Den Haag, 26 maart 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
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BiZa
BuZa
DEF
EU
EZ
I&M
SZW
VWS

Document:

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

15,
14,
16
26,
14
14,
15,
23

20, 25, 36
15, 20
36, 37, 38, 40, 44
25, 39
20

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 maart
2015

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van
Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de
toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU
2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang
van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25
november 2014
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn
2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking
van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van
normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU
2013, L 180) - 34088
Agenderen voor een wetgevingsoverleg. De griffier zal de mogelijkheden
daartoe aan de commissie voorleggen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 5 maart 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34088-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5
maart 2015
Nota van wijziging - 34088-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op
amendementen ingediend bij de Wet registermediator, de Wet
bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet
bevordering van mediation in het bestuursrecht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 6 maart 2015
Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op amendementen
ingediend bij de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het
burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht 33722-21
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 21 mei
2014
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens - 33939
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 april 2015.

Besluit:

4.

5.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten,
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van
bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L
182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 maart 2015
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn
2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot
wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en
tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU
2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) - 34176
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 april 2015.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen
bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de
slachtofferzorg

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 november
2014
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage
van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg 34067
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, S.A. Blok - 19 maart 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34067-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 maart
2015
Nota van wijziging - 34067-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 november
2014
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 - 34068
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, S.A. Blok - 19 maart 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34068-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 maart
2015
Nota van wijziging - 34068-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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8.

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 2014Z23067
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 het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
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) (Kamerstuk 33325);
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. 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);
8. 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);
9. 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);
10.Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (Kamerstuk
34013);
11.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);
12. 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).
De commissie heeft besloten de Kamer te verzoeken toestemming te verlenen
om het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter
implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de
toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L
180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om
internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) Kamerstuk 34088) te
behandelen in een wetgevingsoverleg.

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
9.

Agendapunt:

Mutaties na de Najaarsnota 2014 van Veiligheid en Justititie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 februari
2015
Mutaties na de Najaarsnota 2014 van Veiligheid en Justititie - 34000-VI-67
Betrekken bij de behandeling van de Slotwet Ministerie van Veiligheid en
Justitie 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Beleidsreactie bij het rapport "Beschikt en Gewogen" van de procureurgeneraal bij de Hoge Raad

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 februari
2015
Beleidsreactie bij het rapport "Beschikt en Gewogen" van de procureur-generaal
bij de Hoge Raad - 29279-225
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Veiligheidsmonitor 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart
2015
Veiligheidsmonitor 2014 - 28684-435
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
veiligheidsonderwerpen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen
rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht.’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart
2015
Aanbieding onderzoeksrapport ‘Aan handen en voeten gebonden.
Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht.’ 32239-5
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel en prostitutie.

Besluit:

13.

Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Reekers - 19 maart 2015
Mutaties na Najaarsnota 2014 Veiligheid en Justitie(TK 34000 VI, nr. 67) 2015Z04953
De minister van Veiligheid en Justitie zal enkele vragen ter beantwoording
worden voorgelegd over zijn brief van 26 februari 2015 inzake de diverse
mutaties die na de Najaarsnota van 2014 en de bijbehorende 2e suppletoire
wet zijn opgetreden.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over
wetsvoorstel inbedding politieacademie in politiebestel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart
2015
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over wetsvoorstel
inbedding politieacademie in politiebestel - 2015Z03643
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Drones

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart
2015
Drones - 2015Z03660
Agenderen voor een algemeen overleg over drones. Algemeen overleg plannen.
I&M, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

15.

Besluit:

Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 24 maart 2015
BOR-Notitie: Onderzoek ‘Het gebruik van drones’ - 2015Z05261
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op berichtgeving rond intrekken visa van imams

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart
2015
Reactie op berichtgeving rond intrekken visa van imams - 29754-303
Betrekken bij het debat over de reactie op de berichtgeving rond het intrekken
van visa van imams.
SZW, BuZa, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in
1977

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19
november 2014
Verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 34000-VI-19
Agenderen voor een algemeen overleg van twee uur over de treinkaping bij De
Punt. Algemeen overleg plannen voor het meireces.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 maart
2015
Antwoorden op vragen van de commissie over het verslag van het
archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in
1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te
Bovensmilde - 34000-VI-69
Agenderen voor het algemeen overleg over de treinkaping bij De Punt.
DEF

Agendapunt:

