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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 mei 2014
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 33940-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 12
juni 2014.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van
bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of
persoonlijk stempel van de maker

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11
november 2013
Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming
van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de
maker - 33800
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 2 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33800-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2
juni 2014
Nota van wijziging - 33800-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake
rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het
bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 10
september 2013
Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van
het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation
in het bestuursrecht) - 33727
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 juli 2014.

Besluit:

4.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 9 september
2013
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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 juli 2014.

Besluit:

5.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 9 september
2013
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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 juli 2014.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige
andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder
bekende woon- of verblijfplaats

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere
wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woonof verblijfplaats - 33956
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 september 2014.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2014
Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari
2014
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) 33866
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-4
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2013.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 10 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33866-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa, DEF

Agendapunt:

Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende
het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees
beschermingsbevel (PbEU L 338) - 33954
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 september 2014.

Besluit:
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10.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 juni 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z10089
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)
(Kamerstuk 30579);
2. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
3. 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);
4. 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);
5. 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) (Kamerstuk
33816);
6. Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in
strafprocedures (PbEU L 142) (Kamerstuk 33871);
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. Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming
van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de
maker (Kamerstuk 33800);
9. 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).
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de in het VAO
gevangeniswezen d.d. 28 mei 2014 vóór 1 juli 2014 toegezegde brief over de
effecten van de bezuinigingen op de reclassering aan de Kamer te doen
toekomen, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het
wetsvoorstel langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking
(Kamerstuk 33816).

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
11.

Agendapunt:

Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling
2013-2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juni 2014
Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 20132014 - 33750-VI-125
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de jaarwisseling 2013-2014 en
vuurwerk op 3 juli 2014.
I&M

Agendapunt:

Mensenhandel in het JBZ-meerjarenprogramma

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juni 2014
Mensenhandel in het JBZ-meerjarenprogramma - 32317-237
Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie-Segers/Rebel over een
prioriteit maken van de bestrijding van mensenhandel (Kamerstuk 21501-20,
nr. 869) op 3 juni 2014.
EU

Agendapunt:

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juni 2014
Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. - 33750-VI123
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 26 juni 2014.

Besluit:

12.

Besluit:

13.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Bewapening en kleding politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juni 2014
Bewapening en kleding politie - 29628-454
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 18 juni
2014.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Segers inzake informatie over de aanslag
bij het Joods Museum in Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juni 2014
Reactie op verzoek van het lid Segers inzake informatie over de aanslag bij het
Joods Museum in Brussel - 29754-245
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de beveiliging van Joodse
instellingen op 19 juni 2014.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei
2014
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-1
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

17.

Agendapunt:

Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van de Nationale Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei
2014
Aanbieding Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van de Nationale Politie 29628-453
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

18.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over over het Jaarverslag 2013 en de
Jaarrekening 2013 van de Nationale politie - 29628-455
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.

Agendapunt:

Beleidsreactie rapportage werkgroep Economische Veiligheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juni
2014
Beleidsreactie rapportage werkgroep Economische Veiligheid - 2014Z10602
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over
terrorismebestrijding.
EZ, BuHa-OS

Agendapunt:

Voortgangsbrief politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juni
2014
Voortgangsbrief politie - 29628-456
Geagendeerd voor het algemeen overleg politieonderwerpen op 18 juni 2014.

Besluit:

19.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
20.

Agendapunt:

Vragen inzake illegale immigratie en asiel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 mei
2014
Wederzijds overdragen van illegale migranten tussen Nederland en Duitsland 32317-236
Betrokken bij het algemeen overleg in tweede termijn over de aanpak van
illegale immigratie in de Europese Unie op 4 juni 2014.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Reactie op bericht over het opsluiten van asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juni
2014
Reactie op bericht over het opsluiten van asielzoekers - 19637-1847
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Berichtgeving over betrokkenheid van de Eritrese overheid bij
mensensmokkel en afpersing vluchtelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juni
2014
Berichtgeving over betrokkenheid van de Eritrese overheid bij mensensmokkel
en afpersing vluchtelingen - 19637-1849
Betrokken bij het algemeen overleg in tweede termijn over de aanpak van
illegale immigratie in de Europese Unie op 4 juni 2014.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Toezegging uit algemeen overleg inzake asielbeleid homoseksuelen
d.d. 16 april 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni
2014
Toezegging uit algemeen overleg inzake asielbeleid homoseksuelen d.d. 16 april
2014 - 19637-1848
Betrekken bij het VAO Asielbeleid in relatie tot antihomowetgeving op 19 juni
2014.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Consultatiereacties ontwerpbesluit stelselvernieuwing rechtsbijstand I

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni
2014
Consultatiereacties AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I - 31753-85
Desgewenst betrokken bij de inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg
over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage
rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met
de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing
gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31753, nr. 82) op 5 juni 2014.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor V&J over misstanden
in tbs-kliniek De Rooyse Wissel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni
2014
Reactie op verzoek van de vaste vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
over misstanden in tbs-kliniek De Rooyse Wissel - 29452-169
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Informatie over het tijdstip van toezending van de evaluatie van het
inreisverbod

