Den Haag, 18 december 2014
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel in verband met
aanpassing van griffierechten

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21
november 2014
Tweede nota van wijziging - 33757-8
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 18 december 2014 te
14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

2.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 9
december 2014
Verzoek van het lid Van Nispen over voorstel nader verslag Wet griffierechten 2014Z22609
Het verzoek om een nader verslag wordt gehonoreerd.

Agendapunt:

Uitvoering van Verordening (EU) Nr. 606/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse
erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (PbEU
2013, L181) (Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
september 2014
Uitvoering van Verordening (EU) Nr. 606/2013 van het Europees Parlement en
de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (PbEU 2013, L181)
(Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken) - 34021
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 28 november 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 34021-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

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

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november
2014
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 34085-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 4
december 2014 te 14.00 uur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband
met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november
2014
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het
verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen - 34096
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 februari 2015.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter
implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied
van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening
(EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november
2014
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie
van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op
onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en
houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU
2014, L 159) - 34097
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 februari 2015.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014
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) - 33982
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 2 december 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33982-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2
december 2014
Nota van wijziging - 33982-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2013
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten
in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van
maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van
de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij
overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming
persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken
en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp) - 33662
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 2 december 2014
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33662-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, EZ
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8.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 september
2014
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 - 34012
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 3 december 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 34012-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juli 2014
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) - 33995
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, I.W. Opstelten - 11 december 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33995-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11
december 2014
Nota van wijziging - 33995-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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10.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 9 september 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z15331
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
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);
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);

Besluit:
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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. 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).

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
11.

Agendapunt:

Onderzoek treinkaping De Punt

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20
december 2013
Verzoek over de reactie op onderzoek treinkaping De Punt - 33750-VI-96
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014
Reactie op onderzoek treinkaping De Punt - 33750-VI-117
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 mei
2014
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een
toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt - 33750-VI-121
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF
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
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 15 januari 2014.
DEF
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12.

Agendapunt:

WODC-rapport "Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen bij de politie"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27
november 2014
Aanbieding WODC-rapport "Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen bij de politie" - 29628-496
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie. Het algemeen overleg
wordt gepland, zie agendapunt 33.

Besluit:

13.

14.

Agendapunt:

Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 december
2014
Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht - 33695-7
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Evaluatie van de bestuurlijke lus

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10
december 2014
Aanbieding van het rapport "Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale
rechstvergelijking" - 34107-1
Kabinetsstandpunt en de gevraagde adviezen op het rapport Evaluatie van de
bestuurlijke lus afwachten.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Stand van zaken van het actieprogramma tegen mobiele
bendes/mobiele dadergroepen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10
december 2014
Stand van zaken van het actieprogramma tegen mobiele bendes/mobiele
dadergroepen - 29911-96
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit. Het
algemeen overleg wordt gepland, zie agendapunt 28.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Bontes om een reactie op het bericht
'Nabestaanden: Nederland heeft onderzoek MH17 verpest'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10
december 2014
Reactie op verzoek van het lid Bontes om een reactie op het bericht
'Nabestaanden: Nederland heeft onderzoek MH17 verpest' - 33997-25
Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Veiligheid en
Justitie en van Buitenlandse Zaken over het strafrechtelijk onderzoek MH17. De
nog te ontvangen stand van zaken brief zal hiervoor tevens worden
geagendeerd.
BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
17.

Agendapunt:

Schikking tussen Stichting de Thuiskopie en de staat

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8
december 2014
Informatie over de schikking die is gesloten tussen Stichting de Thuiskopie en
de Staat - 29838-75
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Reactie op een brief van de commissie van toezicht (CvT) van de
penitentiaire inrichting (PI) Utrecht, locatie Nieuwersluis, van 22
september jl. inzake het antwoord op het advies over het
weekendbezoek voor kinderen van moeders in detentie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9
december 2014
Reactie op een brief van de commissie van toezicht (CvT) van de penitentiaire
inrichting (PI) Utrecht, locatie Nieuwersluis, van 22 september jl. inzake het
antwoord op het advies over het weekendbezoek voor kinderen van moeders in
detentie - 24587-609
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 22 januari
2015.

Besluit:

19.

20.

Agendapunt:

Uitstel toezending onderzoek naar grensdetentie EU-landen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
december 2014
Uitstel toezending onderzoek naar grensdetentie EU-landen - 19637-1934
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

UNHCR planning hervestiging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
december 2014
UNHCR planning hervestiging - 19637-1935
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang en
terugkeer.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Evaluatie Programma Implementatie Vernieuwde Asielprocedure
(PIVA)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10
december 2014
Evaluatie Programma Implementatie Vernieuwde Asielprocedure (PIVA) 19637-1933
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4
februari 2015.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
22.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer
mensenhandel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 november
2014
Fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer
mensenhandel - 22112-1932
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel en prostitutie.
BuZa, EU

Agendapunt:

Laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 december
2014
Laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2014 - 32317-259
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 4 en 5 december 2014
op 3 december 2014.

