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Wet- en regelgeving
1.

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:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 oktober
2013
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33771-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14
februari 2014
Tweede nota van wijziging - 33771-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op
informatie in strafprocedures (PbEU L 142)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari
2014
Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures
(PbEU L 142) - 33871
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 april 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 19 februari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33745-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19
februari 2014
Nota van wijziging - 33745-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 5
maart 2014
Verzoek lid Kooiman (SP) om brief staatssecretaris te vragen over de voortgang
(of de vertraging) 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 (33745). - 2014Z04057
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
vóór de plenaire 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) te
informeren over een aantal aspecten met betrekking tot (de voortgang) van
deze wet.
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4.

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 luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133) 33759
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 21 februari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33759-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21
februari 2014
Nota van wijziging - 33759-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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 luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133) 33760-(R2010)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 21 februari 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33760-(R2010)-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21
februari 2014
Nota van wijziging - 33760-(R2010)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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6.

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
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter
aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van
voetbalvandalisme en ernstige overlast

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart 2014
Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping
van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast
- 33882
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 april 2014 te 14.00 uur.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2014
Beantwoording vragen commissie over het 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 - 31415-10
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart 2014
Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche - 33885
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 april 2014 te 14.00 uur.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 14 februari 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z02895
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).
11.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).
12.Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren
van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).
13.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).

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Reactie op enquête van EenVandaag onder brandweerpersoneel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari
2014
Reactie op enquête van EenVandaag onder brandweerpersoneel - 29517-81
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Toepassing van Het Nieuwe Rijden door VenJ-chauffeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari
2014
Toepassing van Het Nieuwe Rijden door VenJ-chauffeurs - 33750-XII-71
De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de
behandeling over te nemen.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Beantwoording van de vragen gesteld in de 2e termijn van het
Algemeen Overleg Politieonderwerpen op 30 januari 2014

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari
2014
Beantwoording van de vragen gesteld in de 2e termijn van het Algemeen
Overleg Politieonderwerpen op 30 januari 2014 - 29628-435
Desgewenst betrekken bij het VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/01).

Agendapunt:

Manifest Joint Regulation

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari
2014
Manifest Joint Regulation - 24077-315
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 19 februari
2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op het artikel van de heren Heyman en Bartels in het Weekblad
voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 februari
2014
Reactie op het artikel van de heren Heyman en Bartels in het Weekblad voor
Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) - 32320-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het bericht van 13 januari 2014 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) dat de burgerrechter minder zaken behandelt

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 februari
2014
Reactie op het bericht van 13 januari 2014 van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) dat de burgerrechter minder zaken behandelt - 29279-187
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

Besluit:
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16.

17.

Agendapunt:

Toestemming tot deelname van de heer Bolhaar aan de
rondetafelgesprek over het tweefasenproces

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 februari
2014
Toestemming tot deelname van de heer Bolhaar aan de rondetafelgesprek over
het tweefasenproces - 2014Z03198
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beleidsreactie op onderzoek aanstelling aspirant-agenten niveaus 2 - 4

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 februari
2014
Beleidsreactie op onderzoek aanstelling aspirant-agenten niveaus 2 - 4 29628-436
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
politieonderwerpen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Onderzoek WODC naar variabele voertuigbezetting brandweer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 februari
2014
Onderzoek WODC naar variabele voertuigbezetting brandweer - 29517-82
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Instemming deelname dhr. van Nimwegen (OM) en dhr. Aalbersberg
(Politie) rondetafelgesprek over de aanpak van fraude 6 maart 2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2014
Instemming deelname dhr. van Nimwegen (OM) en dhr. Aalbersberg (Politie)
aan het rondetafelgesprek over de aanpak van fraude op 6 maart 2014 2014Z03403
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Agendapunt:

Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 februari
2014
Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie - 33750-VI-109
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Informatie over de nota naar aanleiding van het verslag bij het
wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage,
afschrift of uittreksel van bescheiden (Kamerstuk 33 079)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 februari
2014
Informatie over de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot
aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden 33079-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Evaluatie van de Wet Opsporing terroristische misdrijven - T00509

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 februari
2014
Evaluatie van de Wet Opsporing terroristische misdrijven - 33879-1
Agenderen voor een algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (DTN) 35. Het algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari
2014
Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35 - 29754-242
Agenderen voor het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (DTN) 35.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Beleidsbevindingen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 35

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari
2014
Beleidsbevindingen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 35 - 29754-243
Agenderen voor het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (DTN) 35.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de
Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand
van zaken met betrekking tot het sluiten van
overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en
NAVO-missies

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 februari
2014
Stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de
Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van
zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met
landen in de regio door de EU en NAVO-missies - 32706-60
De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling
over te nemen.
BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

27.

