Den Haag, 10 april 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
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FIN
I&M
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V&J
VWS
WR
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en
Bosnië en Herzegovina ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de
overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied
verblijven; Brussel, 5 december 2013

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 maart
2014
Verdrag Protocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en BosniëHerzegovina ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en Bosnië-Herzegovina betreffende de overname van personen
die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; Brussel, 5 december
2013 - 33903-1
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 april 2014
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
- 2014Z05292
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 desverzocht verstrekken van
berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende
partneralimentatie (33311);
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7.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);
8. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het
verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de
invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende
maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdeliquenten
(langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) (33816);
9. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van
de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met
het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs
(Kamerstuk 32859) wordt niet langer in een wetgevingsoverleg behandeld maar
aangemeld voor plenaire behandeling.
Het wetsvoorstel tot 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) (Kamerstuk 33685) wordt bij
de Griffie Plenair aangemeld om te worden behandeld in een
wetgevingsoverleg.

Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
3.

Agendapunt:

Toezeggingen Algemeen Overleg coffeeshopbeleid en aanbieding
rapport 'Internationaal recht en cannabis'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 maart
2014
Toezeggingen Algemeen Overleg coffeeshopbeleid en aanbieding rapport
'Internationaal recht en cannabis' - 24077-316
Geagendeerd voor de nog te plannen tweede termijn van het algemeen overleg
over het coffeeshopbeleid.
VWS

Agendapunt:

Plan van aanpak WODC-onderzoek naar onbemande vliegtuigen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 maart
2014
Aanbieding van het plan van aanpak van het WODC-onderzoek naar
onbemande vliegtuigen - 30806-21
Voor kennisgeving aangenomen. Onderzoeksresultaten en kabinetsreactie
worden afgewacht.
BuZa, DEF

Agendapunt:

Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 maart
2014
Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek - 33750-VI116
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

4.

Besluit:

5.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over het inzetten van
medewerkers van Defensie te Amsterdam van 5 tot en met 8 december
2013 en van 31 december 2013 tot en met 9 januari 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 maart
2014
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over
het inzetten van medewerkers van Defensie te Amsterdam van 5 tot en met 8
december 2013 en van 31 december 2013 tot en met 9 januari 2014 - 29628448
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Reactie op het programma de Altijd Wat Monitor van de NCRV over
aangifte doen bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 maart
2014
Reactie op het programma de Altijd Wat Monitor van de NCRV over aangifte
doen bij de politie - 29628-447
Agenderen voor een algemeen overleg over politieonderwerpen. Het algemeen
overleg wordt gepland.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Voortgang samenhang toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014
Voortgang samenhang toezicht en handhaving in de openbare ruimte - 28684402
Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op een brief van een burger inzake klachten over de politie
regio Utrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 april 2014
Reactie op een brief van een burger inzake klachten over de politie regio
Utrecht - 2014Z05953
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma
kinderen en vervolg

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2014
Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en
vervolg - 32824-52
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de
behandeling over te nemen.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
11.

Agendapunt:

Landenbeleid Irak, Afghanistan en Somalië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 maart
2014
Landgebonden asielbeleid inzake Irak, Afghanistan en Somalië - 19637-1794
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid. Het algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
(stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen,
abonnementen en overige overeenkomsten) in werking getreden (Stb.
2010, 789)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 maart
2014
Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
(stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen
en overige overeenkomsten) - 30520-21
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 maart
2014
Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2013 - 29452-168
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbsonderwerpen.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag
hebben ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis)
en hoeveel kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande
periode waarin het nareisbeleid anders was, zijn afgewezen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 maart
2014
Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag hebben
ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis) en hoeveel
kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande periode waarin het
nareisbeleid anders was, zijn afgewezen - 19637-1797
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Segers waarmee een
minderjarige moeder in het huwelijk kan treden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 maart
2014
Reactie op het amendement van het lid Segers waarmee een minderjarige
moeder in het huwelijk kan treden - 33488-13
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 en
Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de
huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van
in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)
(Kamerstuk 33488).

Besluit:

16.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Van Hijum c.s. over beperken van het op
straat komen van kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 maart
2014
Uitvoering van de motie van het lid Van Hijum c.s. over beperken van het op
straat komen van kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers - 19637-1796
Betrokken bij het algemeen overleg over de opvang van uitgeprocedeerde
asielzoekers op 2 april 2014.