Bekendmaking voorlopige gunning van de vernieuwing van C2000

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 maart
2015
Bekendmaking voorlopige gunning van de vernieuwing van C2000 - 25124-74
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16
mei 2014
Fiche: Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame
civiele gebruik van drones - 22112-1849
Agenderen voor het algemeen overleg over drones.
BuZa, I&M

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake
deal met Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 maart
2015
Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake deal met
Cees H. - 34000-VI-68
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Toestemming deelname NFI, Openbaar Ministerie en politie aan
rondetafelgesprek over bezuinigingen bij het NFI

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 maart
2015
Toestemming deelname NFI, Openbaar Ministerie en politie aan
rondetafelgesprek over bezuinigingen bij het NFI - 2015Z04086
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Oskam bij het verzoek lid Segers,
gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over
het bericht inzake de berichtgeving rond het intrekken van visa van
imams

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 maart
2015
Reactie op verzoek van het lid Oskam bij het verzoek lid Segers, gedaan tijdens
de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over het bericht inzake de
berichtgeving rond het intrekken van visa van imams - 29754-304
Betrekken bij het debat over de reactie op de berichtgeving rond het intrekken
van visa van imams.
BuZa, SZW, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Antwoorden op aanvullende vragen over berichtgeving inzake deal met
Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 maart
2015
Antwoorden op aanvullende vragen over berichtgeving inzake deal met Cees H.
- 34000-VI-70
Betrokken bij het debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H. op 10
maart 2015.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen financiële afhandeling schikking tussen OM en
Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 maart
2015
Recente ontwikkelingen financiële afhandeling schikking tussen OM en Cees H. 34000-VI-71
Betrokken bij het debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H. op 10
maart 2015.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Dekken, gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden van 20 januari 2015 over matchfixing

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 11 maart 2015
Reactie op verzoek van het lid Van Dekken, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 20 januari 2015, over matchfixing - 33296-11
Betrekken bij de behandeling van de initiatiefnota van het lid Van Dekken over
de aanpak van matchfixing in Nederland (Kamerstuk 34119).
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

25.

Agendapunt:

Reactie op brieven Rvdr en VCCA inzake wetsvoorstel aanpassing van
griffierechten (33 757)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015
Reactie op brieven van de Raad voor de rechtspraak en van de Vereniging van
Civiele Cassatieadvocaten over de tweede nota van wijziging inzake het
wetsvoorstel - 33757-10
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2014-2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015
Algeheel Beeld Jaarwisseling 2014-2015 - 28684-437
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk. Het algemeen overleg wordt gepland.
BiZa, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden d.d. 10 maart 2015, over uitspraken van de
Griekse regering over het openstellen van de grenzen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden d.d. 10 maart 2015, over uitspraken van de Griekse regering
over het openstellen van de grenzen - 32317-276
Betrokken bij het notaoverleg over de agenda van de Europese Top van 19 en
20 maart 2015 op 16 maart 2015.
Betrekken bij het debat over het bericht ‘Aantal asielzoekers EU groeit sterk’.
Het algemeen overleg over Europese buitengrenzen wordt geannuleerd.
EU

Agendapunt:

Landelijke executie-actie Nationale Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 18 maart 2015
Landelijke executie-actie Nationale Politie - 29279-227
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 9 april 2015.

Besluit:
Besluit:

27.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Uitbreiden van de pilot in bewaring stellen door de Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 maart 2015
Uitbreiden van de pilot in bewaring stellen door de Dienst Terugkeer en Vertrek
(DT&V) - 19637-1957
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Besluit:
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
29.

Agendapunt:

Reactie op een verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en
Justitie inzake een verzoek tot aanpassing van CJIB-beleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 maart
2015
Reactie op een verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie
inzake een verzoek tot aanpassing van CJIB-beleid - 2015Z03767
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Aantal toepassingen artikel 1F door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 maart
2015
Aantal toepassingen artikel 1F door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
in 2014 - 19637-1952
Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op de radio-uitzending van ‘Dit is de dag’ van 16 februari 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 maart
2015
Uitgezette bekeerlingen - 19637-1953
Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 5 maart 2015.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op het proefschrift ‘Female sexual Offending’. Offences,
criminal careers and co-offending’ van mevrouw Miriam Wijkman

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart
2015
Reactie op het proefschrift ‘Female sexual Offending’. Offences, criminal careers
and co-offending’ - 28684-436
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Onderzoek “M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de
positie van transgenders”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 maart
2015
Onderzoek “M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de positie van
transgenders” - 27859-76
Agenderen voor een algemeen overleg over sekseregistratie waarvoor ook de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgenodigd.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Artikel 64 Vreemdelingenwet 2000

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 maart
2015
Informatie over maatregelen om oneigenlijk gebruik van Artikel 64
Vreemdelingenwet 2000 tegen te gaan - 19637-1954
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
35.

