Den Haag, 16 oktober 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan
van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen
jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf
of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband
met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 29 augustus
2013
Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek
6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van
acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen
die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en
wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling
van acquisitiefraude - 33712
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, S.M.J.G.
Gesthuizen (SP) - 26 september 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33712-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 26 september 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33854-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de
evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere
onderwerpen in die wet

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 oktober
2014
Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het
functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders,
alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet - 34047
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 december 2014.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de
bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met een
indexering van de tarieven en de aanpak veelplegers in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften in verband met een indexering van de tarieven en de
aanpak veelplegers in het verkeer - 29398-423
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van
Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de
Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap
van goederen te beperken

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 11 juli
2014
Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet
teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
- 33987
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 november 2014.

Besluit:

6.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 9 september
2013
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, G.A. van der
Steur (VVD) - 10 oktober 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33722-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 9 september
2013
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, G.A. van der
Steur (VVD) - 10 oktober 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33723-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 10
september 2013
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) - 33727
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, G.A. van der
Steur (VVD) - 10 oktober 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33727-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 9 september 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z15326
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van
acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens
diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of
organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de
strafbaarstelling van acquisitiefraude (33712);
2. 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);
3. 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);
4. 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) (332727);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
6. 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);
7. 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);
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);
10.Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter
aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en
ernstige overlast (Kamerstuk 33882);
11.Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband
met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende
kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig
recht (Wet auteurscontractenrecht) (Kamerstuk 33308);
12.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).

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Coulanceregeling PTSS voor (ex)politiemedewerkers

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26
september 2014
Coulanceregeling PTSS voor (ex)politiemedewerkers - 29628-468
Agenderen voor het wetgevingsoverleg politie op 17 november 2014.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Uitstelbericht n.a.v. het verzoek van het lid Schouw over het artikel in
Nu.nl "AIVD en OM via achterdeur bij gegevens belastingdienst"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 oktober
2014
Uitstelbericht n.a.v. het verzoek van het lid Schouw over het artikel in Nu.nl
"AIVD en OM via achterdeur bij gegevens belastingdienst" - 32761-70
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en
uitwisselen met andere overheidsinstanties

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober
2014
Reactie op de berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en
uitwisselen met andere overheidsinstanties - 32761-71
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2015.
FIN, BiZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Toezegging verbetering zaakachterstanden en doorlooptijden en
langdurig archiveren

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober
2014
Toezegging verbetering zaakachterstanden en doorlooptijden en langdurig
archiveren - 29279-207
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2015.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Blokkeren gestolen telefoons

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober
2014
Blokkeren gestolen telefoons - 24095-372
Voor kennisgeving aangenomen.
EZ

Agendapunt:

Rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober
2014
Aanbieding rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel
2013 - 28638-125
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel.

Besluit:

15.

Besluit:
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16.

17.

Agendapunt:

Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Veiligheidsonderwerpen
van 26 juni 2014 inzake haatcriminaliteit en straatcoaches

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Veiligheidsonderwerpen van 26
juni 2014 inzake haatcriminaliteit en straatcoaches - 28684-418
Betrokken bij het VAO Veiligheidsonderwerpen op 8 oktober 2014.

Agendapunt:

Ademluchtapparatuur brandweer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Ademluchtapparatuur brandweer - 29517-87
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar
arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Aanbieding onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar
arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’ - 29628469
Agenderen voor het wetgevingsoverleg politie op 17 november 2014.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de kabinetsreactie
tijdig voorafgaand aan het wetgevingsoverleg over de politie aan de Kamer te
doen toekomen.

Besluit:
Besluit:

19.

20.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat de recherche geen overuren meer betaald
krijgt

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Reactie op het bericht dat de recherche geen overuren meer betaald krijgt 29628-470
Agenderen voor het wetgevingsoverleg politie op 17 november 2014.

Agendapunt:

Onderscheid tussen een informant en een infiltrant

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19
september 2014
Reactie op uitzending Eenvandaag d.d. 4 september 2014 over dat de
Nederlandse en Belgische politie en justitie een criminele burgerinfiltrant
zouden hebben ingezet ten tijde dat inzet van een criminele burgerinfiltrant
verboden was - 29279-206
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober
2014
Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen om uitleg over het verschil
tussen een informant en een infiltrant - 29279-208
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de aanstaande uitspraak van de Belgische rechtbank op
24 oktober 2014 inzake het inzetten van een criminele burgerinfiltrant,
voorafgaand aan het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit,
gepland op 30 oktober 2014.
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
21.

