Den Haag, 20 februari 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
EZ
I&M
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19
februari 2014
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
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Wet- en regelgeving
1.

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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om
ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te
treffen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 februari 2014
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien
van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen
op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen - 33861
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 maart 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het
verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 augustus
2011
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van
de aanpak van het rijden onder invloed van drugs - 32859
Aanmelden voor plenaire behandeling.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 3 februari 2014
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32859-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&M
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3
februari 2014
Nota van wijziging - 32859-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&M

Agendapunt:

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de
Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van
veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving
veelvoorkomende overtredingen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2013
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in
verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende
overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen) 33697
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33697-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
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6.

Agendapunt:

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde
wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal
Strafhof (Tr.2011, 73)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari
2014
Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van
het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) 33866
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 maart 2014 te 14.00 uur.
BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 11 februari 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z02503
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 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);
5. 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);
6. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (33582);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
8. 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. 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);
10. Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in
verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette
tenuitvoerlegging (33742).

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
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8.

Agendapunt:

Toezeggingen tijdens het AO Nationale Veiligheid op 28 november 2013
over de schade door branden die te maken hebben met wietteelt

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari
2014
Schade door branden die te maken hebben met wietteelt - 29517-80
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg inzake nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport ‘Handling ethical problems in
counterterrorism: An inventory of methods to support ethical
decisionmaking’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari
2014
Aanbieding van het rapport ‘Handling ethical problems in counterterrorism: An
inventory of methods to support ethical decisionmaking’ - 29754-240
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Nadere toelichting op het voorgenomen kabinetsonderzoek naar
onbemande vliegtuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2014
Nadere toelichting op het voorgenomen kabinetsonderzoek naar onbemande
vliegtuigen - 30806-18
Geagendeerd voor het algemeen overleg over privacy op 12 februari 2014.
I&M, DEF, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Toezegging vragenuur 21 januari 2014 over het manipuleren van
afzendergegevens bij telefonie (spoofing)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2014
Toezegging vragenuur 21 januari 2014 over het manipuleren van
afzendergegevens bij telefonie (spoofing) - 32761-58
Geagendeerd voor het algemeen overleg over privacy op 12 februari 2014.
DEF, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op de aanbevelingen van de Nationale ombudsman inzake de
uitvoering van het Wotsbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2014
Reactie op de aanbevelingen van de Nationale ombudsman inzake de uitvoering
van het Wotsbeleid - 33742-6
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van 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).

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en
internetgegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 februari
2014
Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens 33870-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 27 maart 2014 te 14.00 uur.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
14.

Agendapunt:

Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31
januari 2014
Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda - 33750-VI108
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg inzake het 1Fbeleid.

Besluit:

15.

Agendapunt:

IGZ-rapport inzake geboortezorg aan asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4
februari 2014
IGZ-rapport inzake geboortezorg aan asielzoekers - 19637-1775
Agenderen voor het algemeen overleg over de medische zorg voor
vreemdelingen op 20 maart 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Aanbieding van het WODC-rapport: Meeroudergezag: een oplossing
voor kinderen met meer dan twee ouders?

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6
februari 2014
Aanbieding van het WODC-rapport: Meeroudergezag: een oplossing voor
kinderen met meer dan twee ouders? - 33032-19
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Aanbieding van het Inspectierapport Stichting Reclassering Caribisch
Nederland van de Raad voor de Rechtshandhaving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
februari 2014
Aanbieding van het Inspectierapport Stichting Reclassering Caribisch Nederland
van de Raad voor de Rechtshandhaving - 29270-88
Agenderen voor een algemeen overleg over de justitieketen op de BESeilanden.
De minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zullen worden
verzocht een brief te sturen aan de Kamer met de laatste stand van zaken en
mogelijke knelpunten inzake de justitieketen op de BES-eilanden.

Besluit:
Besluit:
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18.

Agendapunt:

Agendering richtlijn seizoensarbeid als A-punt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11
februari 2014
Agendering richtlijn seizoensarbeid als A-punt - 32452-13
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4 maart 2014
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 20
februari 2014.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Evaluatie terugkeerrichtlijn en het wetsvoorstel strafbaarstelling
illegaal verblijf

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13
februari 2014
Evaluatie terugkeerrichtlijn en het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf
- 33512-10
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
20.

Agendapunt:

Aanbieding verslag informele JBZ-Raad 23 en 24 januari 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari
2014
Aanbieding verslag informele JBZ-Raad 23 en 24 januari 2014 - 32317-213
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4 maart 2014
op 20 februari 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Informatie betreffende de geannoteerde agenda JBZ-Raad 3 en 4 maart
2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 februari
2014
Informatie betreffende de toezending van de geannoteerde agenda JBZ-Raad 3
en 4 maart 2014 - 32317-214
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
22.

Agendapunt:

Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om reactie op
berichtgeving omtrent relaties van personeel van tbs-instellingen met
tbs'ers.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 12 februari 2014
Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om reactie op
berichtgeving omtrent relaties van personeel van tbs-instellingen met tbs'ers. 2014Z02599
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht om een
reactie op berichtgeving over relaties tussen personeel van tbs-instellingen en
tbs'ers (Dit is de Dag Onderzoek, 12 februari 2014), alsmede op het artikel
'Verwaarlozing in een tbs-kliniek' (Vrij Nederland, 19 februari 2014).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 19 februari 2014
Reactie vragen op het artikel ‘Verwaarlozing in een tbs-kliniek’ dat vandaag
verscheen in Vrij Nederland - 2014Z03106
Zie bovenstaand besluit.

