Den Haag, 22 mei 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):
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DEF
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage
rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in
verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de
stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 april
2014
Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen
bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in
verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de
stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-82
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 5 juni 2014 te 14.00 uur.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden meegedeeld dat de
voorhangtermijn van het ontwerpbesluit wordt gestuit en verzocht geen
onomkeerbare stappen te nemen totdat de Kamer hierover met de
staatssecretaris een schriftelijk overleg heeft gevoerd.

Besluit:
Besluit:

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 9 mei 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33871-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Intrekking Voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet
2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van
vreemdelingen in Nederland (Kamerstuk 33 512)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 mei
2014
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33512-13
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de evaluatie
van het inreisverbod aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere
wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale
verwerking openbaar ministerie

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari
2014
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in
verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar
ministerie - 33850
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33850-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 22 april 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z07412
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)
(Kamerstuk 30579);
2. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
3. 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);
4. 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);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het
verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en
de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en
vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en
geweldsdeliquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en
vrijheidsbeperking) (Kamerstuk 33816);
6. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van
de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Kamerstuk 32859);
7. 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) (Kamerstuk 33871).

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie voor V&J om een reactie op twee
rapporten inzake prostitutie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 april
2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een
reactie op twee rapporten inzake prostitutie - 28638-112
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over onrust en onzekerheid
brandweerpersoneel en waarborging veiligheid burgers

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 april
2014
Reactie op het verzoek van de commissie over onrust en onzekerheid
brandweerpersoneel en waarborging veiligheid burgers - 29517-83
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Inspectierapport ‘Verbetertrajecten C2000; stand van zaken 2013’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 april
2014
Aanbieding inspectierapport ‘Verbetertrajecten C2000; stand van zaken 2013’ 25124-73
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Uitstel toezending resultaten onderzoek Openbaar Ministerie over de
hoogte van het schikkingsbedrag met Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 april
2014
Uitstel toezending resultaten onderzoek Openbaar Ministerie over de hoogte
van het schikkingsbedrag met Cees H. - 33750-VI-120
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer zo snel
mogelijk te informeren over de resultaten van het onderzoek van het Openbaar
Ministerie (OM) naar de betalingsgegevens in het kader van de
ontnemingsschikking met Cees H.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei
2014
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-1
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 27 mei 2014 te 16.00
uur.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Inning griffierecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 april
2014
Inning griffierecht - 2014Z08005
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Van der Steur en Van Nispen
inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van
juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties
(Kamerstuk 32 382, nr.34)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 mei 2014
Uitvoering van de motie van de leden Van der Steur en Van Nispen inzake de
informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische
beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties (Kamerstuk 32 382, nr.
34) - 32382-35
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op nieuwsbericht 'Man met half miljoen kinderpornoplaatjes
vrij door fout OM'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 mei 2014
Reactie op nieuwsbericht 'Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door
fout OM' - 31015-101
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderpornografie.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Ontwikkelingen asielinstroom

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 mei 2014
Ontwikkelingen asielinstroom - 19637-1817
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van de uitspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de richtlijn dataretentie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 mei 2014
Uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Unie inzake de richtlijn dataretentie - 33542-14
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Landelijk beeld problematische jeugdgroepen 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 mei 2014
Landelijk beeld problematische jeugdgroepen in Nederland 2013 - 28684-404
Agenderen voor het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen; algemeen
overleg van twee uur wordt gepland.

Besluit:

16.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Uitstelbericht m.b.t. rapportage inzake het project Nationaal
Verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 mei 2014
Uitstelbericht m.b.t. rapportage inzake het project Nationaal
Verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel - 28638-113
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Jaarverslagen Landelijk Bureau Bibob 2013 en kwaliteitscommissie
Bibob 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2014
Jaarverslagen Landelijk Bureau Bibob 2013 en kwaliteitscommissie Bibob 2013
- 31109-15
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Rapport “Mensenhandel in en uit beeld 2” van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 mei
2014
Aanbieding rapport “Mensenhandel in en uit beeld 2” van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-114
Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel; algemeen overleg
wordt gepland.
SZW, VWS

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op een e-mail m.b.t. faillissementsfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 mei
2014
Afschrift van het antwoord op een e-mail m.b.t. faillissementsfraude 2014Z08547
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over de aanpak van illegale
migratie in Europees verband

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 april
2014
Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over de aanpak van illegale migratie
in Europees verband - 32317-228
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de aanpak illegale immigratie
Europese Unie op 20 mei 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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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 - 23 april
2014
Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de Algemene
verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming
opsporing en vervolging - 32761-60
Geagendeerd voor het algemeen overleg over bescherming van
persoonsgegevens op 24 april 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Rapport “Veiligheid van vreemdelingen” van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 april
2014
Aanbieding rapport “Veiligheid van vreemdelingen” van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid - 19637-1814
Geagendeerd voor het algemeen overleg over het onderzoeksrapport 'Veiligheid
van vreemdelingen' en suïcide Armeense asielzoeker op 28 mei 2014.

