Den Haag, 5 maart 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
FIN
KR
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 maart
2015
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agendapunt
agendapunt
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44

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6
februari 2015
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit
2000 - 19637-1950
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de
Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de
kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet
doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 februari
2015
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het
notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en
tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht
en tuchtrecht juridische beroepen) - 34145
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 maart 2015.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde
de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de
openbare registers te verbeteren

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2015
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de
werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare
registers te verbeteren - 34148
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 april 2015.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Derde nota van wijziging inzake meldplicht datalekken en uitbreiding
bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
februari 2015
Derde nota van wijziging - 33662-23
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging de Wijziging van de Auteurswet en de Wet
op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie
van de auteur en de uitvoerend kunstenaar bij overeenkomsten
betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet
auteurscontractenrecht)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
februari 2015
Tweede nota van wijziging - 33308-12
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees
Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter
vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L
218/8)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 september
2014
Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de
Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit
2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) - 34034
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34034-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10
februari 2015
Nota van wijziging - 34034-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de
politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit
houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie)
(Kamerstuk 29628, nr. 488)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14
november 2014
Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer
van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende
regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie) - 29628-488
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 11 februari 2015.

Besluit:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari
2015
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels
over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en
het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit
beheer politie) - 29628-505
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 11 februari 2015.
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:

8.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 19 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34013-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19
februari 2015
Nota van wijziging - 34013-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op
toegang tot een advocaat in strafprocedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te
laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en
consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming
(PbEU L294)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2015
Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat
in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te
communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294) - 34157
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 april 2015.

Besluit:
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10.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten
in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de
raadsman en enkele dwangmiddelen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2015
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en
enkele dwangmiddelen - 34159
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 april 2015.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele
andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van
rechters en officieren van justitie

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2015
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere
wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en
officieren van justitie - 34162
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 april 2015.

Besluit:

12.

Agendapunt:

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

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 11 juli
2014
Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet
teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
- 33987
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 19 maart 2015.
De commissie heeft eerder besloten niet meer dan twee inbrengen voor
verslagen vast te stellen per week. Gelet op het feit dat de commissie de
inbrengdatum voor onderhavig nader verslag heeft vastgesteld op 19 maart
2015, wordt de inbrengdatum voor het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en
cassatie (34138) verplaatst naar 16 april 2015.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, M.A.
Berndsen-Jansen (D66) - 24 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 33987-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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13.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z23066
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet
registermediator) (33722);
2. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de
bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation
in het burgerlijk recht) (33723);
3. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter
bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet
bevordering van mediation in het bestuursrecht) (33727);
4. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de
mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij
terroristische misdrijven (Kamerstuk 34016);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
6. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) (Kamerstuk 33325);
7. Wijziging van de 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);
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. 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);
10. Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en
de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van
Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (Kamerstuk
34034);
11. Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (Kamerstuk
34013).

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
14.

Agendapunt:

Voortgang over de verbetering van het aangifteproces

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari
2015
Voortgang van de verbetering van het aangifteproces - 29628-504
Agenderen voor een algemeen overleg over de politie. Er wordt een algemeen
overleg van vier uur gepland.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer nader te
informeren over de snelheid van de uitrol van 3D-aangiftelocaties over het land.

Besluit:
Besluit:
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15.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens de behandeling
van de begroting Veiligheid en Justitie 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari
2015
Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de
begroting Veiligheid en Justitie 2015 - 34000-VI-63
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Antwoord op vragen inzake extra maatregelen terrorisme en n.a.v.
debat op 14 januari 2015 over de aanslagen in Parijs