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke inbreng over huwelijks- en
gezinsmigratie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 maart
2014
Uitstelbericht beantwoording schriftelijke inbreng over huwelijks- en
gezinsmigratie - 32175-51
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der Graaf

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart
2014
Voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G. - 33750-VI-115
Betrokken bij het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 27 maart
2014.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Haalbaarheidsstudie Shared Facility Centre Addis Abeba

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart
2014
Haalbaarheidsstudie Shared Facility Centre Addis Abeba - 19637-1795
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Consultatie van de Commissie inzake de EU-herziening van het
auteursrechtelijk kader

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart
2014
Consultatie van de Commissie inzake de EU-herziening van het
auteursrechtelijk kader - 29838-71
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
auteursrechtbeleid.
EU

Agendapunt:

Status van een zogenaamd Memorandum of Understanding met Guinee

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart
2014
Status van een zogenaamd Memorandum of Understanding met Guinee over de
afspraken over vervangende reisdocumenten en de terugkeer van
vreemdelingen - 29344-119
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

21.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Rapport Inspectie Jeugdzorg over opgeheven verscherpt toezicht
William Schrikker Groep

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 maart
2014
Rapport Inspectie Jeugdzorg over opgeheven verscherpt toezicht William
Schrikker Groep - 31839-356
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op een verzoek van de commissie over wetgeving uitgevoerd
door het Centraal Jusititieel Incassobureau

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 maart
2014
Reactie op een verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over
wetgeving uitgevoerd door het CJIB - 29398-409
Aangehouden, aangekondigde nadere informatie wordt afgewacht.

Agendapunt:

De positie van kinderen in een vechtscheiding verbeteren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 maart
2014
De positie van kinderen in een vechtscheiding verbeteren - 33836-3
Agenderen voor een algemeen overleg over vechtscheidingen. Het algemeen
overleg wordt gepland.
De commissie gaat in op een uitnodiging van de Kinderombudsman een gesprek
te voeren over het rapport: 'Vechtende ouders, het kind in de knel.' Dit gesprek
zal voorafgaand aan het algemeen overleg gevoerd worden.
VWS

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Onderzoeksrapportage medisch handelen voorafgaand aan overdracht
aan Polen van een Georgisch meisje

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 april
2014
Onderzoeksrapportage medisch handelen voorafgaand aan overdracht aan
Polen van een Georgisch meisje - 19637-1799
Agenderen voor het algemeen overleg over medische zorg asielzoekers op
woensdag 23 april 2014.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Aanbieding van het WODC-rapport 'Au pairs in Nederland'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 april
2014
Aanbieding van het WODC-rapport 'Au pairs in Nederland' - 29407-192
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de
behandeling over te nemen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 maart
2013
Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg - 33552-3
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid. Het algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

28.

Agendapunt:

Beleidsreactie rapport 'Recidive na een reclasseringscontact’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 april
2014
Beleidsreactie rapport 'Recidive na een reclasseringscontact’ - 29279-196
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Besluit:

29.

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 april
2014
Beantwoording vragen commissie over de verplichte bijdrage slachtofferzorg en
plan van aanpak CJIB 'wel willen niet kunnen betalen' - 33552-11
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.

Agendapunt:

Beleidsreacties rapport Raad van de Rechtshandhaving naar aanleiding
van doorlichting Justitiële Inrichting Caribisch Nederland + Stichting
Reclassering Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 april
2014
Beleidsreacties op het rapport Raad van de Rechtshandhaving naar aanleiding
van doorlichting Justitiële Inrichting Caribisch Nederland + Stichting
Reclassering Caribisch Nederland - 29270-90
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
justitieketen op de BES-eilanden.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
30.

Agendapunt:

Berichtgeving inzake de onderwerpen strafbaarstelling illegaliteit en
arbeidskorting

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 1 april 2014
Berichtgeving inzake de onderwerpen strafbaarstelling illegaliteit en
arbeidskorting - 33750-38
Betrokken bij het debat over de aanpassing van het regeerakkoord.

Besluit:

Europese aangelegenheden
31.

Agendapunt:

Voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van het
Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 maart
2014
Voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van het Europees
Openbaar Ministerie - 33709-6
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 4 juni 2014.
De minister van Veiligheid en Justitie verzoeken een schriftelijke reactie te
geven op het voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van
het Europees Openbaar Ministerie.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

32.

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 3 april 2014
EU-stafnotitie - Vergelijking twee voorstellen Verordening tot instelling van het
Europees Openbaar Ministerie - 2014Z06152
Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van het Griekse
Voorzitterschap over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie
(Kamerstuk 33709-6).
EU

Agendapunt:

Reactie op het gemotiveerd advies over het voorstel Verordening
oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

Zaak:

Overig - Organisatie, Europese Commissie - 25 maart 2014
Reactie op het gemotiveerd advies over het voorstel Verordening oprichting
Europees openbaar ministerie COM (2013) 534 - 33709-5
De rapporteur Europees Openbaar Ministerie stelt een reactie op deze brief op
en zal deze aan de commissie voorleggen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 3 april 2014
Conceptreactie op brief Europese Commissie inzake gemotiveerd advies over
het voorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 2014Z06167
De rapporteur Europees Openbaar Ministerie zal, na een gesprek met enkele
commissieleden opnieuw een voorstel voor een reactie aan de commissie
voorleggen.
EU
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33.