Agendapunt:

Cassatiebalie strafrecht bij de Hoge Raad en kwaliteit fiscale
cassatieberoepen bij de Hoge Raad

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2014
Cassatiebalie strafrecht bij de Hoge Raad en kwaliteit fiscale cassatieberoepen
bij de Hoge Raad - 29279-189
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

Agendapunt:

Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2014
Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J - 33750-VI111
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet
2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Besluit:
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28.

Agendapunt:

Jaarplan van de Rechtspraak 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2014
Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2014 - 29279-188
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Informatie over fraude via het internet en misbruik van identificerende
persoonsgegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2014
Informatie over fraude via het internet en misbruik van identificerende
persoonsgegevens - 26643-309
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over fraude in Nederland.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Toezeggingen AO Mensenhandel en Prostitutie op 31 oktober 2013 en
uitkomsten van de Privacy Impact Assessment (PIA) (Wrp)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 maart
2014
Toezeggingen AO Mensenhandel en Prostitutie op 31 oktober 2013 en
uitkomsten van de Privacy Impact Assessment (PIA) (Wrp) - 28638-110
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (Kamerstuk 33885).

Besluit:

31.

Agendapunt:

Veiligheidsmonitor 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 maart
2014
Veiligheidsmonitor 2013 - 28684-400
Agenderen voor het algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen. Het
algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Aanpak PTSS bij de Nationale Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 maart
2014
Aanpak PTSS bij de Nationale Politie - 29628-437
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
politieonderwerpen.

Besluit:
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
33.

Agendapunt:

Pilot Activeren bewoners Gezinslocaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14
februari 2014
Informatie over de Pilot Activeren bewoners Gezinslocaties - 19637-1787
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Wijziging beleid t.a.v. homoseksuelen en situatie homoseksuelen in
Uganda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14
februari 2014
Wijziging beleid t.a.v. homoseksuelen en situatie homoseksuelen in Uganda 19637-1788
Agenderen voor een algemeen overleg over asielbeleid in relatie tot
antihomowetgeving.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Aanbiedingsbrief advies van de commissie De Jong inzake het
validatiestelsel filantropie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14
februari 2014
Aanbieding advies van de commissie De Jong inzake het validatiestelsel
filantropie - 32740-17
Voor kennisgeving aangenomen. Kabinetsreactie wordt afgewacht.
FIN

Agendapunt:

Aanvullende brief inzake homobeleid Uganda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17
februari 2014
Aanvullende informatie over het asielbeleid voor homoseksuele asielzoekers uit
Uganda - 19637-1790
Agenderen voor het algemeen overleg over asielbeleid in relatie tot
antihomowetgeving.

Besluit:

36.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18
februari 2014
Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-70
Geagendeerd voor het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde
rechtsbijstand op 26 maart 2014.
Het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand op 26 maart
2014 wordt met één uur verlengd.

Besluit:
Besluit:

38.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid van Toorenburg over het bericht ‘Kind in
de sport blijft vogelvrij’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18
februari 2014
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Kind in de
sport blijft vogelvrij’ - 33750-VI-110
Agenderen voor het algemeen overleg over de Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) op 9 april 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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39.

Agendapunt:

Toelatingsregelingen investeerders/vermogende vreemdelingen in
andere lidstaten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19
februari 2014
Toelatingsregelingen investeerders/vermogende vreemdelingen in andere
lidstaten - 30573-123
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over de JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Agendapunt:

Staatscommissie herijking ouderschap

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21
februari 2014
Staatscommissie herijking ouderschap - 33836-2
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beleid lhbt’s Uganda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
februari 2014
Beleid lhbt’s Uganda - 19637-1792
Agenderen voor het algemeen overleg over asielbeleid in relatie tot
antihomowetgeving.

Besluit:

40.

41.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Reactie op het zwartboek van de beroepsvereniging van advocaten van
zedenslachtoffers LANZS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27
februari 2014
Reactie op het zwartboek van de beroepsvereniging van advocaten van
zedenslachtoffers LANZS - 2014Z03645
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.

