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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10
september 2014

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Brief houdende intrekking van het voorstel van wet van de leden
Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met
betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale
kinderontvoering

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 1 juli
2014
Brief houdende intrekking van het voorstel - 30491-9
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Internetconsultatie voorontwerp wetsvoorstel afwikkeling
massaschade in een collectieve actie (uitvoering motie Dijksma)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2014
Internetconsultatie voorontwerp wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een
collectieve actie (uitvoering motie Dijksma) - 31762-3
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

4.

Agendapunt:

Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve
beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en
uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting
van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet
buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van
consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en
Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van
het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende
onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet
buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten) - 33982
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 oktober 2014.

Agendapunt:

Amvb stelselvernieuwing rechtsbijstand I

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
Betrekken bij het Verslag schriftelijk overleg over de Ambv stelselvernieuwing
rechtsbijstand I.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 juli
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit inzake
stelselvernieuwing rechtsbijstand - 31753-86
Betrekken bij het Verslag schriftelijk overleg over de Ambv stelselvernieuwing
rechtsbijstand I.
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5.

Agendapunt:

Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van
authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende
de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201)
(Uitvoeringswet Verordening erfrecht)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari
2014
Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke
recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding
en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging,
alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU
2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht) - 33851
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 8 juli 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33851-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8
juli 2014
Nota van wijziging - 33851-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33882-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli
2014
Nota van wijziging - 33882-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
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7.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2012
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) - 33308
Aanmelden voor plenaire behandeling.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 10 juli 2014
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33308-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
OCW
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
juli 2014
Nota van wijziging - 33308-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
OCW

Agendapunt:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de
inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van
artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale
vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen,
componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de
Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot
vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun
onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de
invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L94)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juli 2014
Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding
van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad
van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de
Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens,
hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van
de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde
misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van
uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en
munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L
94) - 33995
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 oktober 2014.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op
het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging,
alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening
strafbaarstelling faillissementsfraude)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juli 2014
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de
mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van
faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude) - 33994
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 oktober 2014.

Besluit:

10.

Agendapunt:

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

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli 2014
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 - 33996
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 oktober 2014.
FIN

Agendapunt:

Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 september
2014
Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) - 34013
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 oktober 2014.

Besluit:

11.

Besluit:

12.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 september
2014
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 - 34012
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 oktober 2014.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet
civielrechtelijk bestuursverbod)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 september
2014
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk
bestuursverbod) - 34011
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 oktober 2014.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 1 juli 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z12443
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 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);
7. Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming
van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de
maker (Kamerstuk 33800);
8. 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);
9. Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het
gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese
erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht)
(Kamerstuk 33851);
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).

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
15.

Agendapunt:

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 36

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni
2014
Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 36 - 29754-250
Geagendeerd voor het algemeen overleg over IVD-aangelegenheden op 2 juli
2014.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Integrale aanpak jihadisme

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni
2014
Integrale aanpak jihadisme - 29754-251
Geagendeerd voor het algemeen overleg over IVD-aangelegenheden op 2 juli
2014.
BiZa

Agendapunt:

Executieveiling woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2014
Executieveiling woningen - 32847-123
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Informatie over de tenuitvoerlegging van financiële sancties en de
maatregelen die – in het kader van het programma Uitvoeringsketen
Strafrechtelijke Beslissingen (USB) – worden genomen ter verbetering
en versnelling van de executie van financiële sancties

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2014
Informatie over de tenuitvoerlegging van financiële sancties en de maatregelen
die – in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke
Beslissingen (USB) – worden genomen ter verbetering en versnelling van de
executie van financiële sancties - 29279-202
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie
van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Stappenplan Landelijke Meldkamerorganisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
Stappenplan Landelijke Meldkamerorganisatie - 29517-84
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 september 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage over de kabinetsreactie op het advies van de
Evaluatiecommissie Hoekstra

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
Aanbieding voortgangsrapportage over de kabinetsreactie op het advies van de
Evaluatiecommissie Hoekstra - 29517-85
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 september 2014.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake de Veiligheid- en justitieketen in Caribisch
Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
Stand van zaken inzake de Veiligheid- en justitieketen in Caribisch Nederland 31568-141
Agenderen voor het algemeen overleg over de justitieketen BES-eilanden;
algemeen overleg plannen.
KR

Agendapunt:

Aanpak openstaande vrijheidsstraffen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
Aanpak openstaande vrijheidsstraffen - 29279-203
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen;
algemeen overleg plannen.