Besluit:

24.

25.

Agendapunt:

Uitkomsten van het overleg met het Centre for Legal Aid, Assistance
and Settlement (CLAAS)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april
2014
Uitkomsten van het overleg met het Centre for Legal Aid, Assistance and
Settlement (CLAAS) - 19637-1816
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Suïcide van een Armeense asielzoeker in Schalkhaar

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april
2014
Suïcide van een Armeense asielzoeker in Schalkhaar - 19637-1815
Geagendeerd voor het algemeen overleg over het onderzoeksrapport 'Veiligheid
van vreemdelingen' en suïcide Armeense asielzoeker op 28 mei 2014.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over huwelijks- en gezinsmigratie
(Kamerstuk 32175)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over huwelijks- en gezinsmigratie 32175-52
Agenderen voor een algemeen overleg over partner- en gezinsmigratie, na
ommekomst van het ACVZ-advies terzake.

Besluit:

6

27.

28.

Agendapunt:

Reactie op de brief van Kerk in Actie om maatregelen te treffen om
ernstige en onherstelbare schade te voorkomen aan de integriteit van
personen die zich in een onmiddellijk gevaar van nood bevinden

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 mei
2014
Reactie op de brief van Kerk in Actie om maatregelen te treffen om ernstige en
onherstelbare schade te voorkomen aan de integriteit van personen die zich in
een onmiddellijk gevaar van nood bevinden - 19637-1818
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Rapport onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat in JJI’s in 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 mei
2014
Rapport onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat in JJI’s in 2013 24587-579
Agenderen voor het algemeen overleg over Justitiële jeugdinrichtingen;
algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

29.

Agendapunt:

WODC rapport "Afgewezen en uit Nederland vertrokken?"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 mei
2014
Aanbieding en reactie op het WODC rapport "Afgewezen en uit Nederland
vertrokken?" - 29344-120
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

30.

31.

Agendapunt:

Rapport 'Recidive na reclasseringscontact''

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 mei
2014
Aanbieding van het opgemaakte rapport 'Recidive na reclasseringscontact'' 29279-198
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Agendapunt:

Adolescentenstrafrecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 mei
2014
Voorbereidingen inzake toepassing adolescentenstrafrecht en wijze van
monitoring en evaluatie - 28741-23
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Vechtende ouders,
het kind in de knel'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 mei
2014
Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Vechtende ouders, het kind
in de knel' - 33836-4
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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33.

Agendapunt:

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 mei
2014
Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen - 2014Z08671
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg, ter
voorbereiding op het algemeen overleg over Justitiële jeugdinrichtingen,
vastgesteld op woensdag 28 mei 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
34.

Agendapunt:

Ondersteuning van een delegatie van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie bij (de voorbereiding van) het werkbezoek dat
van 6 tot en met 10 mei a.s. gebracht zal worden aan Bulgarije en
Roemenië in het kader van mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25
april 2014
Ondersteuning van een delegatie van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie bij (de voorbereiding van) het werkbezoek dat van 6 tot en met 10 mei
a.s. gebracht zal worden aan Bulgarije en Roemenië in het kader van
mensenhandel - 2014Z07868
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
35.

Agendapunt:
Noot:

EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165
Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 april 2014
EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 - 2014Z06808
De Kamer zal worden verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen.
De minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht het BNC-fiche vóór het
algemeen overleg JBZ-Raad van 4 juni 2014 aan de Kamer te doen toekomen.
Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZonderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4 juni 2014.
EU

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Richtsnoeren Gezinshereniging COM (2014)
210

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 april 2014
EU-voorstel: Mededeling Richtsnoeren Gezinshereniging COM (2014) 210 2014Z07476
De minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht het BNC-fiche op de
Mededeling Richtsnoeren Gezinshereniging COM (2014) 210 aan de Kamer te
doen toekomen en daarbij ook in te gaan op de vraag op welke punten het
huidige Nederlandse beleid afwijkt van de interpretatie volgens de richtsnoeren
van de Europese Commissie.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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37.