Besluit:

43.

Agendapunt:

EASO-rapport over de asielsituatie in Bulgarije

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 maart
2014
Aanbieding EASO-rapport over de asielsituatie in Bulgarije - 32317-218
Agenderen voor het algemeen overleg op 4 juni 2014 over de JBZ-Raad van 5
en 6 juni 2014.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Aanbieding vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling
Mensenhandel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart
2014
Aanbieding vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling
Mensenhandel - 28638-111
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
.

Besluit:
Noot:
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45.

Agendapunt:

Reactie op het NOS nieuwsbericht dat het Gerechtshof Den Haag de
blokkade op de PirateBay opheft

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart
2014
Reactie op het NOS nieuwsbericht dat het Gerechtshof Den Haag de blokkade
op de PirateBay opheft - 29838-70
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Reactie op vragen inzake wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf
(33512)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart
2014
Reactie op vragen over het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf 33512-11
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
47.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname van de directeur van de FIOD aan het
rondetafelgesprek over de aanpak van fraude

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 februari 2014
Toestemming voor deelname van de directeur van de FIOD aan het
rondetafelgesprek over de aanpak van fraude - 2014Z03752
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over strafbaarstelling
illegaliteit en de consequenties daarvan voor de begrotingsafspraken
van het najaar 2013

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 5 maart 2014
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over strafbaarstelling illegaliteit en
de consequenties daarvan voor de begrotingsafspraken van het najaar 2013 33750-37
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Beantwoording motie Oosenbrug en Marcouch inzake handhaving
vuurwerkketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 21 februari 2014
Beantwoording motie Oosenbrug en Marcouch inzake handhaving
vuurwerkketen - 33750-XII-73
Agenderen voor het algemeen overleg over de jaarwisseling 2013-2014 en
vuurwerk op 27 mei 2014.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
50.

Agendapunt:

BNC-Fiche over de Dublin-verordening (Kamerstuk 22112-795)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M.
- 4 februari 2009
Fiche: Dublin-verordening - 22112-795
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

51.

Agendapunt:

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 maart 2014 in Brussel
en een recent monitoringsoverzicht (1e kwartaal 2014) van JBZdossiers

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari
2014
Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 maart 2014 in Brussel en een recent
monitoringsoverzicht (1e kwartaal 2014) van JBZ-dossiers - 32317-215
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

52.

Agendapunt:

Aanvullende informatie voor de agenda van de JBZ-Raad 3-4 maart
2014: Europees OM

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 februari
2014
Aanvullende informatie voor de agenda van de JBZ-Raad 3-4 maart 2014:
Europees OM - 32317-217
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 20 februari 2014 over JBZ-Raad
van 3 en 4 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Preventie Radicalisering

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21
februari 2014
Fiche: Mededeling Preventie Radicalisering - 22112-1796
Agenderen voor het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (DTN) 35.
EU

Besluit:

53.

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart
2014
Beantwoording vragen commissie over het BNC-Fiche over de Dublinverordening - 22112-1805
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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54.

Agendapunt:

Reactie Europese Commissie m.b.t. uitnodiging vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie voor gesprek over voorstel voor een verordening
van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief derden - Europese Commissie te Brussel - 27 februari 2014
Reactie Europese Commissie m.b.t. uitnodiging vaste commissie voor Veiligheid
en Justitie voor gesprek over voorstel voor een verordening van de Raad tot
instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 2014Z03655
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Overig (openbaar)
55.

Agendapunt:

Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 maart 2014
Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 - 31477-6
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vastgesteld
op 10 april 2014 te 14.00 uur.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene
Rekenkamer vastgesteld op 10 april 2014 te 14.00 uur.
FIN, RU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
56.

Agendapunt:

Verzoek lid Van der Steur (VVD) om brief Rolodex-dossier

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 5 maart 2014
Verzoek lid Van der Steur (VVD) om brief Rolodex-dossier - 2014Z04091
De minister van Veiligheid en Justitie zal een nadere reactie worden gevraagd
op het punt of de Kamer juist is geïnformeerd over het niet voorkomen van de
oud-secretaris-generaal Rolodex-onderzoek (naar aanleiding van uitlatingen
van de minister hierover in de media).

Besluit:

57.