Agendapunt:

Position paper van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 3 april 2014
Position paper van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie - 2014Z06174
De rapporteur Europees Openbaar Ministerie zal, na een gesprek met enkele
commissieleden opnieuw een voorstel voor een reactie aan de commissie
voorleggen.

Besluit:

Overig (openbaar)
34.

Agendapunt:

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J.
Recourt (PvdA) - 26 maart 2014
Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576
Voor kennisgeving aangenomen. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
wordt als volgcommissie uitgenodigd bij het te zijner tijd te voeren algemeen
overleg over de justitieketen op de BES-eilanden.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, EU, FIN, I&M, OCW, RU, SZW, WR, VWS, V&J

Besluit:

Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Verzoek Van Nispen (SP) op artikel Volksrant inzake deal met
drugscrimineel Cees H.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 4 april
2014
Verzoek Van Nispen (SP) op artikel Volksrant inzake deal met drugscrimineel
Cees H. - 2014Z06210
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Rondvraag
36.

Agendapunt:

Brief vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de
uitspraak HvJ inzake richtlijn bewaarmijn telecomgegevens

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur
(VVD) - 8 april 2014
Brief vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak HvJ
inzake richtlijn bewaarmijn telecomgegevens - 2014Z06389
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de gevolgen van het feit dat het Hof van Justitie de richtlijn
betreffende gegevensbewaring ongeldig heeft verklaard. Daarbij zal worden
verzocht specifiek in te gaan op de vraag welke (Nederlandse) wetten op deze
richtlijn zijn gebaseerd, wat de ongeldigheid van een richtlijn betekent voor de
bindendheid en uitvoering/uitwerking van deze wetten, of de Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens dient te worden aangepast, welke effecten er
eventueel zijn voor in Nederland opererende telecombedrijven en andere
bedrijven waarop de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens betrekking
heeft, welke gevolgen de uitspraak heeft voor brede vormen van opslag van
persoonsgegevens door de overheid die nu al bestaan en/of die de regering nog
beoogt in te voeren en wat de gevolgen zijn voor de geheime diensten.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Reactie vragen aan de minister Veiligheid en Justitie op bericht over
vrijlating door fout OM en algemeen overleg over het OM

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 9 april 2014
Reactie vragen aan de minister Veiligheid en Justitie op bericht over vrijlating
door fout OM en algemeen overleg over het OM - 2014Z06489
De minister van Veiligheid en Justitie zal een reactie worden gevraagd op het
bericht: 'Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door fout OM'.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Reactie minister V&J vragen op bericht over wens burgemeesters
inzake terugkeerbeleid pedoseksuelen alsmede uitkomsten overleg
burgemeesters, reclassering, gemeenten en justitie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 9 april 2014
Reactie minister V&J vragen op bericht over wens burgemeesters inzake
terugkeerbeleid pedoseksuelen alsmede uitkomsten overleg burgemeesters,
reclassering, gemeenten en justitie - 2014Z06508
De minister van Veiligheid en Justitie zal een reactie worden gevraagd op het
bericht: 'Burgemeesters: 'Pedo's terug naar eigen gemeente'. De minister wordt
daarbij tevens verzocht de uitkomsten van het overleg tussen burgemeesters,
reclassering, gemeenten en justitie over verbeteringen in het terugkeerbeleid
van pedoseksuelen aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

Brievenlijst
39.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
40.

Agendapunt:

Uitstel 2e termijn AO Coffeeshopbeleid op 25 maart 2014.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 24 maart 2014
Uitstel 2e termijn AO Coffeeshopbeleid morgen (25 maart) - 2014Z05358
Door middel van een e-mailprocedure op 25 maart 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg in tweede termijn over coffeeshopbeleid tot
nader order uit te stellen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Algemeen overleg over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers op
woensdag 2 april 2014 met één uur te verlengen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 1 april 2014
Algemeen overleg over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers op woensdag 2
april 2014 met één uur te verlengen - 2014Z05920
Door middel van een e-mailprocedure op 1 april 2014 heeft de commissie
besloten niet akkoord te gaan met het voorstel het algemeen overleg over de
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers met een uur te verlengen.

Besluit:
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Overig (besloten)
42.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport 'Internationaal recht
en cannabis'

Zaak:

Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 april 2014
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport 'Internationaal recht en
cannabis' - 2014Z06170
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

P.T.M. van Doorn

Activiteitnummer:

2013A05097
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