Den Haag, 12 februari 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZ
KR
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12
februari 2015
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

15
21, 22, 24, 25, 33
17, 23
8
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet
bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met
rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn
2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de
lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die
illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het
herstel van enkele wetstechnische gebreken

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 januari
2015
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en
het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij
toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen
en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde
landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het
herstel van enkele wetstechnische gebreken - 34128
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 maart 2015.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van
de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij
terroristische misdrijven

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september
2014
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de
mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische
misdrijven - 34016-(R2036)
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 28 januari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34016-(R2036)-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28
januari 2015
Nota van wijziging - 34016-(R2036)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z23065
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet
registermediator) (33722);
2. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de
bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation
in het burgerlijk recht) (33723);
3. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter
bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet
bevordering van mediation in het bestuursrecht) (33272);
4. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de
mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij
terroristische misdrijven (Kamerstuk 34016);
5. 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 (Kamerstuk 33757);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
7. 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) (Kamerstuk 33325);
8. 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
(Kamerstuk 33861);
9. 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)
(Kamerstuk 33866);

Besluit:
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10. 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)
(Kamerstuk 30579); 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) (Kamerstuk 33662);
11. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van
grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (Kamerstuk
34012);
12. Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming 201.) (Kamerstuk 33970).

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
4.

Agendapunt:

Landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 januari
2015
Aanbieding landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer - 29517-93
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Het algemeen overleg wordt
gepland.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens regeling van
werkzaamheden 20 januari 2015, over uitlatingen Burgemeester Van
der Laan over wapens en open grenzen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2015
Reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens regeling van
werkzaamheden 20 januari 2015, over uitlatingen Burgemeester Van der Laan
over wapens en open grenzen - 28684-431
Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg op 26 januari
2015 over de informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Beleidsreactie op onderzoek naar training mentale kracht en
psychosociale gezondheid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 februari
2015
Beleidsreactie op en aanbieding van twee onderzoeken over de profesionele
weerbaarheid van politiemedewerkers - 29628-503
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 11 februari 2015.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen motie van het lid Segers over de financiële
steunverlening aan Nederlandse moskeeverenigingen en andere
organisaties door verschillende onvrije landen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari
2015
Reactie op de aangenomen motie van het lid Segers over de financiële
steunverlening aan Nederlandse moskeeverenigingen en andere organisaties
door verschillende onvrije landen - 29754-289
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de definitieve
rapportage in de tweede week van maart aan de Kamer te zenden.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Reactie op de rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake
‘Nulmeting organisatie rampenbestrijding BES’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari
2015
Reactie op de rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake
‘Nulmeting organisatie rampenbestrijding BES’ - 31568-152
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg.
KR

Agendapunt:

Reactie op het bericht over infiltratie bij Betaald Voetbalorganisaties

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari
2015
Reactie op het bericht over infiltratie bij Betaald Voetbalorganisaties - 28684432
Geagendeerd voor het algemeen algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit op 12 februari 2015.

Besluit:

9.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Landenbeleid Democratische Republiek Congo

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27
januari 2015
Landenbeleid Democratische Republiek Congo - 19637-1946
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Informatie over onderscheid tussen draagmoederschap en
mensenhandel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28
januari 2015
Informatie over onderscheid tussen draagmoederschap en mensenhandel 28638-129
Geagendeerd voor het algemeen overleg over draagmoederschap op 5 februari
2015.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Gecorrigeerde versie van het het onderzoeksrapport “Voorwaardelijke
beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus conform de
adviserende instantie(s) het onderzoeksrapport”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28
januari 2015
Aanbieding van de gecorrigeerde versie van het het onderzoeksrapport
“Voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus
conform de adviserende instantie(s) het onderzoeksrapport” - 29452-188
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 4 februari 2015.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Overdracht medische informatie in de vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30
januari 2015
Overdracht medische informatie in de vreemdelingenketen - 19637-1947
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, mede namens het lid Oskam
over de gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30
januari 2015
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, mede namens het lid Oskam over
de gesubsidieerde rechtsbijstand - 2015Z01608
Betrekken bij het dertigledendebat over de bezuinigingen op de gefinancierde
rechtsbijstand.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op brief van de Voorzitter van het College bescherming
persoonsgegevens inzake uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid
Cbp

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
februari 2015
Reactie op een brief van de Voorzitter van het College bescherming
persoonsgegevens over de tweede nota van wijziging inzake meldplicht
datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp - 33662-15
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de
invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de
beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van
het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het
bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een
bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding
bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp) (Kamerstuk 33662).
BiZa

Agendapunt:

Asielinstroom december 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
februari 2015
Asielinstroomcijfers december 2014 - 19637-1948
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
4 februari 2015.

Besluit:

16.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Zelfstandigenregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
februari 2015
Zelfstandigenregeling - 30573-130
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over delen nationale databanken
Benelux-landen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 januari
2015
Reactie op verzoek commissie over delen nationale databanken Benelux-landen
in de strijd tegen terreur - 29754-287
Betrokken bij het VSO informele JBZ-raad op 29 en 30 januari 2015.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van
de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
op 29-30 januari 2015 (Kamerstuk 32317, nr. 261)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2015
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de
informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 29-30
januari 2015 - 32317-262
Betrokken bij het VSO informele JBZ-raad op 29 en 30 januari 2015.