Agendapunt:

Brief ontvangen over uitlatingen van staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie bij het Politiek Café donderdag 6 maart 2014 te Hillegom over
cameratoezicht

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 11 maart 2014
Brief ontvangen over uitlatingen van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
bij het Politiek Café donderdag 6 maart 2014 te Hillegom over cameratoezicht 2014Z04495
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voor 13 maart te 12.00 uur nader te informeren over zijn uitlating dat het met
nieuwe wetgeving onmogelijk wordt dat daders een strafvermindering krijgen,
gedaan tijdens een Politiek Café op 6 maart 2014 te Hillegom.

Besluit:
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58.

Agendapunt:

De minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om een brief inzake
schikkingsovereenkomst tussen het OM en een crimineel

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 12 maart 2014
De minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om een brief inzake
schikkingsovereenkomst tussen het OM en een crimineel - 2014Z04539
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van
Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën vastgesteld op
woensdag 12 maart te 19.00 uur. De bewindspersonen worden verzocht de
antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk 13 maart te 12.00 uur aan de
Kamer te doen toekomen.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Verzoek Van der Steur bij wetsvoorstel Positie en toezicht advocatuur
(32382)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 10 maart 2014
Verzoek Van der Steur bij wetsvoorstel Positie en toezicht advocatuur (32382) 2014Z04398
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) blijft aangemeld voor plenaire behandeling.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Behandeling wetsvoorstel executoriale verkoop onroerend goed
(33484)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 11 maart 2014
Behandeling wetsvoorstel executoriale verkoop onroerend goed (33484) 2014Z04462
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
(Kamerstuk 33484) zal in een wetgevingsoverleg op 7 april 2014 worden
behandeld.

Besluit:

61.

Agendapunt:

Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie verzoeken om het
Memorandum of Understanding met Guinee, inzake de afspraken over
de vervangende reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen,
naar de Kamer te sturen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 11 maart 2014
Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie verzoeken om het Memorandum of
Understanding met Guinee, inzake de afspraken over de vervangende
reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen, naar de Kamer te sturen 2014Z04470
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
uiterlijk dinsdag 26 maart 2014 te informeren over de status van het
Memorandum of Understanding met Guinee, inzake de afspraken over
vervangende reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen.

Besluit:
Besluit:
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62.

Agendapunt:

Uitstel algemeen overleg medische zorg voor vreemdelingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 12 maart 2014
Uitstel algemeen overleg medische zorg voor vreemdelingen - 2014Z04619
Het algemeen overleg over de medische zorg voor vreemdelingen zal worden
uitgesteld tot begin april 2014.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de nog te
ontvangen informatie inzake de casus Renate voor het algemeen overleg over
de medische zorg voor vreemdelingen aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
Besluit:

Brievenlijst
63.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
64.

Agendapunt:

Verzoek CDA-fractie e-mailprocedure AO Toegang tot het Recht op 20
februari 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 14
februari 2014
Verzoek CDA-fractie e-mailprocedure AO Toegang tot het Recht op 20 februari
2014 - 2014Z02897
Door middel van een schriftelijke procedure op 18 februari 2014 heeft de
commissie besloten om het algemeen overleg over toegang tot het recht op 20
februari 2014 te annuleren. De aldaar geagendeerde brief (2013Z24830) zal
worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg over het stelsel
gefinancierde rechtsbijstand (2e termijn).

Besluit:

65.

Agendapunt:

Verzoek lid Recourt (PvdA) om binnengekomen brieven toe te voegen
aan AO Rechtspraak

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 5 maart
2014
Verzoek lid Recourt (PvdA) om binnengekomen brieven toe te voegen aan AO
Rechtspraak - 2014Z04086
Door middel van een e-mailprocedure op 5 maart 2014 heeft de commissie
besloten de genoemde brieven toe te voegen aan het algemeen overleg over
rechtspraak op 13 maart 2014.

Besluit:
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Overig (besloten)
66.

Agendapunt:
Noot:
Zaak:
Besluit:

Operationalisering opdracht en werkwijze rapporteur Europees
Openbaar Ministerie
De notitie ter zake wordt nagezonden.
Overig - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 10 maart 2014
Memo rapporteurschap Van Der Steur EOM - 2014Z04399
De commissie stemt in met de in de notitie voorgestelde werkwijze.

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05094
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