Rondvraag
23.

Agendapunt:

Verzoek CDA-fractie m.b.t. brief enquête EenVandaag
brandweerpersoneel

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 17
februari 2014
Verzoek CDA-fractie m.b.t. brief enquête EenVandaag brandweerpersoneel 2014Z02934
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een aanvullende brief
te sturen waarin wordt ingegaan op de maatregelen die het ministerie van
Veiligheid en Justitie, Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad nemen om
onrust en onzekerheid onder brandweerpersoneel te verminderen en voorts
wordt ingegaan op de wijze waarop de veiligheid van burgers in
(brandgevaarlijke) situaties kan worden gewaarborgd.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Verzoek om gemeentelijke opvang asielzoekers te betrekken bij
algemeen overleg op 20 maart 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) 19 februari 2014
Verzoek om gemeentelijke opvang asielzoekers te betrekken bij algemeen
overleg op 20 maart 2014 - 2014Z03131
Er wordt een apart algemeen overleg georganiseerd over de opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarbij zal ook de brief van de staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie worden betrokken over de voorlichting door de
Afdeling advisering van de Raad van State over de "immediate measure" van
het ECSR (Kamerstuk 29279, nr. 183).

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie te vragen op de brief van defence for Children over voogden
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) 19 februari 2014
Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te
vragen op de brief van defence for Children over voogden van alleenstaande
minderjarige vreemdelingen. - 2014Z03211
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt verzocht de Kamer een
reactie te geven op het bericht 'Voogden voelen grote druk van overheid'
(Trouw, 19 februari 2014).

Besluit:

26.

Agendapunt:

Aanbod van KPN over telefoons die niet meer kunnen worden afgetapt
in verhouding tot het opsporingsbelang

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 19 februari 2014
Aanbod van KPN over telefoons die niet meer kunnen worden afgetapt in
verhouding tot het opsporingsbelang - 2014Z03213
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het nieuwsbericht 'KPN biedt apps voor versleutelen gesprekken en sms'jes'
(NU.nl 19 februari 2014) en daarin specifiek in te gaan op de mogelijke
consequenties die dit heeft voor opsporingsonderzoeken.

Besluit:

Brievenlijst
27.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
28.

Agendapunt:

Verzoek Schouw (D66) en Voordewind (CU) uitstel algemeen overleg
1F Beleid en schriftelijk overleg voeren

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 3
februari 2014
Verzoek Schouw (D66) en Voordewind (CU) uitstel algemeen overleg 1F Beleid
en schriftelijk overleg voeren - 2014Z01826
Door middel van een schriftelijke procedure heeft de commissie besloten om
het algemeen overleg over 1F beleid tot nader order uit te stellen en een
schriftelijk overleg te voeren over de Kamerstukken 33750-VI, nr. 27
(Rapportagebrief Internationale Misdrijven) en 19637, nr. 1703 – (Reactie op
de uitzending van EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid ten aanzien van
Afghanen). De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg is vastgesteld op
donderdag 6 februari 2014 te 14:00 uur.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Verzoek om de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor algemeen
overleg over coffeeshopbeleid op 19 februari 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 11
februari 2014
Verzoek om de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor algemeen overleg
over coffeeshopbeleid op 19 februari 2014 - 2014Z02552
Door middel van een schriftelijke procedure op 13 februari 2014 heeft de
commissie besloten de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor het
algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 19 februari 2014.

Besluit:

Overig (besloten)
30.

Agendapunt:

Advies kabinetsonderzoek in relatie tot parlementair
onderzoeksvoorstel drones

Zaak:

Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 13 februari 2014
Advies kabinetsonderzoek in relatie tot parlementair onderzoeksvoorstel drones
- 2014Z02796
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het plan van aanpak
van het WODC-onderzoek naar onbemande vliegtuigen aan de Kamer te sturen.
BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Verdere behandeling van het voorstel voor een verordening van de
Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 13 februari 2014
Verdere behandeling van het voorstel voor een verordening van de Raad tot
instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 2014Z02799
Het lid Van der Steur (VVD) is door de commissie Veiligheid en Justitie
aangewezen als rapporteur op het dossier inzake het Europees Openbaar
Ministerie. Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal een
conceptmandaat worden voorgelegd aan de leden van de commissie, waarin
wordt ingegaan op de mogelijk te ontplooien activiteiten, de looptijd van het
rapporteurschap, de wijze van rapporteren aan de commissie, de mogelijke
financiële consequenties en de personele ondersteuning.
EU

Agendapunt:

Voorstel buitenlandse werkbezoeken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 13 februari 2014
Voorstel buitenlandse werkbezoeken - 2014Z02808
De commissie besluit positief over de eerder besproken werkbezoeken aan
Bulgarije (asiel), Bulgarije en Roemenië (mensenhandel) en Noorwegen
(gevangeniswezen). De griffier zal deze werkbezoeken verder voorbereiden.

Besluit:

32.

Besluit:

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05093
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