Besluit:

22.

Besluit:

23.

24.

25.

Agendapunt:

Voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2014
Voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-204
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Agendapunt:

Toezicht op particuliere onderzoeksbureaus

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2014
Toezicht op particuliere onderzoeksbureaus - 29628-462
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Samenvatting evaluatie VN-Verdrag tegen corruptie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2014
Aanbieding samenvatting evaluatie VN-Verdrag tegen corruptie - 33750-VI-131
Voor kennisgeving aangenomen.
BuHa-OS

Agendapunt:

Aanpak van botnets

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2014
Aanpak van botnets - 26643-320
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber
security.
EZ

Besluit:

26.

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Reactie op het rapport Universiteit Leiden over etnisch profileren door
de politie in de eenheid Den Haag

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Reactie op het rapport van de Universiteit Leiden over etnisch profileren door
de politie in de eenheid Den Haag - 29628-463
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
politieonderwerpen.

Besluit:
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28.

29.

Agendapunt:

Reactie op een e-mail van een derde inzake hantering strikte
budgettering NFI-onderzoek per politieregio

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Reactie op een e-mail van een derde inzake hantering strikte budgettering
NFIonderzoek per politieregio - 2014Z13190
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toezegging over spoofing

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Toezegging over spoofing - 32761-66
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet
- 32127-200
De vaste commissie voor Infrastructuur & Milieu verzoeken de behandeling over
te nemen.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juni 2014
Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. - 33750-VI123
Zie onderstaand besluit.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

32.

Agendapunt:

Beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 4

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juli 2014
Beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 4 - 26643-322
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber
security.

Besluit:

33.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Antwoorden op nadere vragen van de commissie over de ontnemingsschikking
met Cees H. - 33750-VI-132
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren indien er nieuwe informatie ter zake beschikbaar is.

Agendapunt:

Jaarbericht 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 juli 2014
Aanbieding Jaarbericht 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie - 33750-VI-133
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Wetgevingsprogramma Herijking
Faillissementsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 juli 2014
Voortgangsrapportage Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht 33695-5
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie
van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Jaarverslag Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) en het
Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC) 2013 en
Verantwoording Zware Criminaliteit 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 juli 2014
Aanbieding Jaarverslag RIEC/LIEC 2013 en Verantwoording ZwaCri 2013 29911-92
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit;
algemeen overleg plannen.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel
misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juli 2014
Verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik
van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk - 33750-VI-134
Aanhouden tot na ommekomst van het monitorrapport van de commissieDeetman.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding evaluatie Wet controle op
rechtspersonen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 augustus
2014
Toezeggingen naar aanleiding evaluatie Wet controle op rechtspersonen 33695-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Reactie op vragen van de Eerste Kamer n.a.v. kabinetsnotitie Vrijheid
en Veiligheid in de digitale samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 augustus
2014
Reactie op vragen van de Eerste Kamer n.a.v. kabinetsnotitie Vrijheid en
Veiligheid in de digitale samenleving - 26643-324
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 augustus
2014
Aanbieding jaarverslag van het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2012 - 29838-73
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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40.

Agendapunt:

Inzet @migoboras voor de rechtshandhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 augustus
2014
Inzet @migoboras voor de rechtshandhaving - 28684-411
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.
SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

42.

Agendapunt:

Integrale Aanpak jihadisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus
2014
Integrale Aanpak jihadisme - 29754-253
Betrokken bij het debat over de aanpak van Nederlandse jihadstrijders op 4
september 2014.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa over het
Nederlandse mensenhandelbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1
september 2014
Kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa over het Nederlandse
mensenhandelbeleid - 28638-124
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.
SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 augustus
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over mensenhandel - 28638-123
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.

Agendapunt:

Intensivering aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
Zuid-Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4
september 2014
Intensivering aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit ZuidNederland - 29911-93
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit.
De brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 mei 2014 over de
uitkomst van het overleg met de burgemeester van Uden over het sluiten van
drugslabs (Kamerstuk 29911, nr. 91) zal tevens voor het algemeen overleg
over georganiseerde criminaliteit worden geagendeerd.

Besluit:
Besluit:
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45.