22.

Agendapunt:

Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
september 2014
Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) - 2014Z16603
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht aan te geven
wanneer de Kamer de beantwoording van het schriftelijk overleg tegemoet kan
zien en daarbij tevens aan te geven of de pilot is stopgezet tot na afronding van
dit schriftelijk overleg of dat deze doorgang vindt.

Agendapunt:

Rapportagebrief Internationale Misdrijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
september 2014
Rapportagebrief Internationale Misdrijven - 34000-VI-4
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2015.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Stand van zaken aanpak veelplegers in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25
september 2014
Stand van zaken aanpak veelplegers in het verkeer - 29398-419
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 5
november 2014.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Afghaanse tolk

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26
september 2014
Het niet overdragen van een Afghaanse tolk aan Noorwegen - 19637-1897
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Agendapunt:

Opening gesloten gezinsvoorziening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26
september 2014
Opening gesloten gezinsvoorziening - 19637-1896
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer op 6
november 2014.

Besluit:

25.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26
september 2014
Aanbieding rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2014 - 196371895
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 29
oktober 2014.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Informatie over de termijn waarop het kabinet conclusies denkt te
verbinden aan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie van 13 mei 2014, C-131/12, inzake Google Spain SL en Google
Inc/AEPD en Mario Costeja Gonzalez

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 oktober
2014
Informatie over de termijn waarop het kabinet conclusies denkt te verbinden
aan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei
2014, C-131/12, inzake Google Spain SL en Google Inc/AEPD en Mario Costeja
Gonzalez - 32761-72
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op artikel ‘Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides
onder Armeense vluchtelingen’ in de Volkskrant van 9 september 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 oktober
2014
Reactie op artikel ‘Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder
Armeense vluchtelingen’ in de Volkskrant van 9 september 2014 - 19637-1898
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer op 6
november 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Reactie op het artikel in de Telegraaf “Bom onder asielbeleid” van 23
september 2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 oktober
2014
Reactie op het artikel in de Telegraaf “Bom onder asielbeleid” van 23 september
2014 - 19637-1899
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
oktober 2014.
EU

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid inzake Irak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 oktober
2014
Landgebonden asielbeleid inzake Irak - 19637-1900
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 29
oktober 2014. De brieven over het landenbeleid waarvan reeds is besloten deze
te agenderen voor een algemeen overleg over landenbeleid zullen tevens voor
het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 29 oktober 2014
worden geagendeerd.

Besluit:

30.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
31.

Agendapunt:

Antwoorden op nadere vragen van de leden Oskam en Van der Staaij
gesteld tijdens het Algemeen Overleg Jaarwisseling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 30 september 2014
Antwoorden op nadere vragen van de leden Oskam en Van der Staaij gesteld
tijdens het Algemeen Overleg Jaarwisseling - 34000-XII-4
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
32.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26
september 2014
Fiche: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen - 22112-1913
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling
over te nemen.
EU

Agendapunt:

Fiche: Aanbeveling online kansspelen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26
september 2014
Fiche: Aanbeveling online kansspelen - 22112-1916
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op
de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in
verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996).
EU

Besluit:

33.

Besluit:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9 en 10 oktober 2014 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober
2014
Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9 en 10 oktober 2014 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal 2014 - 32317-251
Geagendeerd voor het algemeen overleg de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober op 8
oktober 2014.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10
oktober a.s. over welke vraag het Italiaanse Voorzitterschap in relatie
tot het agendapunt Europees Openbaar Ministerie wil bespreken

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 oktober a.s.
over welke vraag het Italiaanse Voorzitterschap in relatie tot het agendapunt
Europees Openbaar Ministerie wil bespreken - 2014Z17463
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 9 en 10 oktober 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 oktober
2014
Laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 9 en 10 oktober 2014 - 32317-252
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Reactie op consultatie van de Commissie inzake de interne
veiligheidsstrategie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober
2014
Reactie op consultatie van de Commissie inzake de interne veiligheidsstrategie
- 22112-1920
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
38.

Agendapunt:

Onderzoeksvoorstel van de VVD-fractie in het kader van de Toekomsten onderzoeksagenda 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 1 oktober 2014
Onderzoeksvoorstel van de VVD-fractie in het kader van de Toekomst- en
onderzoeksagenda 2015 - 2014Z17032
Het voorstel is ingetrokken.