Agendapunt:

Uitstel toezending van de BNC-fiches inzake het voorstel COM (2014)
164 voor een Verordening ter herziening van de gemeenschappelijke
visumcode en het voorstel COM (2014) 163 voor een Verordening tot
vaststelling van een rondreisvisum

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2
mei 2014
Uitstel toezending van de BNC-fiches inzake het voorstel COM (2014) 164 voor
een Verordening ter herziening van de gemeenschappelijke visumcode en het
voorstel COM (2014) 163 voor een Verordening tot vaststelling van een
rondreisvisum - 22112-1836
Voor kennisgeving aangenomen.
EU, BuZa

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 9
mei 2014
Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid - 22112-1843
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.
EU

Agendapunt:

Memo rapporteurschap EOM - Voortgangsrapportage mei 2014

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 15 mei 2014
Memo rapporteurschap EOM - Voortgangsrapportage mei 2014 - 2014Z08809
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:

38.

Besluit:

39.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
40.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek bereikbaarheid 112

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 19
mei 2014
Verzoek voor het houden van een rondetafelgesprek over de bereikbaarheid
van noodnummer 112 - 2014Z09023
Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek over de bereikbaarheid
van noodnummer 112 wordt niet gehonoreerd.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek reactie advies College voor de Rechten van de Mens over
grensdetentie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 20 mei 2014
Verzoek ChristenUnie-fractie reactie uitspraak college voor de rechten van de
mens over grensdetentie - 2014Z09028
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het advies van het College voor de Rechten van de
Mens "Over de grens. Grensdetentie van asielzoekers in het licht van
mensenrechtelijke normen".

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Verzoek reactie berichtgeving tbs

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 20 mei 2014
Verzoek van de CDA-fractie inzake tbs - 2014Z09038
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht "Tbs-psychiaters declareren vals"
(Telegraaf d.d. 26 april 2014) vóór het algemeen overleg over Tbs op 18 juni
2014.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek toetsing geloofwaardigheid van bekeringen
in asielzaken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 20 mei 2014
Verzoek om een rondetafelgesprek inzake toetsing geloofwaardigheid van
bekeringen - 2014Z09131
Er zal een rondetafelgesprek over de toetsing van de geloofwaardigheid van
bekeringen bij asielzaken worden georganiseerd. Er zal worden
geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie het
rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het
rondetafelgesprek zal in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan
de commissie worden voorgelegd.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek uitstel algemeen overleg Jaarwisseling 2013-2014 en
vuurwerk

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 21 mei 2014
Verzoek SP-fractie inzake uitstel AO Jaarwisseling - 2014Z09214
Het algemeen overleg jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk wordt tot nader
order uitgesteld in afwachting van de toegezegde brief met maatregelen om
vuurwerkoverlast tegen te gaan.
De vóór het zomerreces toegezegde ZSM-evaluatie wordt geagendeerd voor
een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het Openbaar Ministerie.

Besluit:

Besluit:

45.

Agendapunt:

Tweede termijn algemeen overleg coffeeshopbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 21 mei 2014
Planning 2e termijn algemeen overleg coffeeshopbeleid - 2014Z09327
De commissie ziet af van het voeren van een schriftelijk overleg over het
rapport "Internationaal recht en cannabis". De tweede termijn van het
algemeen overleg coffeeshopbeleid wordt gepland.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Verzoek reactie document EU Justitie Scoreboard

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 21 mei 2014
Reactie vragen op Artikel EU justitie-scorebord - 2014Z09329
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het document inzake
klachten van een aantal lidstaten over het EU Justitie Scoreboard tezamen met
zijn appreciatie van de conclusies van de Raad over de civiel- en
handelsrechtelijke justitiestelsels aan de Kamer te doen toekomen vóór het
algemeen overleg JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 op 4 juni 2014..

Besluit:
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47.

Agendapunt:

Overzicht gevolgen bezuinigingen reclassering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 21 mei 2014
Overzicht van de gevolgen van de bezuinigingen op de reclassering 2014Z09332
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het overzicht
van de gevolgen van de bezuinigingen op de reclassering naar de Kamer te
sturen, zoals toegezegd in het VAO Reclasseringsbeleid d.d. 23 april 2013.

Besluit:

Brievenlijst
48.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
49.