Agendapunt:

Reactie op het standpunt van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer inzake
softdrugsbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4
september 2014
Reactie op het standpunt van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer inzake
softdrugsbeleid - 24077-319
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid (tweede
termijn) op 16 oktober 2014. Het algemeen overleg zal met een half uur
worden verlengd.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Toezeggingen ter zake het AO Coffeeshopbeleid over de aanpak van
hennepteelt

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4
september 2014
Toezeggingen ter zake het Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid over de aanpak
van hennepteelt - 24077-321
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid (tweede
termijn) op 16 oktober 2014.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport 'Coffeeshops, toeristen en lokale markt'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4
september 2014
Beleidsreactie op het rapport 'Coffeeshops, toeristen en lokale markt' - 24077320
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid (tweede
termijn) op 16 oktober 2014.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Nadere reactie op de conclusies van het rapport “De
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4
september 2014
Nadere reactie op de conclusies van het rapport “De bestuursrechtelijke
geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd” - 29279-205
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
49.

50.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie aan Tijssen SB&A m.b.t. ongelijkheid beloning
professionele bewindvoerders

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni
2014
Afschrift van de reactie aan Tijssen SB&A m.b.t. ongelijkheid beloning
professionele bewindvoerders - 2014Z12264
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afschrift van de evaluatie Vluchthaven gemeente Amsterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni
2014
Afschrift van de evaluatie Vluchthaven gemeente Amsterdam - 19637-1866
Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer op 2 juli
2014.

Besluit:
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51.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman over uitvoering
regeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 juli
2014
Aanbieding afschrift van de brief aan de Kinderombudsman over uitvoering
regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-1867
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
juni 2014.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Reactie op het arrest Hof van Justitie EU van 13 mei 2014 inzake
Google/AEPD

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 juli
2014
Reactie op het arrest Hof van Justitie EU van 13 mei 2014 inzake Google/AEPD
- 32761-65
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de termijn waarop het kabinet conclusies denkt te verbinden
aan de uitspraak van het Hof.
EZ, EU

Agendapunt:

Vereenvoudiging toelatingsregelingen voor kennis en talent

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 juli
2014
Vereenvoudiging toelatingsregelingen voor kennis en talent - 29861-36
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid;
algemeen overleg plannen.
SZW, OCW

Besluit:

53.

Besluit:
Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:

Uitleg landgebonden asielbeleid Somalië naar aanleiding van het
algemeen overleg over opvang en terugkeer op 2 juli 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juli
2014
Uitleg landgebonden asielbeleid Somalië naar aanleiding van het algemeen
overleg over Opvang en Terugkeer op 2 juli 2014 - 19637-1869
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
landenbeleid.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juli
2014
Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België - 24587-594
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Gebruik vragenlijst over het maatschappelijk belang in het kader van
de discretionaire bevoegdheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juli
2014
Gebruik vragenlijst over het maatschappelijk belang in het kader van de
discretionaire bevoegdheid - 19637-1868
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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57.

58.

Agendapunt:

Protocol deskundigen transgenders

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juli
2014
Aanbieding protocol deskundigen transgenders - 33351-13
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting slachtofferzorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juli
2014
Beleidsdoorlichting slachtofferzorg - 33199-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 9 oktober
2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

59.

Agendapunt:

Reactie op het bericht Vluchteling met valse papieren gaat door
uitspraak Hoge Raad vrijuit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 juli
2014
Reactie op het bericht Vluchteling met valse papieren gaat door uitspraak Hoge
Raad vrijuit - 19637-1872
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Reactie op de brief van GGZ Drenthe van 6 maart 2014 2014 m.b.t.
medische zorg voor vreemdelingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 juli
2014
Reactie op de brief van GGZ Drenthe van 6 maart 2014 2014 m.b.t. medische
zorg voor vreemdelingen - 2014Z13232
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Agendapunt:

Herijking Loterijstelsel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli
2014
Herijking Loterijstelsel - 24557-134
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kansspelbeleid.
FIN

Agendapunt:

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli
2014
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime - 24557-135
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kansspelbeleid.
FIN

Besluit:

61.

Besluit:

62.

Stafnotitie - Mak, J. - 1 september 2014
Beleidsdoorlichting Veiligheid en Justitie (Artikel 34.4 Slachtofferzorg) 2014Z14653
Betrekken bij het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting
slachtofferzorg.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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63.

Agendapunt:

Gebruik van big data door financiële instellingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juli
2014
Gebruik van big data door financiële instellingen - 32761-67
Voor kennisgeving aangenomen.
EU, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

64.

