Den Haag, 29 januari 2015
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening
van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken
(herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 januari
2015
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de
regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling
meerdaadse samenloop in strafzaken) - 34126
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2015.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 januari
2015
Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel - 34129
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 maart 2015.
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd voorafgaand aan de
inbrengdatum voor het verslag. 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.
WR

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Gemeentewet en
het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter
bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (Kamerstuk
33882)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20
januari 2015
Tweede nota van wijziging - 33882-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

4.

5.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband
met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger
beroep en cassatie

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari
2015
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en
cassatie - 34138
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 maart 2015.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari
2015
Aanbieding van het ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het
verkeer - 29398-446
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

6.

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 2014Z23064
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van
acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens
diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of
organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de
strafbaarstelling van acquisitiefraude (33712);
2. 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);
3. 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);
4. 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) (33272);
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 (Kamerstuk 33757);
6. Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter
aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en
ernstige overlast (Kamerstuk 33882);
7. Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese
betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese
betalingsbevelprocedure (Kamerstuk 32834);
8. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);

Besluit:
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Besluit:

9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband
met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende
kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig
recht (Wet auteurscontractenrecht) (Kamerstuk 33308);
13. 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);
14. Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van
consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr.
524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013
betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG
(Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)
(Kamerstuk 33982);
15. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de
doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens
(meldplicht datalekken) (Kamerstuk 33662);
16. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van
grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (Kamerstuk
34012);
17. Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming 201.) (Kamerstuk 33970);
18. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere
wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende
woon- of verblijfplaats (Kamerstuk 33956).
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de
inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het
Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel
in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van
het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling
van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en
munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L
94) (Kamerstuk 33995) zal als hamerstuk worden aangemeld bij de Griffie
Plenair.
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

Agendapunt:

Toestemming deelname OM en Politie aan rondetafelgesprek
dataretentie d.d. 29 januari 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 januari
2015
Toestemming deelname OM en Politie aan rondetafelgesprek dataretentie d.d.
29 januari 2015 - 2015Z00219
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

8.

9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Oskam, gedaan bij de regeling van
werkzaamheden van 16 december 2014, over het bericht `Steden
drukken gereguleerde wietteelt door`

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 januari
2015
Reactie op het verzoek van het lid Oskam, gedaan bij de regeling van
werkzaamheden van 16 december 2014, over het bericht 'Steden drukken
gereguleerde wietteelt door' - 24077-341
Betrekken bij het dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden.

Agendapunt:

Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 januari
2015
Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 - 28684-429
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 januari
2015
Aanbieding Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 - 34000-VI61
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake aanbieden rapport
"De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 januari
2015
Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake aanbieden rapport
"De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen" - 31109-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Impactanalyse ‘bijdrageregelingen veroordeelden’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 januari
2015
Aanbieding impactanalyse ‘bijdrageregelingen veroordeelden’ - 34067-5
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:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie inzake 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)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 januari
2015
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
inzake 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). - 29628-502
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling 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) (Kamerstuk 29628, nr. 488).

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoeksrapport ter zake de Wet
deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari
2015
Reactie op het onderzoeksrapport ter zake de Wet deelgeschilprocedure voor
letsel- en overlijdensschade - 34132-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Slob en Van der Staaij over
financiering van de beveiliging van Joodse instellingen (Kamerstuk
29754, nr. 282)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 januari
2015
Reactie op de motie van de leden Slob en Van der Staaij over financiering van
de beveiliging van Joodse instellingen - 29754-286
Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie Slob/Van der Staaij
(Kamerstuk 29754, nr. 282).

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op uitspraken oud-raadsheer over rechterlijke organisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari
2015
Reactie op uitspraken oud-raadsheer over rechterlijke organisatie - 29279-223
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 19 maart 2015.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari
2015
Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit - 30995-96
Agenderen voor het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen op 26
februari 2015.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging
minister van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari
2015
Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging minister van
Veiligheid en Justitie - 2015Z00898
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
19.