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari
2015
Antwoord op vragen inzake extra maatregelen terrorismebestrijding en n.a.v.
debat op 14 januari 2015 over de aanslagen in Parijs - 29754-288
Betrokken bij het debat over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen op 11
februari 2015.
DEF, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Reactie op de liquidaties in Amsterdam en berichten over onvoldoende
recherchecapaciteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari
2015
Reactie op de liquidaties in Amsterdam en berichten over onvoldoende
recherchecapaciteit - 29911-98
Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op
12 februari 2015.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Toezeggingen ten aanzien van het opsporingsmiddel tappen, informatie
over de uitwerking van tapverslagen, de inzet van tappen als
opsporingsmiddel en de storing in het tapsysteem van september 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari
2015
Toezeggingen ten aanzien van het opsporingsmiddel tappen, informatie over de
uitwerking van tapverslagen, de inzet van tappen als opsporingsmiddel en de
storing in het tapsysteem van september 2012 - 30517-27
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Reactie op de rapporten omtrent de ‘Sturing van het Openbaar
Ministerie BES’ en het ‘Review-onderzoek aangifteproces’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari
2015
Aanbieding reactie op de rapporten omtrent de ‘Sturing van het Openbaar
Ministerie BES’ en het ‘Review-onderzoek aangifteproces’ - 29279-224
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op
veiligheid is taboe'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 februari
2015
Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is
taboe' - 34000-VI-64
Betrekken bij het debat over het bericht ‘Korten op veiligheid is taboe’.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Reactie op het proefschrift 'Fraude ontrafeld. Een studie naar de
werkwijzen en drijfveren van fraudeurs’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari
2015
Reactie op het proefschrift 'Fraude ontrafeld. Een studie naar de werkwijzen en
drijfveren van fraudeurs’ - 17050-498
Agenderen voor het algemeen overleg over fraude op 8 april 2015.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de
regeling van werkzaamheden d.d. 27 januari 2015, over Taakstelling
Nederlands Forensisch Instituut en enkele andere forensische
onderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari
2015
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over Taakstelling Nederlands
Forensisch Instituut en enkele andere forensische onderwerpen - 29628-507
Agenderen voor het algemeen overleg over bezuinigingen bij het Nederlands
Forensisch Instituut op 19 maart 2015.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over verstoring
achtuurjournaal op 29 januari 2015 tevens antwoord op aanvullende
vragen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari
2015
Reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over verstoring achtuurjournaal op 29
januari 2015 tevens antwoord op aanvullende vragen - 28684-434
Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 februari 2015.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de voorzitters van de politievakorganisaties
inzake aanpak van de veiligheidssituatie in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari
2015
Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitters van de
politievakorganisaties inzake aanpak van de veiligheidssituatie in Nederland 2015Z02368
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de inzet en capaciteit in de
veiligheidsketen op 11 februari 2015.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Aanbestedingen Randapparatuur C2000 en Ademanalyseapparatuur
nationale politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari
2015
Aanbestedingen Randapparatuur C2000 en Ademanalyseapparatuur nationale
politie - 29628-506
Betrokken bij het algemeen overleg over politie op 11 februari 2015.

Besluit:

26.

27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘Jihadist
ontsnapt aan celstraf en zit bij IS’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2015
Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht ‘Jihadist ontsnapt aan
celstraf en zit bij IS’ - 29754-301
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op de berichtgeving van EditieNL over wapenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2015
Reactie op de berichtgeving van EditieNL over wapenhandel - 28684-433
Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op
12 februari 2015.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem
Alexandercomplex

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari
2015
Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem
Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee - 34000-VI-65
Betrekken bij het dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie inzake toezeggingen uit het Algemeen Overleg Cybersecurity
d.d. 22 januari 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 februari
2015
Reactie inzake toezeggingen uit het Algemeen Overleg Cybersecurity d.d. 22
januari 2015 - 26643-350
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 op 11 maart 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Overzicht van huisvestingslocaties voor de basisteams van de nationale
politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 februari
2015
Overzicht van huisvestingslocaties voor de basisteams van de nationale politie 29628-508
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Ondertekening Memorandum of Understanding Verenigd Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari
2015
Ondertekening Memorandum of Understanding Verenigd Koninkrijk - 32317271
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Stand van zaken van de bereikbaarheid van 112 voor doven en
slechthorenden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari
2015
Stand van zaken van de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden
- 29517-94
Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 februari 2015.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Reactie op publicatie over BOA's

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 februari
2015
Reactie op publicatie over BOA's - 29628-509
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Veiligheid en
Justitie over bijeenkomsten waar radicale predikers worden
uitgenodigd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 februari
2015
Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Veiligheid en Justitie over
bijeenkomsten waar radicale predikers worden uitgenodigd - 2015Z03377
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Agendapunt:

Beleidsreactie op evaluatie Landelijke Expertisecentrum Diversiteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 februari
2015
Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van het Landelijke
Expertisecentrum Diversiteit (LECD) om activiteiten te identificeren die geborgd
zouden moeten worden in de Nationale Politie - 29628-510
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie.

Besluit:

35.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
36.

Agendapunt:

Procesevaluatie gedragsinterventie Brains4Use

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6
februari 2015
Aanbieding procesevaluatie gedragsinterventie Brains4Use - 24587-614
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugdinrichtingen.

Besluit:
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37.

38.