Agendapunt:

Afschrift van de Koninklijk besluiten over het verlenen van ontslag aan
mr. I.W. Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie en aan mr. F.
Teeven als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 10 maart 2015
Afschrift van de Koninklijk besluiten over het verlenen van ontslag aan mr. I.W.
Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie en aan mr. F. Teeven als
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - 34174-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
36.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2015 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 maart
2015
Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2015 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2015 - 32317-272
Betrokken bij het schriftelijk overleg over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart
2015 op 11 maart 2015.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Uitkomsten technische studie en de toegang van de rechtshandhaving
tot het EES

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 maart
2015
Uitkomsten technische studie en de toegang van de rechtshandhaving tot het
EES - 33614-6
Betrokken bij het schriftelijk 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:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Laatste stand van zaken betreffende de agenda van de JBZ-Raad van
12 en 13 maart 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 maart 2015
Laatste stand van zaken betreffende de agenda van de JBZ-Raad van 12 en 13
maart 2015 - 32317-273

Besluit:

Betrokken bij het schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015
op 11 maart 2015.
EU

Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Doorgifte van de gegevens van passagierslijsten (PNR-gegevens) door
Europese luchtvaartmaatschappijen aan Mexico en Argentinië

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 maart 2015
Doorgifte van de gegevens van passagierslijsten (PNR-gegevens) door
Europese luchtvaartmaatschappijen aan Mexico en Argentinië - 32317-277
Betrokken bij het schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015
op 11 maart 2015.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015
(Justitiedeel)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 11 maart 2015
Verslag schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015
(Justitiedeel) - 32317-274
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015
(Asiel en migratiedeel)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 11 maart 2015
Verslag schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015 (Asiel en
migratiedeel) - 32317-275
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Overig (openbaar)
42.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer ‘Opgroeien met opa en
oma’. Omgang in het belang van kleinkind en grootouders

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 3 maart 2015
Initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer ‘Opgroeien met opa en oma’.
Omgang in het belang van kleinkind en grootouders - 34168
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 16 april 2015.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het
kinderpardon

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 4 juni 2014
Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon 33953
Agenderen voor een notaoverleg.

Besluit:
Zaak:

44.

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 9 maart 2015
Verslag van schriftelijk overleg inzake de initiatiefnota Voortman en Gesthuizen
over het kinderpardon - 33953-3
Agenderen voor een notaoverleg.

Agendapunt:

Behandelvoorstel rondetafelgesprek en rapporteur Slimme Grenzen

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 18 maart 2015
Behandelvoorstel rondetafelgesprek en rapporteur Slimme Grenzen 2015Z04841
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd
welke aanvullende suggesties de commissie heeft voor uit te nodigen
personen/organisaties voor het rondetafelgesprek. Het voorstel met een opzet
voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter
goedkeuring aan de commissie voorgelegd.
De commissie heeft besloten het lid Kuiken (PvdA-fractie) aan te stellen als
rapporteur Slimme Grenzen.
EU

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
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45.

Agendapunt:

Interparlementaire conferentie mensenhandel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 maart 2015
Behandelvoorstel politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel 2015Z04947
De commissie stemt in met het advies om de politieke voorbereidingsgroep te
laten bestaan uit totaal zes leden (drie uit de commissie Veiligheid en Justitie
van de Tweede Kamer en drie uit de commissies Veiligheid en Justitie en
Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van de eerste Kamer gezamenlijk).
Er zal per e-mail worden geïnventariseerd welke leden de commissie wenst af
te vaardigen naar de politieke voorbereidingsgroep Interparlementaire
conferentie mensenhandel.

Besluit:

Besluit:

Rondvraag
46.