65.

66.

67.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie inzake mededelen termijn
toezending reactie op vermeende misstanden in FPC De Rooyse Wissel

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juli
2014
Reactie op het verzoek van de commissie inzake mededelen termijn toezending
reactie op vermeende misstanden in FPC De Rooyse Wissel - 29452-171
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Gesprek met advocate van Armeense asielzoeker

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juli
2014
Gesprek met advocate van Armeense asielzoeker over de suïde van de
asielzoeker - 19637-1875
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Agendapunt:

Registratie LHBT's

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli
2014
Onderzoek wat in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens de
mogelijkheden zijn voor registratie van seksuele gerichtheid als asielmotief en
informatie over het aantal negatieve beslissingen op asielverzoeken van
vreemdelingen afkomstig uit Uganda die verklaren LHBT te zijn - 19637-1876
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Agendapunt:

Huisregels (penitentiaire inrichting)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli
2014
Huisregels (penitentiaire inrichting) - 24587-595
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen; algemeen
overleg plannen in januari 2015.

Besluit:

68.

Agendapunt:

Besprekingen met VluchtelingenWerk over het naturaliseren van
generaalpardon-vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli
2014
Besprekingen met VluchtelingenWerk over het naturaliseren van
generaalpardon-vreemdelingen - 19637-1873
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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69.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
inzake de gewijzigde motie van de leden Recourt en Berndsen-Jansen
(Kamerstuk 32 761, nr. 40) over de boetebevoegdheid voor het College
bescherming persoonsgegevens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 juli
2014
Informatie over de uitvoering van de gewijzigde motie Recourt c.s. over de
boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens - 32761-69
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Evaluatierapport over het gebruik van Advance Passenger Information
(API-gegevens) in Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 juli
2014
Evaluatierapport over het gebruik van Advance Passenger Information (APIgegevens) in Nederland - 32317-247
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
DEF

Agendapunt:

Uitgeprocedeerde vreemdelingen in andere lidstaten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juli
2014
Uitgeprocedeerde vreemdelingen in andere lidstaten - 19637-1878
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer; algemeen
overleg plannen.
EU

Agendapunt:

Landenbeleid Irak

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juli
2014
Landenbeleid Irak - 19637-1879
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over landenbeleid.
BuZa

Agendapunt:

Kabinetsreactie evaluatie terugkeerrichtlijn

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4
augustus 2014
Kabinetsreactie evaluatie terugkeerrichtlijn - 33512-14
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer.

Agendapunt:

Asielinstroom in 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5
augustus 2014
Asielinstroom in 2014 - 19637-1882
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer.

Besluit:

71.

Besluit:

72.

Besluit:

73.

74.

Besluit:
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75.

76.

77.

78.

Agendapunt:

Grensdetentie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5
augustus 2014
Grensdetentie - 19637-1881
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Russische Federatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6
augustus 2014
Landgebonden asielbeleid Russische Federatie - 19637-1880
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over landenbeleid.

Agendapunt:

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7
augustus 2014
Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen - 33750-VI-135
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voortgang implementatie Masterplan DJI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni
2014
Voortgang implementatie Masterplan DJI - 24587-588
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

79.

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1
september 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang van het Masterplan
DJI en over de reactie op vragen over de verdwijning van honderden banen in
het gevangeniswezen - 24587-596
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
actualisatie te sturen over de voortgang van de implementatie van het
Masterplan DJI voorafgaand aan het algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Agendapunt:

Reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1
september 2014
Reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis 2014Z14646
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 6 november 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

17

80.

Agendapunt:

Twee inspectierapporten van de IVenJ en van de IGZ inzake FPC De
Rooyse Wissel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1
september 2014
Aanbieding van twee inspectierapporten van de IVenJ en van de IGZ inzake FPC
De Rooyse Wissel - 29452-172
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 10 september 2014.
VWS

Agendapunt:

Geen alternatief voor sluiting JJI Amsterbaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3
september 2014
Geen alternatief voor sluiting JJI Amsterbaken - 24587-597
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de uitkomsten van zijn gesprek met de burgemeester van
Amsterdam.

Besluit:

81.

Besluit:

82.

Agendapunt:

Onderzoek naar een niet geregistreerde psychiater

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4
september 2014
Onderzoek naar een niet geregistreerde psychiater - 29452-173
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 10 september 2014.