Besluit:

39.

40.

41.

Agendapunt:

Verslag deelname van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie
(EOM) aan een interparlementaire conferentie te Parijs (17 september
2014)

Zaak:

Besluit:

Overig - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 2 oktober 2014
Verslag deelname van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) aan
een interparlementaire conferentie te Parijs (17 september 2014) 2014Z17186
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van de rapporteur EOM september 2014

Zaak:
Besluit:

Overig - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 2 oktober 2014
Voortgangsrapportage van de rapporteur EOM september 2014 - 2014Z17187
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, F. Wagemans - 8
oktober 2014
Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten - 2014Z17617
Er zijn drie nieuwe instrumenten beschikbaar voor alle Kamercommissies die
bedoeld zijn om de kennispositie van de Kamer op de verschillende
beleidsterreinen te vergroten. Het betreft de mogelijkheid tot het vragen van
een wetenschappelijke netwerkverkenning of een wetenschappelijke factsheet.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid een ontbijtbijeenkomst met wetenschappers
te organiseren.

Besluit:
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Rondvraag
42.

43.

44.

Agendapunt:

Verzoek reactie op het bericht “Staat moet hoge schadevergoeding
betalen aan asielkinderen” in NRC

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 8
oktober 2014
Verzoek reactie op het bericht “Staat moet hoge schadevergoeding betalen aan
asielkinderen” in NRC - 2014Z17532
Het verzoek is ingetrokken.

Agendapunt:

Verzoek werkbezoek Fraudehelpdesk

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 13 oktober 2014
Verzoek werkbezoek Fraudehelpdesk - 2014Z17884
Het lid Gesthuizen zal worden gevraagd voor de volgende procedurevergadering
nader toe te lichten wat de opzet en het doel van het werkbezoek zijn en wat
de meerwaarde van dit werkbezoek is ten opzichte van de presentatie die de
Fraudehelpdesk reeds heeft verzorgd in Nieuwspoort.

Agendapunt:

Verzoek reactie op artikel 'Gebroken ouders continu tegengewerkt'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 15 oktober 2014
Verzoek om reactie bewindspersonen op artikel 'Gebroken ouders continu
tegengewerkt' - 2014Z18138
De minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zullen worden verzocht
de Kamer te informeren of het conform de modelregeling inzake passende
verblijfsomgeving slachtoffers staand beleid is dat een slachtoffer/nabestaande
pas ruim na het plannen van een zittingsdatum daarover wordt geïnformeerd en
of het klopt dat als een slachtoffer/nabestaande wel een strafzaak wil bijwonen
maar verhinderd is, dit geen reden is voor verplaatsing van de zittingsdatum.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstellen mediation

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 13 oktober 2014
Initiatiefwetsvoorstellen mediation - 2014Z17871
Zie agendapunten 6 tot en met 8.

Besluit:
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46.

47.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over de Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij
vrije nieuwsgaring (Bronbescherming in strafzaken) (Kamerstuk
34032)

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 15 oktober 2014
Verzoek om rondetafelgesprek over de Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije
nieuwsgaring (Brondbescherming in strafzaken) (34032) - 2014Z18172
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd voorafgaand aan de
inbrengdatum voor het verslag bij het wetsvoorstel. Er zal worden
geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het
rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het
rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring
aan de commissie voorgelegd.

Agendapunt:

Advies Afdeling advisering Raad van State over dataretentie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 15 oktober 2014
Advies Raad van State over dataretentie - 2014Z18176
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer het advies van de Raad van State over dataretentie naar
de Kamer zal worden gestuurd.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 15 oktober 2014
Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens - 2014Z18181
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij het voorstel voor de boetebevoegdheid voor het College
bescherming persoonsgegevens tegemoet kan zien.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Onderzoek rondom drones

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 15 oktober 2014
Onderzoek rondom drones - 2014Z18184
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer nader te
informeren, inclusief tijdpad, over het WODC-onderzoek naar drones.

Besluit:

Brievenlijst
50.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
51.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg over pilot inbewaringstelling DT&V

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 25
september 2014
Verzoek schriftelijk overleg over pilot inbewaringstelling DT&V - 2014Z16630
Door middel van een e-mailprocedure op 26 september 2014 heeft de
commissie een inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 30
september 2014.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05105
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