20.

Agendapunt:

Eindrapportage Taskforce Behandelduur tbs

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12
januari 2015
Aanbieding eindrapportage Taskforce Behandelduur tbs - 29452-187
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 4 februari 2015.

Agendapunt:

Opvang en terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de G4

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13
januari 2015
Opvang en terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de G4 - 19637-1941
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring. Algemeen overleg plannen.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoeksrapport ‘Gevangen in Schuld’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
januari 2015
Reactie op het onderzoeksrapport ‘Gevangen in Schuld’ - 24515-299
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).
SZW

Agendapunt:

Asielbeleid ten aanzien van Libië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
januari 2015
Asielbeleid ten aanzien van Libië - 19637-1942
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
februari 2015.
BuZa

Besluit:

22.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Uitwerking beleidswijziging inreisverbod

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16
januari 2015
Uitwerking beleidswijziging inreisverbod - 19637-1945
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Actualisatie voortgang implementatie Masterplan DJI en stand van
zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19
januari 2015
Actualisatie voortgang implementatie Masterplan DJI en stand van zaken
onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden - 24587-613
Geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 22
januari 2015.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Uitkomsten van het overleg met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) over de gevolgen van een voorlopige voorziening
van de Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20
januari 2015
Uitkomsten van het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) over de gevolgen van een voorlopige voorziening van de Centrale Raad
van Beroep van 17 december 2014 - 19637-1944
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Aantal verleende verblijfsvergunningen in het geval van bijzondere,
schrijnende individuele omstandigheden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21
januari 2015
Aantal verleende verblijfsvergunningen in het geval van bijzondere, schrijnende
individuele omstandigheden - 19637-1943
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
februari 2015.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Uitstelbericht inzake reactie op proefschrift 'Female sexual offending.
Offences, criminal careers and co-offending'.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21
januari 2015
Uitstelbericht inzake reactie op proefschrift 'Female sexual offending. Offences,
criminal careers and co-offending' - 28684-430
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Afschrift van de open brief aan PAX betreffende de situatie in Rwanda,
in het bijzonder in relatie tot het Nederlandse vreemdelingenbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21
januari 2015
Afschrift van de open brief aan PAX betreffende de situatie in Rwanda, in het
bijzonder in relatie tot het Nederlandse vreemdelingenbeleid - 2015Z00940
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de
voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het ad hoc
bezoek inzake een Frontex vlucht (16-18 oktober 2013)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22
januari 2015
Aanbieding van de regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité
inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het ad hoc bezoek
inzake een Frontex vlucht (16-18 oktober 2013) - 29344-124
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring.
BuZa, DEF, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren over de terreuraanslag in
Parijs

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 januari 2015
Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren over de terreuraanslag in Parijs 29754-274
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de aanslag in Parijs op 14
januari 2015.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Toestemming deelname Agentschap Telecom aan rondetafelgesprek
over dataretentie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari
2015
Toestemming deelname Agentschap Telecom aan rondetafelgesprek over
dataretentie - 2015Z00759
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
32.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken op 29-30 januari 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari
2015
Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken op 29-30 januari 2015 - 32317-261
Geagendeerd voor de schriftelijk overleggen over de informele JBZ-raad van 29
en 30 januari 2015 op 26 januari 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
33.

Agendapunt:

Verzoek brief over wijziging bed bad brood standpunt

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) 21 januari 2015
Verzoek brief regering over wijziging bed bad brood standpunt - 2015Z00911
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Verzoek feitenrelaas over de zorg voor een in Syrië omgekomen
zeventienjarige