Besluit:

83.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord van het kabinet op de oproep van Duitsland
aan de EU-lidstaten tot meer onderlinge solidariteit bij de opvang van
Syrische vluchtelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juli
2014
Afschrift van het antwoord van het kabinet op de oproep van Duitsland aan de
EU-lidstaten tot meer onderlinge solidariteit bij de opvang van Syrische
vluchtelingen - 19637-1877
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang en terugkeer.
V&J, BuHa-OS, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
84.

Agendapunt:

Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het
gebied van mensenrechten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 30 juni 2014
Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het gebied
van mensenrechten - 33826-3
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
85.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad d.d. 8-9
juli 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni
2014
Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 8 en 9 juli 2014 - 32317-241
Geagendeerd voor de inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg over de
informele JBZ-raad van 8 en 9 juli 2014 op 1 juli 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken op 5 en 6 juni 2014 - 32317-240

Besluit:

Geagendeerd voor de inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg over de
informele JBZ-raad van 8 en 9 juli 2014 op 1 juli 2014.
EU, BiZa

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de informele JBZ-raad van 8-9
juli 2014 - 32317-244
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
BiZa

Agendapunt:

Rapportage implementatie van het Stockholm Programma 2013-2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 juli 2014
Rapportage implementatie van het Stockholm Programma 2013-2014 - 32317243
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
BiZa, EU

Agendapunt:

Fiche: Aanpassing verordening inzake OLAF

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11
juli 2014
Fiche: Aanpassing verordening inzake OLAF - 33974-3
Agenderen voor het algemeen overleg over het behandelvoorbehoud EUvoorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor
fraudebestrijding OLAF op 25 september 2014.
FIN, EU

Besluit:

86.

Besluit:

87.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16
mei 2014
Fiche: Mededeling Actiekader Hyogo na 2015 - 22112-1851
Geagendeerd voor de inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg over de
informele JBZ-raad van 8 en 9 juli 2014 op 1 juli 2014.
BuZa, I&M, EU, BuHa-OS

Besluit:

Volgcommissie(s):
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88.

Agendapunt:

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

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 juli
2014
Stand van zaken inzake de onderhandelingen in Brussel over de Algemene
verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming
opsporing en vervolging - 32761-68
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
EU

Agendapunt:

Consultatie geïntegreerde kinderbeschermingssystemen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 juli
2014
Consultatie geïntegreerde kinderbeschermingssystemen - 22112-1885
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:

89.

Besluit:
Volgcommissie(s):

90.

Agendapunt:

Aanbieding van het verslag van de Informele JBZ-Raad op 8 en 9 juli
2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 augustus
2014
Aanbieding van het verslag van de Informele JBZ-Raad op 8 en 9 juli 2014 32317-248
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

91.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie
inzake het voorstel voor een Verordening oprichting Europees openbaar
ministerie COM (2013) 534

Zaak:

Volgcommissie(s):

Overig - Organisatie, Europese Commissie - 29 juli 2014
Reactie op de brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie inzake het
voorstel voor een Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM
(2013) 534 - 33709-8
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
EU

Agendapunt:

Fiche 4: Aanpassing Dublin-verordening

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2
september 2014
Fiche: Aanpassing Dublin-verordening - 22112-1895
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

92.

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
93.

Agendapunt:

Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014
Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 32224-10
Door middel van een e-mailprocedure zal de leden worden verzocht eventuele
gemotiveerde onderzoeksvoorstellen in te dienen vóór 1 oktober 2014.

Besluit:

94.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Van Ojik en Voordewind over
opvang en terugkeer van vluchtelingen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 29 augustus 2014
Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Van Ojik en Voordewind over opvang en
terugkeer van vluchtelingen - 34006
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 16 oktober 2014.

Besluit:

95.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Wilders e.a. over de kabinetsdelegatie
bij het geplande debat over het actieplan Integrale Aanpak Jihadisme

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 3 september 2014
Reactie op verzoek van het lid Wilders e.a. over de kabinetsdelegatie bij het
geplande debat over het actieplan Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-254
Betrokken het debat over de aanpak van Nederlandse jihadstrijders op 4
september 2014.

Besluit:

Rondvraag
96.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg en technische briefing over het Europees
Openbaar Ministerie (EOM)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 20 juni 2014
Verzoek om een algemeen overleg over het EOM - 2014Z11602
Het verzoek tot het voeren van een algemeen overleg wordt niet gehonoreerd.
Er zal een technische briefing worden georganiseerd verzorgd door de
rapporteur EOM voorafgaand aan het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9
en 10 oktober 2014.