Agendapunt:

Verzoek inzake het algemeen overleg over Europese buitengrenzen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 11
maart 2015
Verzoek inzake het algemeen overleg over Europese buitengrenzen 2015Z04300
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het debat over de groei van het aantal
asielzoekers, aangevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden van 24
maart 2015, een reactie te doen toekomen op een aantal berichten inzake
Europese buitengrenzen.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Verzoek informatie over uitvoering motie-Van Nispen inzake
financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 18
maart 2015
Verzoek SP om informatie over uitvoering motie opleiding lijkschouwing 2015Z04864
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 31
maart a.s. te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de ministers
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het
ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015, zodat dit kan worden
betrokken bij het algemeen overleg over de bezuinigingen bij het Nederlands
Forensisch Instituut op 1 april 2015.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Verzoek Rebel (PvdA) reactie berichtgeving misbruik door Nederlandse
missionarissen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 23 maart 2015
Verzoek Rebel (PvdA) reactie berichtgeving misbruik door Nederlandse
missionarissen - 2015Z05134
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de uitzending van 'Dit is de dag' over misbruik door
Nederlandse missionarissen wereldwijd.

Besluit:
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49.

Agendapunt:

Verzoek onderzoeksopdracht schikkingsovereenkomst Cees H.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 24 maart 2015
Verzoek onderzoeksopdracht schikkingsovereenkomst Cees H. - 2015Z05220
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht voor 15 april 2015 de
onderzoeksopdracht inzake de schikkingsovereenkomst met Cees H. aan de
Kamer voor te leggen en tevens aan te geven wie dit onafhankelijk onderzoek
gaat uitvoeren.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek uitnodigen advocaat inzake 'Overheid heeft pedofilie jarenlang
gedoogd' tbv procedurevergadering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 24 maart 2015
Verzoek uitnodigen advocaat inzake 'Overheid heeft pedofilie jarenlang
gedoogd' tbv procedurevergadering - 2015Z05248
Aangehouden tot de Kamer de reactie heeft ontvangen op het bericht 'Overheid
heeft pedofilie jarenlang gedoogd'.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek vaststellen inbrengdatum wetsvoorstel overplaatsen Noorse
gevangenen (Kamerstuk 34178)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 25 maart 2015
Verzoek vaststellen inbrengdatum wetsvoorstel overplaatsen Noorse
gevangenen (Kamerstuk 34178) - 2015Z05300
De inbrengdatum voor het verslag van het wetsvoorstel tot Goedkeuring en
uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het
gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging
van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)
(Kamerstuk 34178) wordt vastgesteld op 9 april 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 verslag heeft vastgesteld op 9 april 2015, wordt
de inbrengdatum voor het verslag bij het wetsvoorstel tot 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)
verplaatst naar 30 april 2015.

Besluit:

Noot:

Brievenlijst
52.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
53.

Agendapunt:

Verzoek uitstel algemeen overleg criminele jeugdgroepen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 2
maart 2015
Verzoek om AO criminele Jeugdgroepen uit te stellen naar begin april 2015Z03586
Door middel van een e-mailprocedure op 3 maart 2015 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen uit te stellen tot
begin april 2015.

Besluit:
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54.

55.

Agendapunt:

Verzoek omzetten AO's JBZ-raad in schriftelijk overleg

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 10 maart 2015
Verzoek omzetten AO-JBZ-raad in schriftelijk overleg - 2015Z04215
Door middel van een e-mailprocedure op 10 maart 2015 heeft de commissie
besloten de algemeen overleggen JBZ-Raad en JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op
het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) om te zetten in een schriftelijk
overleg.

Agendapunt:

Verzoek inzake uitspraak wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 11
maart 2015
Verzoek inzake uitspraak wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 2015Z04320
Het verzoek is via de regeling van werkzaamheden op 11 maart 2015
doorgeleid naar de minister van Veiligheid en Justitie.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Verzoek tot verplaatsen algemeen overleggen over bezuinigingen NFI
en rechtspraak op 19 maart 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 11 maart 2015
Verzoek tot verplaatsen algemeen overleggen over bezuinigingen NFI en
rechtspraak op 19 maart 2015 - 2015Z04370
Door middel van een e-mailprocedure op 12 maart 2015 heeft de commissie
besloten de algemeen overleggen over de bezuinigingen bij het Nederlands
Forensisch Instituut en over de rechtspraak te verplaatsen naar 1 april 2015.

Besluit:

Overig (besloten)
57.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over vuurwerk

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 19 maart 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek over vuurwerk - 2015Z04903
De opzet wordt met een toevoeging vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04974
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