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 juni
2014
Informatie over het tijdstip van toezending van de evaluatie van het
inreisverbod - 19637-1851
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Reactie op rapport m.b.t. klacht over de minister van Veiligheid en
Justitie van de Nationale ombudsman inzake artikel 1F

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juni
2014
Reactie op rapport m.b.t. klacht over de minister van Veiligheid en Justitie van
de Nationale ombudsman inzake artikel 1F - 19637-1852
Geagendeerd voor het algemeen overleg over 1F-beleid op 19 juni 2014.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
28.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport ‘Meting dataretentie 2013’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 mei 2014
Aanbieding van het rapport ‘Meting dataretentie 2013’ - 26643-313
Aanhouden totdat de Kamer de beantwoording heeft ontvangen van het
schriftelijk overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over
'Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens'
(Kamerstuk 33870, nr. 1).

Besluit:

Europese aangelegenheden
29.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Actiekader Hyogo na 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16
mei 2014
Fiche: Mededeling Actiekader Hyogo na 2015 - 22112-1851
Agenderen voor het nog te plannen schriftelijk overleg ter voorbereiding op de
informele JBZ-raad van 8 en 9 juli 2014.
BuZa, I&M, EU, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (2e kwartaal 2014)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 mei
2014
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014 en monitoringsoverzicht JBZdossiers (2e kwartaal 2014) - 32317-235
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni
2014 op 4 juni 2014.
EU, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Reactie op het voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de
oprichting van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 mei
2014
Reactie op het voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van
het Europees Openbaar Ministerie - 33709-7
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni
2014 op 4 juni 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Fiche: Verordening rondreisvisum

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28
mei 2014
Fiche: Verordening rondreisvisum - 33943-2
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni
2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4
juni 2014.
EU, BuZa

Agendapunt:

Fiche: herschikking en wijziging Verordening Visumcode

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28
mei 2014
Fiche: herschikking en wijziging Verordening Visumcode - 33943-3
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni
2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4
juni 2014.
EU, BuZa

Agendapunt:

Europese ontwikkelingen landeninformatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 juni
2014
Europese ontwikkelingen landeninformatie - 19637-1830
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni
2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4
juni 2014.
EU

Agendapunt:

Verzoek toezending document EU Justitie Scorebord

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juni 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake
toezending document EU Justitie Scorebord - 32317-238
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

33.

Besluit:

34.

Besluit:

35.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en
duurzame civiele gebruik van drones

Zaak:

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
Aanhouden totdat de Kamer het WODC-onderzoek naar het gebruik van
onbemande vliegtuigen heeft ontvangen.
BuZa, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
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37.

Agendapunt:

EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees
bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340 (Engelstalige
versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 juni 2014
EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau
voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340 (Engelstalige versie) 2014Z10884
De Kamer zal worden verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Agenderen voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-voorstel:
Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor
fraudebestrijding OLAF.
OLAF en het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen worden verzocht
voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te verzorgen.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 17 juni 2014
EU-stafnotitie - Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau
voor fraudebestrijding OLAF - 2014Z11213
Conform voorstel; zie bovenstaande besluiten.
EU

Overig (openbaar)
38.

Agendapunt:

Correspondentie tussen het lid Van der Steur en de Britse Home
Secretary over Khat

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 4 juni 2014
Correspondentie tussen Van der Steur en de Britse Home Secretary over Khat 2014Z10181
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

39.

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
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 4 september 2014.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (33 942, nr.1)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 mei 2014
Aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de
jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 - 33942-1
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
2013 - 33942-9
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie
van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2014.
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41.

Agendapunt:

Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de
voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap
2016

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 5
juni 2014
Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de
voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016 2014Z10355
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

42.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 juni 2014
Inventarisatie thema's interparlementaire conferentie in het kader van het
Nederlandse EU-voorzitterschap eerste helft 2016 - 2014Z10872
De leden wordt verzocht uiterlijk 20 juni 2014 om 14.00 uur per e-mail
suggesties aan te dragen voor thema's voor de organisatie van een
interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlands Voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. Deze zullen
worden besproken in een gemeenschappelijke vergadering van de commissies
V&J en BiZa in de Tweede Kamer en de commissies V&J, I&A/JBZ en BZK/AZ in
de Eerste Kamer op 24 juni 2014 van 16.15 – 16.45 uur.

Agendapunt:

Taakverdeling commissies Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 18 juni 2014
Taakverdeling commissies Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport - 2014Z11372
De commissie heeft ingestemd met het voorstel van de commissievoorzitters
V&J en VWS om een brief te sturen naar de bewindspersonen V&J en VWS,
waarin wordt gevraagd in toekomstige correspondentie met de Kamer duidelijk
aan te geven welk(e) bewindspersoon/departement leidend is op het dossier en
zulks tussentijds te duiden voor het Rapport "Op goede grond" van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (Kamerstuk
28638, nr. 116) en de Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
(Kamerstuk 33750-XVI, nr. 80).