Besluit:
Besluit:

97.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg over vreemdelingendetentie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 18 augustus 2014
Verzoek om debat na het reces over vreemdelingendetentie - 2014Z14109
Het verzoek tot het voeren van een algemeen overleg wordt niet gehonoreerd.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de uitblijvende afname van het aantal isolaties gerelateerd aan
het aantal gedetineerden in vreemdelingendetentie.

Besluit:
Besluit:
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98.

Agendapunt:

Imitatie webwinkels

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 20 augustus 2014
Imitatie webwinkels - 2014Z14180
De ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken zullen
worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de artikelen
'Imitatie webwinkels goudmijn fraudeurs' en 'Nepwinkels op internet alleen in
weekeinden actief'.

Besluit:

99.

Agendapunt:

Verzoek reactie minister op bericht dat de recherche geen overuren
meer betaald krijgt

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 25 augustus 2014
Verzoek om reactie minister op bericht dat recherche geen overuren meer
betaald krijgt - 2014Z14287
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de problematiek zoals beschreven in het bericht
'Recherche op zwart zaad' en gevraagd worden welke acties zullen worden
ondernomen om deze op te lossen.

Besluit:

100. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

101. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Verzoek minister de Kamer te informeren over de voortgang van het
uitbesteden van forensische diensten
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 1 september 2014
Minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om de Kamer te informeren over
de voortgang van het uitbesteden van forensische diensten - 2014Z14611
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de voortgang van het uitbesteden van forensische diensten in
het licht van signalen dat er nauwelijks forensisch onderzoek wordt uitbesteed
aan de overige aanbieders naast het Nederlands Forensisch Instituut (NF),
terwijl het NFI aangeeft wegens het werk rond MH17 geen tijd te hebben voor
DNA-onderzoeken in strafzaken. De minister zal daarbij ook worden verzocht de
beantwoording op de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP-fractie)
over de achterstand van het NFI (kenmerk: 2014Z14622) te betrekken.

Verzoek brief minister over uitzending van 1 vandaag d.d. donderdag 4
september 2014
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 5
september 2014
Verzoek brief minister over uitzending van 1 vandaag d.d. donderdag 4
september 2014 - 2014Z15024
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer binnen een
week een reactie te doen toekomen op de uitzending van 1Vandaag over de
Nederlandse criminele burgerinfiltrant in een Belgische strafzaak en daarbij een
aantal specifieke vragen te beantwoorden. De leden worden in de gelegenheid
gesteld eventuele aanvullende vragen uiterlijk donderdag 11 september 2014 te
16.00 uur in te dienen bij de griffier.
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102. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

103. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

104. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

105. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

106. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Verzoek Segers (ChristenUnie) brief inzake gratieverlening
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 8 september 2014
Verzoek Segers (ChristenUnie) brief inzake gratieverlening - 2014Z15097
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een aantal
vragen te beantwoorden over het verlenen van gratie naar aanleiding van
artikelen hierover in de regionale kranten den De Persdienst. De leden worden
in de gelegenheid gesteld eventuele aanvullende vragen uiterlijk donderdag 11
september 2014 te 16.00 uur in te dienen bij de griffier.

Verzoek Van Hijum (CDA-fractie)
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA)
- 9 september 2014
Verzoek Van Hijum (CDA-fractie) - 2014Z15252
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de noodkreet van de burgemeester van Den Bosch over
de golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder Armeense
vluchtelingen in Den Bosch.

Verzoek afwikkeling ramp MH17
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 9 september 2014
Verzoek afwikkeling ramp MH17 - 2014Z15255
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een aantal vragen te
beantwoorden inzake de afwikkeling van de ramp van de MH17.

Verzoek schriftelijk overleg over terbeschikkingstelling Nederlandse
detentiecapaciteit aan Noorwegen
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 9 september 2014
Verzoek schriftelijk overleg over terbeschikkingstelling Nederlandse
detentiecapaciteit aan Noorwegen - 2014Z15256
Het verzoek om een schriftelijk overleg te voeren wordt niet gehonoreerd. De
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer op de
hoogte te stellen van de actuele stand van zaken voorafgaand aan het
werkbezoek van de commissie Veiligheid en Justitie aan Noorwegen in het
kader van het gevangeniswezen op 20 en 21 oktober 2014.