Besluit:

20.

21.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken gehouden te Brussel op 4 en 5 december 2014

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari
2015
Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Informele Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken op 29 en 30 januari 2015 - 32317-263
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Grensdetentie in andere EU (Schengen)landen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
februari 2015
Grensdetentie in andere EU (Schengen)landen - 19637-1949
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de
Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn
gegevensbescherming opsporing en vervolging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
februari 2015
Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de Algemene
verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming
opsporing en vervolging - 32761-80
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 op 11 maart 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
23.

Agendapunt:

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Een dier is geen ding"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. RooversAlmere - 23 januari
2015
Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Een dier is geen ding" - 2015Z01094
De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven laten weten dat de
commissie voor Veiligheid en Justitie op 21 maart 2013 schriftelijk overleg heeft
gevoerd over huiselijk geweld en dierenwelzijn. Dat na de beantwoording van
het schriftelijk overleg door de minister van Veiligheid en Justitie en de
staatssecretaris van Economische Zaken de commissie Veiligheid en Justitie op
27 november 2013 heeft besloten de onderliggende stukken over te dragen
naar de commissie voor Economische Zaken. Dat de commissie voor
Economische Zaken op 16 oktober 2014 hierover een algemeen overleg heeft
gevoerd waaruit een VAO is voortgevloeid over onder meer opsporing,
vervolging en straffen. Dat het op 18 december 2014 geplande VAO is
uitgesteld in afwachting van nog te ontvangen brieven naar aanleiding van
toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg. Het onderwerp daarmee
nog ter bespreking voorligt in de Kamer. De commissie voor de
Verzoekschriften en Burgerinitiatieven tevens laten weten dat het oordeel over
de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief aan die commissie is.
EZ

Besluit:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Inzet interparlementaire conferentie Slimme Grenzen 23-24 februari
Brussel

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 4 februari 2015
Inzet interparlementaire conferentie Slimme Grenzen 23-24 februari Brussel 2015Z01921
De commissie stemt in met de uitgangspunten voor de inbreng van de
delegatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) aan de
vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het verlengen van
het rapporteurschap

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 5 februari 2015
Brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) aan de vaste
commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het verlengen van het
rapporteurschap - 2015Z01978
Het mandaat van de rapporteur EOM wordt verlengd tot 18 maart 2015. De
rapporteur zal worden gevraagd ten behoeve van de procedurevergadering van
18 maart 2015 een herzien position paper voor te bereiden en deze in die
procedurevergadering te komen toelichten.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Rondvraag
26.

Agendapunt:

Commissie Koeijers

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 9 februari 2015
Commissie Koeijers - 2015Z02242
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht bij de
regeringsverantwoordelijken op Curaçao aandacht te vragen voor het belang
van het ter hand nemen van het belangrijke werk van de ingestelde commissie
Koeijers.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Overzicht standpunten van verschillende fracties in het Europees
parlement over anti-terrorisme resolutie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 12
februari 2015
Overzicht standpunten van verschillende fracties in het Europees parlement
over anti-terrorisme resolutie - 2015Z02550
De EU-adviseur wordt verzocht een overzicht te verstrekken van de
standpunten van de verschillende fracties van het Europees parlement inzake
de resolutie van het Europees Parlement over
terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)).

Besluit:

Brievenlijst
28.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
29.

Agendapunt:

Verzoek reactie op artikel over 1F

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 3 februari 2015
Verzoek Voordewind (ChristenUnie) inzake reactie op artikel met betrekking tot
1F - 2015Z01763
Door middel van een e-mailprocedure op 3 februari 2015 heeft de commissie
besloten niet in te stemmen met het verzoek.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Verzoek reactie op berichtgeving wapenhandel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 3 februari
2015
Verzoek Oskam (CDA) reactie op berichtgeving wapenhandel - 2015Z01771
Door middel van een e-mailprocedure op 4 februari 2015 heeft de commissie
besloten de minister van Veiligheid en Justitie een reactie te vragen op
berichtgeving van EditieNL dat het gemakkelijk is aan een kalasjnikov te komen
en dat de politie blijkens een reactie van de Amsterdamse korpschef te weinig
prioriteit geeft aan wapenhandel. Daarbij wordt verzocht deze reactie uiterlijk
11 februari 2015 aan de Kamer te sturen, zodat deze kan worden betrokken bij
het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op 12 februari 2015.

Besluit:
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Overig (besloten)
31.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek bezuinigingen Nederlands Forensisch
Instituut (NFI)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 februari 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) - 2015Z02030
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enkele aanpassingen
vastgesteld.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek Wetsvoorstel inbedding
politieacademie in het politiebestel

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 5 februari 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek Wetsvoorstel inbedding politieacademie in het
politiebestel - 2015Z02029
De opzet voor het rondetafelgesprek wordt met enkele aanpassingen
vastgesteld.

Besluit:

33.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Conceptbrieven inzake parlementaire controle op
Europol

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 5 februari 2015
EU-stafnotitie - Conceptbrieven inzake parlementaire controle op Europol 2015Z02054
De commissie stemt in met de opgestelde brieven.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04972
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