Agendapunt:

Uitstelverzoek betreffende reactie op schriftelijk overleg betreffende
het RSJ-rapport over vondelingenkamer en babyhuis

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
februari 2015
Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie over het RSJ-rapport over vondelingenkamer en babyhuis. - 31839-459
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
februari 2015
Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake gesubsidieerde rechtsbijstand 2015Z02239
Betrekken bij dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken
c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Afschrift van de Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken
kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing
van het stelsel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13
februari 2015
Afschrift van de Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken
kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het
stelsel - 31753-92
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren het algemeen overleg over het
stelsel gefinancierde rechtsbijstand.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Inspectierapport 'Reclassering Bouman GGZ'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24
februari 2015
Aanbieding van het Inspectierapport 'Reclassering Bouman GGZ' - 29270-95
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
reclassering.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Marktscan Forensische Zorg in strafrechtelijk kader 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
februari 2015
Marktscan Forensische Zorg in strafrechtelijk kader 2014 - 33628-7
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de gedwongen
terugkeer van een uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling naar
Afghanistan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
februari 2015
Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de gedwongen terugkeer van een
uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling naar Afghanistan - 19637-1951
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële
bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van
Mentorschap Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
februari 2015
Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage
voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland 34000-VI-66
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
44.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek van IQ Healthcare
over onnodige ambulanceritten

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 12 februari 2015
Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek van IQ Healthcare over
onnodige ambulanceritten - 29247-197
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
45.

Agendapunt:

Verslag van de bespreking tijdens de informele JBZ-Raad te Riga op 2930 januari 2015, onderdeel terrorisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 februari
2015
Aanbieding verslag van de bespreking tijdens de informele JBZ-Raad te Riga op
29-30 januari 2015, onderdeel terrorisme - 32317-269
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 op 11 maart 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,
gehouden in Riga op 29 en 30 januari 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 februari
2015
Aanbieding van het verslag van de informele JBZ-Raad, gehouden in Riga op 29
en 30 januari 2015 - 32317-270
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 op 11 maart 2015.
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op
11 maart 2015.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
47.

Agendapunt:

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Een pil teveel maakt geen
crimineel"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 februari 2015
Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Een pil teveel maakt geen crimineel" 2015Z01980
De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven laten weten dat de
leden Recourt en Rebel over dit onderwerp op 29 augustus 2014 schriftelijke
vragen hebben gesteld (2014Z14548). Dat de minister van Veiligheid en Justitie
deze vragen op 20 oktober 2014 heeft beantwoord (Vergaderjaar 2014-2015,
Aanhangsel van de Handelingen, nr. 295). Dat het onderwerp daarmee ter
bespreking heeft voorgelegen in de Kamer.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake
beleidsdoorlichtingen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J.
Harbers (VVD) - 12 februari 2015
Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen 2015Z02621
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) inzake de
verlenging van het rapporteurschap

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 19 februari 2015
Brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) inzake de
verlenging van het rapporteurschap - 2015Z02914
Het rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie wordt verlengd tot aan het
zomerreces van 2016, of zoveel eerder als er over een EOM definitief is
besloten.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

50.

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 26 februari 2015
EU-stafnotitie - Standpunten fracties Europees Parlement inzake uitbreiding
bevoegdheid Europees Openbaar Ministerie (EOM) - 2015Z03419
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Verslag interparlementaire bijeenkomst Slimme Grenzen te Brussel, 2425 februari 2015

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 25 februari 2015
Verslag interparlementaire bijeenkomst Slimme Grenzen te Brussel, 24-25
februari 2015 - 2015Z03347
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
51.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bezuinigingen dierenpolitie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) 11 februari 2015
Verzoek Thieme inzake reactie op bezuinigingen dierenpolitie - 2015Z02389
Het verzoek is ingetrokken.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Verzoek gestanddoening toezeggingen algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen op 5 februari 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 24
februari 2015
Toezegging tijdens algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen van
februari 2014 over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop
notarissen en de KNB - 2015Z03122
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht zijn
toezeggingen spoedig gestand te doen om de Kamer een brief te doen
toekomen over wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop
notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie daarmee omgaan,
evenals over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van
erfenissen, zoals gedaan in het algemeen overleg over civielrechtelijke
onderwerpen op 5 februari 2014.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek om reactie Minister Veiligheid en Justitie op rapport Europol

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 26 februari 2015
Verzoek om reactie Minister Veiligheid en Justitie op rapport Europol 2015Z03415
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het rapport van Europol 'European financial coalition
against commercial sexual exploitation of children online' en daarbij met name
in te gaan op de rol van Nederland bij het leveren van internetdiensten.

Besluit:

54.

55.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg over bericht ‘Drie keer Balkenende-norm
voor ICT-consultant politie’

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 26 februari 2015
Verzoek aanvraag algemeen overleg over bericht ‘Drie keer Balkenende-norm
voor ICT-consultant politie’ - 2015Z03425
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek vuurwerk

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 4 maart 2015
Verzoek Rondetafelgesprek vuurwerk - 2015Z03832
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over vuurwerk. Er zal worden
geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het
rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het
rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring
aan de commissie voorgelegd.