Verzoek Schouw (D66) om reactie op rapport 'Gezinnen gezien?'
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 10 september 2014
Verzoek Schouw (D66) om reactie op rapport 'Gezinnen gezien?' - 2014Z15364
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het rapport "Gezinnen gezien?" van het college
voor de Rechten van de Mens.
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107. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Rappel reactie op vragen over scheiding van machten
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 10 september 2014
Rappel reactie op vragen over scheiding van machten - 2014Z15482
De Minister-President zal worden verzocht de vragen over de scheiding der
machten zoals gesteld in de commissiebrief d.d. 19 juni 2014 (kenmerk:
2014Z10870) te beantwoorden.

Brievenlijst
108. Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
109. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

110. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Verzoek lid Berndsen uitstel algemeen overleg slachtofferbeleid
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 2 juli 2014
Verzoek lid Berndsen om uitstel algemeen overleg slachtofferbeleid 2014Z12636
Door middel van een e-mailprocedure op 2 juli 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over slachtofferbeleid uit te stellen tot na
ontvangst van de beleidsreactie op het onderzoek ‘Naar een Tweefasenproces?
Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de
posities van slachtoffer en verdachte’.

Verzoek Kooiman (SP) reactie op VN-artikel en Radio-interview over
misstanden De Rooyse Wissel
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 18
augustus 2014
Verzoek Kooiman (SP) reactie op VN-artikel en Radio-interview over
misstanden De Rooyse Wissel - 2014Z14095
Door middel van een e-mailprocedure op 20 augustus 2014 heeft de commissie
besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken een reactie
te geven op het artikel: ‘Hoe een tbs-kliniek patiëntenrechten schaadt’ (Vrij
Nederland 12 juli 2014), alsmede een reactie op een interview met een
voormalig medewerker van de Rooyse Wissel (De Nieuws BV, Radio 1, 13
augustus 2014). Het verzoek is daarbij deze reactie uiterlijk 5 september 2014
te ontvangen, zodat deze kan worden betrokken bij het algemeen overleg over
tbs op 10 september 2014. Tevens wordt de staatssecretaris verzocht zijn
antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) over de
berichten dat een Tbs’er uit de Rooyse Wissel Oostrum is verdwenen
(2014Z14013) ook uiterlijk 5 september aan de Kamer te doen toekomen,
zodat deze kunnen worden betrokken bij voornoemd algemeen overleg.
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111. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

112. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

113. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Verzoek SP-fractie om Rwandese mensenrechtenactivist Paul
Rusesabagina uitnodigen voor een gesprek op 3 september 2014
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 27 augustus 2014
Verzoek SP-fractie om Rwandese mensenrechtenactivist Paul Rusesabagina
uitnodigen voor een gesprek op 3 september 2014 - 2014Z14460
Door middel van een e-mailprocedure op 28 augustus 2014 heeft de commissie
besloten geen gesprek met de Rwandese mensenrechtenactivist Paul
Rusesabagina te organiseren.

Verzoek Christen Unie om brief en (spoed) algemeen overleg over
uitgeprocedeerde asielzoekers
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 28 augustus 2014
Verzoek Christen Unie om brief en (spoed) algemeen overleg over
uitgeprocedeerde asielzoekers - 2014Z14514
Door middel van een e-mailprocedure op 29 augustus 2014 heeft de commissie
besloten geen algemeen overleg over uitgeprocedeerde asielzoekers te voeren.

Verzoek Kooiman (SP) Reactie op sterfgevallen in De Rooyse Wissel
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 1
september 2014
Verzoek Kooiman (SP) Reactie op sterfgevallen in De Rooyse Wissel 2014Z14596
Door middel van een e-mailprocedure op 1 september 2014 heeft de commissie
besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een reactie te vragen op
het bericht 'Drie doden in 3 dagen in tbs-kliniek' (Algemeen Dagblad, 30
augustus 2014). Voorts wordt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
gevraagd daarbij tevens te betrekken de radio-uitzending van 'Dit Is De Dag'
van 30 augustus 2014 ter zake.

Overig (besloten)
114. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Evaluatie commissieactiviteiten Veiligheid en Justitie
Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 25 juni 2014
Evaluatie commissieactiviteiten Veiligheid en Justitie - 2014Z11913
Voor kennisgeving aangenomen.

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05103
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