van de Senaat van de
Republiek Mexico, inzake het verzoek om informatie over nietbegeleide migrantenkinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
december 2013
Afschrift van de reactie op het verzoek van de Senaat van de Republiek
Mexico, inzake het verzoek om informatie over niet-begeleide
migrantenkinderen - 2013Z24792
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Uitspraak Hof van Justitie van de EU op prejudiciële vragen over de
asielbescherming van LHBT's

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
december 2013
Uitspraak Hof van Justitie van de EU op prejudiciële vragen over de
asielbescherming van LHBT's - 2013Z24802
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Toezending onderzoeksrapport overdracht ziek Georgisch meisje

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
december 2013
Toezending onderzoeksrapport overdracht ziek Georgisch meisje 2013Z24804
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris geeft aan dat het niet haalbaar is dit onderzoeksrapport
voor het kerstreces 2013 aan de Kamer toe te sturen. De Kamer wordt op de
hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de
openbaarmaking van het onderzoeksrapport en het rapport wordt toegestuurd
zodra de staatssecretaris het ontvangen heeft.

Voorstel:
Noot:
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35.

Agendapunt:

Zevende en laatste Voortgangsrapportage INDiGO

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
december 2013
Zevende en laatste Voortgangsrapportage INDiGO - 2013Z24811
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Informatie over de uitkomst van de gesprekken met de burgemeester
van Amsterdam over oplossingsrichtingen voor de situatie van de
groep uitgeprocedeerde vreemdelingen die verbleven in een gekraakt
pand aan de Weteringschans (Vluchtschans)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
december 2013
Informatie over de uitkomst van de gesprekken met de burgemeester van
Amsterdam over oplossingsrichtingen voor de situatie van de groep
uitgeprocedeerde vreemdelingen die verbleven in een gekraakt pand aan de
Weteringschans (Vluchtschans) - 2013Z24866
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Voorstel:

Europese aangelegenheden
37.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling over vuurwapens en de interne veiligheid van de EU

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29
november 2013
Fiche: Mededeling over vuurwapens en de interne veiligheid van de EU 22112-1744
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-raad van 5 en 6 december
2013 op 4 december 2013.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Aanvullende Nederlandse schriftelijke inbreng JBZmeerjarenbeleidskader vanaf 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3
december 2013
Aanvullende Nederlandse schriftelijke inbreng JBZ meerjarenbeleidskader
vanaf 2015 t.b.v. JBZ-Raad 5-6 december a.s. - 32317-200
Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015;
algemeen overleg plannen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de Taskforce voor het
Middellandse Zeegebied

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12
december 2013
Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de Taskforce voor het
Middellandse Zeegebied - 2013Z24540
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 januari 2014.

Voorstel:
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40.

Agendapunt:

Verslag lunchbespreking JBZ-Raad op 6 december 2013 inzake de gele
kaart in relatie tot het voorstel voor het Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12
december 2013
Verslag van de lunchbespreking JBZ-Raad op 6 december 2013 inzake de zgn.
gele kaart in relatie tot het voorstel voor het Europees OM - 2013Z24634
Agenderen voor het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad van 23 en
24 januari 2014 op 22 januari 2014.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
41.

Agendapunt:

Minister verzoeken een reactie te geven op het artikel “De
Vormerkung (art. 7:3 BW) ‘Kaltgestellt’? Een tweede arrest over
derdenbeslag onder de koper na Vormerkung"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 11
december 2013
Minister verzoeken om een reactie te geven op het WPNR artikel “De
Vormerkung (art. 7:3 BW) ‘Kaltgestellt’? Een tweede arrest over derdenbeslag
onder de koper na Vormerkung" - 2013Z24413
Ter bespreking.

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Verzoek aan de Europese Commissie om meer Syrische vluchtelingen
op te vangen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 13 december 2013
Verzoek aan de Europese Commissie om meer Syrische vluchtelingen op te
vangen - 2013Z24727
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag

Brievenlijst
43.

Agendapunt:

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

Agendapunt:

Uitnodigen van een politiefunctionaris voor het rondetafelgesprek
over de criminele burgerinfiltrant

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 28 november 2013
Uitnodigen van een politiefunctionaris voor het rondetafelgesprek over de
criminele burgerinfiltrant - 2013Z23517
Door middel van een e-mailprocedure op 29 november 2013 heeft de
commissie besloten de heer Paulissen, Diensthoofd Landelijke Recherche, uit
te nodigen voor het rondetafelgesprek over de criminele burgerinfiltrant op
donderdag 5 december 2013.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Verzoek reactie staatssecretaris Van Veiligheid en Justitie op bericht
Telegraaf: "Chaos in gevangenissen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 5
december 2013
Verzoek om reactie van de staatssecretaris Van Veiligheid en Justitie op
bericht Telegraaf: 'Chaos in gevangenissen' - 2013Z24033
Door middel van een e-mailprocedure op 6 december 2013 heeft de commissie
besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer
voor het kerstreces een reactie te doen toekomen op het bericht "Grote chaos
in gevangenissen" (Telegraaf, 5 december 2013) en daarbij met name in te
gaan op de grote chaos in gevangenissen en dat de reorganisatie zorgt voor
een enorme regen aan klachten bij de vakbonden.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

Verzoek D66-fractie reactie minister op uitkomsten enquête werkdruk
rechterlijke macht en Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen
(D66) - 11 december 2013
Verzoek D66-fractie reactie minister op uitkomsten enquête werkdruk
rechterlijke macht en Openbaar Ministerie - 2013Z24442
Door middel van een e-mailprocedure op 11 december 2013 heeft de
commissie besloten de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de
Kamer per ommegaande, maar uiterlijk dinsdag 17 december 2013, een
reactie te doen toekomen op de uitkomsten van de enquête van Vrij Nederland
(10 december 2013) dat een kwart van de rechters en de helft van de
medewerkers bij het Openbaar Ministerie afgelopen jaar overwoog om op te
stappen vanwege werkdruk en vergaande ontevredenheid met het
kabinetsbeleid op justitie.

Voorstel:

47.

Agendapunt:

Verzoek D66-fractie afvoeren agendapunt algemeen overleg
slachtofferbeleid op 18 december a.s.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen
(D66) - 13 december 2013
Verzoek D66-fractie afvoeren agendapunt algemeen overleg slachtofferbeleid
op 18 december a.s. - 2013Z24711
Door middel van een e-mailprocedure op 13 december 2013 heeft de
commissie besloten het agendapunt houdende het rapport ‘Naar een
Tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in
relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte’ van de agenda van het
algemeen overleg over slachtofferbeleid op 18 december 2013 af te voeren.

Voorstel:
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Overig (besloten)
48.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Pakket waarborgen in strafrechtelijke procedures voor
verdachten of beklaagden

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 12 december 2013
EU-stafnotitie - Pakket waarborgen in strafrechtelijke procedures voor
verdachten of beklaagden - 2013Z24586
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2012A04741
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