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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in
verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake
bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 maart
2014
Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met
de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane
gebruikswijzen van verweesde werken - 33892
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 april 2014 te 14.00 uur
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 april 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
november 2013
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 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) - 33816
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33816-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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4.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 12 maart 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z04540
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (30579);
2. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van
partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met het des verzocht verstrekken van
berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende
partneralimentatie (33311);
3. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van
financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit) (33685);
4. Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de
positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) (32382);
5. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) (33325);
6. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten
burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (33757)
7. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid
en Justitie 2013) (33771);
8. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht
in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie
(33745).
De volgende wetvoorstellen worden bij de Griffie Plenair aangemeld om te
worden behandeld in een wetgevingsoverleg:
1. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
2. Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband
met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette
tenuitvoerlegging (33742);
3. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van
de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).
De Griffie Plenair zal daarbij worden verzocht niet meer dan één
wetgevingsoverleg per maand te plannen.

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
5.

Agendapunt:

Arbeidsproductiviteit en doorlooptijden rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 maart
2014
Arbeidsproductiviteit en doorlooptijden rechtspraak - 29279-191
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de rechtspraak op 13
maart 2014.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de
werkdruk

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart
2014
Reactie op het bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de
werkdruk - 29279-190
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de rechtspraak op 13
maart 2014.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Uitvoering moties ten aanzien van de richtlijn Europees
onderzoeksbevel (32 317, nr.’s 82, 85 en 92)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart
2014
Uitvoering moties ten aanzien van de richtlijn Europees onderzoeksbevel
(Kamerstuk 32 317, nrs. 82, 85 en 92) - 32317-219
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur
over ontnemingsschikking met H. in 2000

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 maart
2014
Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over
ontnemingsschikking met H. in 2000 - 33750-VI-112
Betrokken bij het plenair debat over het sluiten van deals met criminelen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Stand van zaken met betrekking tot de justitieketen in Caribisch
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 maart
2014
Stand van zaken met betrekking tot de justitieketen in Caribisch Nederland 29270-89
Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde informatie wordt afgewacht.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart
2014
Evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb - 29279-194
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht om een nadere
(uitgebreidere) reactie te geven op de conclusies van het rapport 'De
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd'.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Evaluatieonderzoek toepassing Eurojustbesluit en EJN-besluit in
Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart
2014
Evaluatieonderzoek toepassing Eurojustbesluit en EJN-besluit in Nederland 32317-223
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Civiele onderwerpen die gevrijwaard blijven van Europese invloed

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 maart
2014
Civiele onderwerpen die gevrijwaard blijven van Europese invloed - 221121817
Agenderen voor het algemeen overleg over het JBZ-meerjarenbeleid vanaf
2015 op 23 april 2014.

Besluit:

12.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
13.

Agendapunt:

Aanbieding IGZ-rapport ‘Verantwoorde medische zorg in detentie- en
uitzetcentra’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20
februari 2014
Aanbieding IGZ-rapport ‘Verantwoorde medische zorg in detentie- en
uitzetcentra’ - 19637-1791
Agenderen voor het algemeen overleg over medische zorg voor vreemdelingen
op 2 april 2014.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid China

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart
2014
Landgebonden asielbeleid China - 19637-1793
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

5

15.

Agendapunt:

IGZ-rapport naar aanleiding van het toezicht op het Justitieel Medisch
Centrum

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart
2014
IGZ-rapport naar aanleiding van het toezicht op het Justitieel Medisch Centrum
- 24587-577
Betrokken bij het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 27 maart
2014.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Beantwoording van vragen inzake het voorstel van wet van het Lid
Bontes (Kamerstuk 33 311)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 maart
2014
Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling op 29
januari 2014 over het voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur
van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen
van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie - 33311-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid
Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken
van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende
partneralimentatie (Kamerstuk 33311).

Besluit:

17.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie aan de waarnemend Nationale ombudsman op
het rapport 'Met voeten getreden'. Schendingen van de beslagvrije voet
door gerechtsdeurwaarders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 maart
2014
Aanbieding afschrift van de reactie aan de waarnemend Nationale ombudsman
op het rapport 'Met voeten getreden'. Schendingen van de beslagvrije voet door
gerechtsdeurwaarders - 24515-280
Voor kennisgeving aangenomen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Nieuwe toelatingsregeling voor innovatieve startende ondernemers van
buiten de EU/EER (Start-up-regeling)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart
2014
Nieuwe toelatingsregeling voor innovatieve startende ondernemers van buiten
de EU/EER (Start-up-regeling) - 31311-105
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
SZW, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Nadere informatie over uitlatingen m.b.t. wetgeving cameratoezicht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 maart
2014
Nadere informatie over uitlatingen m.b.t. wetgeving cameratoezicht - 28684401
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Kamerstuk
33582).

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Ojik over het tijdstip van toezending
van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf (33512)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 maart
2014
Reactie op verzoek van het lid Van Ojik over het wetsvoorstel strafbaarstelling
illegaal verblijf - 33512-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
21.