Agendapunt:

Verzoek D66 voor spoed algemeen overleg over uitzettingen naar
Guinee

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 2 mei
2014
Verzoek D66 voor spoed-AO over uitzettingen naar Guinee - 2014Z08110
Door middel van een e-mailprocedure op 7 mei 2014 heeft de commissie
besloten een algemeen overleg te voeren met de staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie over mogelijke corruptie en malversaties rond de uitzettingen vanuit
Nederland naar Guinee, te houden zo snel mogelijk na het meireces. Ten
behoeve van dit algemeen overleg zal de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie worden verzocht een reactie te geven op de uitzending van Zembla van
1 mei 2014 ter zake.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek tot hoorzitting met burgemeesters over uitvoering
kinderpardon

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 6 mei 2014
E-mailprocedure: Verzoek tot hoorzitting met burgemeesters over uitvoering
Kinderpardon - 2014Z08156
Door middel van een e-mailprocedure op 7 mei 2014 heeft de commissie
besloten een rondetafelgesprek te willen voeren met burgemeesters over de
uitvoering van het kinderpardon voorafgaand aan het debat op 4 juni a.s.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek debat over zelfdoding Armeense asielzoeker

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 6
mei 2014
Verzoek debat over zelfdoding Armeense asielzoeker - 2014Z08183
Door middel van een e-mailprocedure op 13 mei 2014 heeft de commissie niet
ingestemd met het voorstel het algemeen overleg over medische zorg voor
vreemdelingen op 28 mei 2014 uit te breiden met de zelfdoding van de
Armeense asielzoeker.

Besluit:
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52.

Agendapunt:

Verzoek om een brief van de minister van Veiligheid en Justitie te
vragen over motorbendes

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 12 mei
2014
Verzoek om een brief van de minister van Veiligheid en Justitie te vragen over
motorbendes - 2014Z08357
Door middel van een e-mailprocedure op 13 mei 2014 heeft de commissie
besloten de minister van Veiligheid en Justitie een brief te vragen met daarin de
uitkomsten van zijn overleg met burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de
politie over motorclubs. Daarbij wordt verzocht deze brief uiterlijk 20 mei 2014
aan de Kamer te doen toekomen. De brief zal worden geagendeerd voor het
algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen op 26 juni 2014.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek Rebel (PvdA) brief inzake overleg over sluiten van drugslabs

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 12 mei
2014
Verzoek Rebel (PvdA) brief inzake overleg over sluiten van drugslabs 2014Z08358
Door middel van een e-mailprocedure op 13 mei 2014 heeft de commissie
besloten de minister van Veiligheid en Justitie een brief te vragen over de
uitkomsten van het overleg met de burgemeester van Uden inzake het sluiten
van drugslabs. Daarbij wordt verzocht deze brief uiterlijk 20 mei 2014 aan de
Kamer te doen toekomen.

Besluit:

54.

Agendapunt:

Algemeen overleg veiligheidsonderwerpen op 14 mei 2014 te laten
vervallen/stukken bij begrotingsbehandeling te betrekken

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Marcouch (PvdA) - 12 mei
2014
Algemeen overleg veiligheidsonderwerpen op 14 mei 2014 te laten
vervallen/stukken bij begrotingsbehandeling te betrekken - 2014Z08418
Door middel van een e-mailprocedure op 13 mei 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen uit te stellen tot 26
juni 2014. Aan het algemeen overleg zal ook de nog te ontvangen brief inzake
het overleg over motorclubs worden toegevoegd.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Verzoek SP-fractie algemeen overleg nav rapport onderzoeksraad
"veiligheid voor vreemdelingen" en dood Armeense asielzoeker

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 13 mei 2014
Verzoek SP-fractie algemeen overleg nav rapport onderzoeksraad "Veiligheid
van vreemdelingen" en dood Armeense asielzoeker - 2014Z08585
Door middel van een e-mailprocedure op 14 mei 2014 heeft de commissie
besloten een apart algemeen overleg van drie uur te voeren over het rapport
van de onderzoeksraad voor veiligheid 'Veiligheid van vreemdelingen' en de
suïcide van een Armeense asielzoeker.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Goedkeuring AANGEPAST voorstel opzet rondetafelgesprek uitvoering
kinderpardon

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 14 mei 2014
Voorstel opzet rondetafelgesprek uitvoering kinderpardon - 2014Z08620
Door middel van een e-mailprocedure op 15 mei 2014 heeft uw commissie
ingestemd met het aangepaste voorstel.

Besluit:
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Overig (besloten)
57.

Agendapunt:

Behandelvoorstel EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en
165

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 17 april 2014
Behandelvoorstel EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 2014Z07208
Zie agendapunt 35.
EU

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-mededeling Gezinshereniging

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 14 mei 2014
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-mededeling Gezinshereniging 2014Z08715
Zie agendapunt 36.
EU

Besluit:

58.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05099
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