Besluit:

Rondvraag
43.

Agendapunt:

Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om reactie op het
jaarverslag 2013 van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken
(ASAC)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 11 juni
2014
Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om reactie te geven op het
jaarverslag 2013 van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ASAC) 2014Z10723
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het jaarverslag 2013 van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ASAC).
Daarbij zal worden verzocht in te gaan op de oorzaak van de toename van het
aantal zaken en tevens in te gaan op het feit dat de ASAC ervoor pleit de
bewaartermijn kritisch tegen het licht te houden, gelet op het feit dat
vernietiging van relevante dossiers het meest in het oog springende probleem is
en de ASAC de bewaartermijnen verlengd zou willen zien. Daarnaast zal de
minister worden gevraagd in te gaan op de werkdruk en daarmee
samenhangend de termijn waarbinnen geadviseerd wordt, omdat blijkt dat de
ASAC de verzoeken veelal niet binnen een redelijke termijn kan behandelen.

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Antwoorden op Kamervragen over de scheiding der machten

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 12 juni
2014
Antwoorden op Kamervragen over de scheiding der machten - 2014Z10870
De minister-president zal worden verzocht de Kamer antwoord te doen
toekomen op de eerder gestelde schriftelijke vragen over zijn uitspraken en
antwoorden op vragen over de rol van de Minister van Veiligheid en Justitie en
de scheiding van machten (Vergaderjaar 2013-2014, Aanhangsel van de
Handelingen nrs. 2178 en 1919).

Besluit:

45.

Agendapunt:

Uitstel algemeen overleg over tbs op 25 juni 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) 12 juni 2014
Verzoek tot uitstel algemeen overleg over tbs op 25 juni 2014 - 2014Z10916
Het algemeen overleg over tbs op 25 juni 2014 zal worden uitgesteld tot na het
zomerreces.
De minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zullen worden verzocht
door de Kamer gevraagde en aan de Kamer toezegde informatie tijdig
voorafgaand aan geplande algemeen overleggen en plenaire debatten aan de
Kamer te doen toekomen.

Besluit:
Besluit:

46.

47.

Agendapunt:

Verzoek reactie staatssecetaris op het bericht 'Vluchteling met valse
papieren vrijuit' (NOS.nl, 13 juni 2014)

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA)
- 16 juni 2014
Verzoek om reactie staatssecetaris op het NOS-bericht 'vluchteling met valse
papieren gaat door uitspraak Hoge Raad vrijuit'. - 2014Z11126
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht 'Vluchteling met valse papieren vrijuit'
(NOS.nl, 13 juni 2014) en daarbij in te gaan op het inzicht in de gevolgen voor
lopende rechtszaken, mogelijke consequenties voor het beleid en effecten op de
aanpak van mensenhandel, mensensmokkel en illegale immigratie.

Agendapunt:

Verzoek uitstel algemeen overleg over auteursrechten op 19 juni 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) 18 juni 2014
Verzoek om uitstel algemeen overleg Auteursrechten op 19 juni 2014. 2014Z11366
De leden zal worden verzocht uiterlijk 18 juni 2014 om 17.00 uur per e-mail
kenbaar te maken of wordt ingestemd met het verzoek tot uitstel van het
algemeen overleg over auteursrechten op 19 juni 2014 tot na het zomerreces,
in afwachting van de reactie van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopie op
de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak ACI
Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen
Thuiskopie vergoeding.

Besluit:

12

48.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke kerk

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 18 juni 2014
Verzoek om een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Veiligheid
en Justitie van 17 juni 2016 over de termijn indienen klachten seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke kerk (2014Z11216) - 2014Z11368
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 17 juni
2014 inzake 'Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de RoomsKatholieke Kerk' (2014Z11216) vastgesteld op 20 juni 2014. De minister zal
worden verzocht de beantwoording uiterlijk 25 juni 2014 om 12.00 uur aan de
Kamer te doen toekomen in verband met de sluitingsdatum per 1 juli 2014 voor
meldingen en het indienen van klachten inzake seksueel misbruik tegen
overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat verjaard is.

Besluit:

Brievenlijst
49.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
50.

Agendapunt:

Verzoek tot het houden van spoed algemeen overleg inzake de
beveiliging van Joodse instellingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 6 juni 2014
Verzoek tot het houden van spoed algemeen overleg inzake de beveiliging van
Joodse instellingen - 2014Z10402
Door middel van een e-mailprocedure op 10 juni 2014 heeft de commissie
ingestemd met het verzoek.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Bijzondere procedure 'Toetsing geloofwaardigheid van bekeringen bij
asielzaken'

Zaak:

Overig - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 juni 2014
Bijzondere procedure 'Toetsing geloofwaardigheid van bekeringen bij
asielzaken' - 2014Z10799
Door middel van een e-mailprocedure op 11 juni 2014 heeft de commissie
besloten het gesprek in een bijzondere procedure te organiseren.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05101
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