Besluit:
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56.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg over Europese buitengrenzen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) 2 maart 2015
Verzoek PVV-fractie om algemeen overleg te plannen over Europese
buitengrenzen - 2015Z03651
Er wordt een algemeen overleg van twee uur gepland. Ten behoeve van de
volgende procedurevergadering zal de griffier een voorstel doen voor de
vorming van de agenda van dit algemeen overleg.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht dat gerechtsdeurwaarders te hoge nota's
sturen bij ontruimingen van woningen (AD 4 maart 2015)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 4
maart 2015
Reactie vragen over het bericht in het Algemeen Dagblad "Dat
gerechtsdeurwaarders te hoge nota's sturen bij ontruimingen van woningen"
van 4 maart 2015 - 2015Z03886
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht 'Deurwaarder stuurt veel te hoge
nota's' (AD 4 maart 2015).

Besluit:

58.

Agendapunt:

Verzoek gestanddoening toezeggingen algemeen overleg over
criminele jeugdgroepen op 17 juni 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Marcouch (PvdA) 4 maart 2015
Toezeggingen gedaan in het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen op
17 juni 2014 - 2015Z03887
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht voorafgaand aan het
algemeen overleg over criminele jeugdgroepen op 9 april 2015 de toezeggingen
gestand te doen om na te gaan of het Openbaar Ministerie feitenmateriaal kan
verzamelen wat betreft het zwaarder straffen bij delicten die in groepsverband
worden gepleegd en een impressie te geven van hoe het met leden van
criminele jeugdgroepen gaat nadat zij zijn aangepakt, ook in termen van
recidive, zoals gedaan in het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen op
17 juni 2014.

Besluit:

Brievenlijst
59.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
60.

Agendapunt:

Verzoek annuleren algemeen overleg over slachtofferbeleid op 12
februari 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 9 februari 2015
Verzoek om het algemeen overleg over slachtofferbeleid van 12 februari 2015
te annuleren - 2015Z02240
Door middel van een e-mailprocedure op 10 februari 2015 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 12 februari 2015 te
annuleren.

Besluit:
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61.

Agendapunt:

Verzoek brief inzake vervolging bekeringen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 18 februari 2015
Verzoek brief inzake vervolging bekeringen - 2015Z02839
Door middel van een e-mailprocedure op 19 februari 2015 heeft de commissie
besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer
een reactie te doen toekomen op de radio-uitzending van 'Dit is de dag' d.d. 16
februari 2015 over uitgezette bekeerlingen die gevaar lopen
http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/uitgezette-bekeerling-egypte-ingevaar-12/ en het beleid van de Dienst Terugkeer en Vertrek in dit soort zaken,
voorafgaand aan het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Verzoek brief inzake ingetrokken visa imams

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19
februari 2015
Verzoek brief min V&J en min BuZa inzake ingetrokken visa imams Rijswijk 2015Z02902
Door middel van een e-mailprocedure op 19 februari 2015 hebben de
commissies besloten de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse
Zaken te verzoeken de Kamer uiterlijk dinsdag 24 februari a.s. om 12.00 uur
een reactie te doen toekomen op de berichtgeving rond het intrekken van visa
van imams, daarbij een aantal aanvullende vragen en de eerder gestelde
schriftelijke vragen te beantwoorden.
BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

63.

Agendapunt:

Reactie minister van Veiligheid en Justitie vragen op bezuinigingen
brandweer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 24
februari 2015
Reactie minister van Veiligheid en Justitie vragen op bezuinigingen brandweer 2015Z03095
Door middel van een e-mailprocedure op 24 februari 2015 heeft de commissie
besloten geen brief aan de minister van Veiligheid en Justitie te vragen naar
aanleiding van het bericht van de NOS dat de komende jaren nog eens 40
miljoen minder naar de brandweer zal gaan.

Besluit:

Overig (besloten)
64.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting art 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding,
bijlage bij TK 33 199 nr. 5

Zaak:

Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 5 februari
2015
Beleidsdoorlichting art 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding, bijlage bij TK
33 199 nr. 5 - 2015Z02075
Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de kabinetsreactie
beleidsdoorlichting art.33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding (Kamerstuk
33199, nr. 5) op 12 februari 2015.

Besluit:
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65.

Agendapunt:

Notitie ten behoeve van algemeen overleg over slachtofferbeleid op 12
februari 2015

Zaak:

Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Reekers - 5 februari 2015
Notitie ten behoeve van algemeen overleg over slachtofferbeleid op 12 februari
2015 - 2015Z02076
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage
van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg
(Kamerstuk 34067) en tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage
voor verblijf in een justitiële inrichting (Kamerstuk 34068).

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04973
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