Agendapunt:

EU-voorstel: Europese Justitieagenda voor 2020 COM (2014) 144
(Engelstalig)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 maart 2014
EU-voorstel: Europese Justitieagenda voor 2020 COM (2014) 144 (Engelstalig)
- 2014Z04754
Agenderen voor het algemeen overleg over JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 op
23 april 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

EU-voorstel: Europese agenda voor Migratie, Asiel en Veiligheid COM
(2014) 154 (Engelstalig)

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 maart 2014
EU-voorstel: Europese agenda voor Migratie, Asiel en Veiligheid COM (2014)
154 (Engelstalig) - 2014Z04755
Agenderen voor het algemeen overleg over JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 op
23 april 2014.
EU

Agendapunt:

Verslag JBZ-raad van 3-4 maart 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 maart
2014
Verslag van de JBZ-raad van 3-4 maart 2014 te Brussel - 32317-222
Agenderen voor het algemeen overleg op 4 juni 2014 over de JBZ-Raad van 5
en 6 juni 2014.
EU

Besluit:

23.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
24.

25.

Agendapunt:

Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 2014Z04366
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379
De adviezen van de commissie voor de Rijksuitgaven betrekken bij toekomstige
behandeling van beleidsdoorlichtingen op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Besluit:

26.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 11 maart 2014
Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie verzoeken om het Memorandum of
Understanding met Guinee, inzake de afspraken over de vervangende
reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen, naar de Kamer te sturen 2014Z04470
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

27.

28.

Agendapunt:

Reactie aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vragen op
opinieartikel over staatloosheid

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 17 maart 2014
Reactie aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vragen op opinieartikel
over staatloosheid - 2014Z04860
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Agendapunt:

Klachten tegen het Justitie Scoreboard

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 18
maart 2014
Klachten tegen het Justitie Scoreboard - 2014Z04990
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Rol Europese Commissie bij coördinatie opvang Syrische vluchtelingen

Zaak:

Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 14 maart 2014
Reactie Europese Commissie m.b.t. Taskforce Middellandse Zeegebied en
Syrische vluchtelingen - 2014Z05110
Zie onderstaand besluit.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 27 maart 2014
Verzoek brief en algemeen overleg over Syrië - 2014Z05607
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te
geven op de brief van de Europese Commissie inzake de coördinatie van de
opvang van Syrische vluchtelingen, op de oproep van UNHCR Nederland aan
Europa om meer Syrische vluchtelingen op te nemen (NRC, 14 maart 2014) en
op het uitblijven van een tijdelijke regeling voor Syrische familieleden. De
reactie zal worden geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren algemeen
overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Rondvraag
30.

Agendapunt:

Voorstel Van der Steur (VVD) voor wetgevingsoverleggen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 25 maart 2014
Voorstel Van der Steur (VVD) voor wetgevingsoverleggen - 2014Z05407
Zie besluit onder agendapunt 4.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Verzoek Segers (ChristenUnie) reactie op twee rapporten inzake
prostitutie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 25 maart 2014
Verzoek Segers (ChristenUnie) reactie op twee rapporten inzake prostitutie 2014Z05408
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht reactie te geven het
rapport ‘Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality
van mw. M. Honeyball (Europees Parlement) en de motie ter zake
(2013/2103(INI), alsmede op het rapport 'Prostitution, trafficking and modern
slavery in Europe' van de Raad van Europa.

Besluit:
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32.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg en rappel brief over drugsbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 27 maart 2014
Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over het rapport Internationaal
rechtelijke aspecten cannabisteelt van Radboud Universiteit met
daaropvolgende een schiftelijke vragenronde ter voorbereiding voor het te
zijner tijd te voeren algemeen overleg over coffeeshopbeleid. - 2014Z05678
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over het rapport 'Internationaal
recht en cannabis, een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EUdrugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering
van cannabisteelt voor recreatief gebruik' (Kamerstuk 24077, nr. 316). Er wordt
geïnventariseerd welke personen/organisaties voor het rondetafelgesprek
worden uitgenodigd. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek
wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie
voorgelegd.
Er wordt een schriftelijk overleg gevoerd over de brief van de minister van
Veiligheid en Justitie inzake het rapport 'Internationaal recht en cannabis, een
beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van
gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt
voor recreatief gebruik' (Kamerstuk 24077, nr. 316). De inbrengdatum voor het
stellen van vragen ten behoeve van dit schriftelijk overleg wordt vastgesteld na
het rondetafelgesprek ter zake.

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

33.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 27 maart 2014
Verzoek schriftelijk overleg en rappel brief over drugsbeleid - 2014Z05611
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden gerappelleerd met betrekking
tot een toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over coffeeshopbeleid
(19 februari 2014) om de Kamer nader te informeren over de veronderstelde
werkvoorraad bij en capaciteit van de politie en ten koste waarvan deze
capaciteit wordt ingezet.

Agendapunt:

Rappelleren naar de antwoorden van het schriftelijk overleg over het
1F-Beleid van 6 februari 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 27 maart 2014
Rappelleren naar de antwoorden van het schriftelijk overleg over het 1F-Beleid
van 6 februari 2014 - 2014Z05682
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden gerappelleerd met
betrekking tot de beantwoording van het schriftelijke overleg over 1F-Beleid.

Besluit:

Brievenlijst
34.

Agendapunt:

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

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05095
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