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 21
januari 2015
Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om een feitenrelaas over de
zorg die de in Syrië omgekomen zeventienjarige Achraf - 2015Z00913
Er zal een reactie worden gevraagd aan de ministers van Veiligheid en Justitie
en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid ten aanzien van de preventie
van radicalisering van zowel minder- als meerderjarigen en daarbij ook in te
gaan op de mogelijkheden van ondertoezichtstelling en opneming en
(gedwongen) behandeling op basis van de Wet bijzondere opneming in
psychiatrische ziekenhuizen.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Verzoek D66-fractie tbv procedurevergadering spoedige
kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa over de massale
spionage door EU lidstaten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 27 januari 2015
Verzoek D66-fractie tbv procedurevergadering spoedige kabinetsreactie op het
rapport van de Raad van Europa over de massale spionage door EU lidstaten 2015Z01246
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer zo spoedig
mogelijk, bij voorkeur binnen twee weken, een reactie te doen toekomen op het
rapport 'Mass surveillance' van de Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Verzoek ChristenUnie-fractie tbv procedurevergadering: rappel motie
Segers (29754, nr. 221)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 27 januari 2015
Verzoek ChristenUnie-fractie tbv procedurevergadering: rappel motie Segers
(29754, nr. 221) - 2015Z01279
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer binnen een
week te informeren wanneer zij het in de motie-Segers (Kamerstuk 29754, nr.
221) gevraagde onderzoek over de financiële steunverlening aan Nederlandse
moskeeverenigingen en andere organisaties door verschillende onvrije landen
tegemoet kan zien.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Verzoek om een rondetafelgesprek over de bezuinigingen bij het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 28
januari 2015
Verzoek om een rondetafelgesprek over de bezuinigingen bij het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) - 2015Z01364
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over de bezuinigingen bij het
Nederlands Forensisch Instituut. 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:

38.

Agendapunt:

Verzoek om een algemeen overleg te plannen over de bezuinigingen bij
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 28 januari 2015
Verzoek om een algemeen overleg te plannen over de bezuinigingen bij het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - 2015Z01365
Er zal een algemeen overleg worden gepland eind maart 2015 over de
bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Besluit:

Brievenlijst
39.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
40.

Agendapunt:

Verzoek reactie op brief ACP

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 13
januari 2015
Verzoek Kooiman (SP) reactie op brief ACP (te ontvangen voor debat over
aanslag in Parijs) - 2015Z00365
Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie besloten de minister
van Veiligheid en Justitie geen reactie te vragen op de brief van ACP.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek ten behoeve van algemeen overleg informele JBZ-raad

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 21
januari 2015
Verzoek D66-fractie tbv algemeen overleg informele JBZ-raad - 2015Z00925
Door middel van een e-mailprocedure op 22 januari 2015 heeft de commissie
besloten de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een
toelichting en reactie te geven op het voorstel van de Belgische vicepremier,
gedaan op dinsdag 20 januari 2015 als voorzitter van de Benelux, dat België,
Nederland en Luxemburg alle nationale databanken met elkaar moeten gaan
delen in de strijd tegen terreur, zodat deze kan worden betrokken bij het
overleg over de informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Verzoek omzetten algemeen overleg informele JBZ-raad (overige JBZonderwerpen) in een schriftelijk overleg

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 22
januari 2015
Verzoek om het algemeen overleg informele JBZ-raad (overige JBZonderwerpen) om te zetten in een schriftelijk overleg - 2015Z00970
Door middel van een e-mailprocedure op 22 januari 2015 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad van 29 en 30
januari 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek omzetten algemeen overleg informele JBZ-raad (JBZonderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) in
schriftelijk overleg

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 22
januari 2015
Verzoek omzetten algemeen overleg JBZ-raad (deel asiel) in schriftelijk overleg
- 2015Z00986
Door middel van een e-mailprocedure op 22 januari 2015 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over de informele JBZ-raad van 29 en 30 januari
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) om
te zetten in een schriftelijk overleg.

Besluit:

Overig (besloten)
44.

Agendapunt:

Vaststelling prioritaire EU-voorstellen V&J o.b.v. Werkprogramma 2015
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 21 januari 2015
Vaststelling prioritaire EU-voorstellen V&J o.b.v. Werkprogramma 2015
Europese Commissie - 2015Z00924
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04971
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