Besluit:

23.

Besluit:

Overig (openbaar)
24.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Recourt en Oosenbrug: “Op weg naar de
Datawet”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 3 december 2014
Initiatiefnota van de leden Recourt en Oosenbrug: “Op weg naar de Datawet” 34099
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 26 februari 2015.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal
aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 28 november 2014
Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal
aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen” - 34095
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 26 februari 2015.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Aanvullende vragen eventuele vervolging minister van Veiligheid en
Justitie

Zaak:

Overig - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 11 december 2014
Aanvullende vragen eventuele vervolging minister van Veiligheid en Justitie 2014Z22844
De Minister-President zal worden verzocht de aanvullende vragen van een
aantal fracties te beantwoorden in het kader van de eventuele vervolging van
de minister van Veiligheid en Justitie.

Besluit:
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Rondvraag
27.

Agendapunt:

Verzoek om een algemeen overleg over draagmoederschap

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 9 december
2014
Verzoek om een algemeen overleg over draagmoederschap - 2014Z22643
Het algemeen overleg over draagmoederschap wordt gepland. De
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over het onderscheid tussen draagmoederschap en mensenhandel.

Besluit:

28.

29.

Agendapunt:

Verzoek om een algemeen overleg over georganiseerde misdaad

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 11
december 2014
Verzoek om een algemeen overleg over georganiseerde misdaad - 2014Z22890
Het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit wordt gepland. De
minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te
doen toekomen op de berichten dat er bij de politie-eenheden in het noorden en
het zuiden van Nederland onvoldoende recherchecapaciteit is.

Agendapunt:

Verzoek Van Oosten (VVD) reactie op proefschrift over fraude

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 15 december 2014
Verzoek Van Oosten (VVD) reactie op proefschrift over fraude - 2014Z23135
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het proefschrift 'Fraude ontrafeld een studie naar de
werkwijzen en drijfveren van fraudeurs' van de heer Alan Kabki.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Verzoek Van Nispen (SP) reactie op uitspraken over rechterlijke
organisatie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 15 december 2014
Verzoek Van Nispen (SP) reactie op uitspraken over rechterlijke organisatie 2014Z23137
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over de rechtspraak op 21 januari 2015
een reactie te doen toekomen op de uitspraken van oud-raadsheer Klaas
Mollema op de rechtelijke organisatie.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Verzoek CDA-fractie inzake wetsvoorstel 34088 (vaststelling van
normen voor de opvang van verzoekers om internationale
bescherming)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 16
december 2014
Verzoek CDA-fractie inzake wetsvoorstel 34088 (vaststelling van normen voor
de opvang van verzoekers om internationale bescherming) - 2014Z23234
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Besluit:
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32.

Agendapunt:

Verzoek PvdA-fractie reactie minister V&J op proefschrift over
vrouwelijke zedendelinquenten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) 16 december 2014
Verzoek PvdA-fractie reactie minister V&J op proefschrift over vrouwelijke
zedendelinquenten - 2014Z23236
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het proefschrift 'Female sexual offending. Offences,
criminal careers and co-offending' van mevrouw Miriam Wijkman.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verzoek SP-fractie ao over sluiting politieposten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 16 december 2014
Verzoek SP-fractie ao over sluiting politieposten - 2014Z23267
Het algemeen overleg over de politie worden gepland. Het verzoek voorafgaand
aan het algemeen overleg het inrichtingsplan te ontvangen wordt niet
gehonoreerd.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Verzoek SP-fractie de minister per brief een reactie te vragen op de
urgente oproep van VN-rapporteur Alston direct over te gaan tot het
faciliteren van noodhulp voor asielzoekers

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 17 december 2014
Verzoek SP-fractie de minister per brief een reactie te vragen op de urgente
oproep van VN-rapporteur Alston direct over te gaan tot het faciliteren van
noodhulp voor asielzoekers - 2014Z23300
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
uiterlijk 18 december 2014 om 12.00 uur een reactie te doen toekomen op de
urgente oproep van VN-rapporteur Alston direct over te gaan tot het faciliteren
van noodhulp voor asielzoekers.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Verzoek VVD-fractie reactie op bericht 'Ambulance rukt onnodig uit'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 17 december 2014
Verzoek VVD-fractie reactie op bericht 'Ambulance rukt onnodig uit' 2014Z23372
De ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport zullen worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het
onderzoek van IQ Healthcare over onnodige ambulanceritten.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Verzoek om algemeen overleg Bed, bad en brood.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 17 december 2014
Verzoek om algemeen overleg Bed, bad en brood. - 2014Z23437
De nog te ontvangen reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
over bed, bad en brood en de onderwerpen van het dertigledendebat over
gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zullen worden
toegevoegd aan het algemeen overleg over partner- en gezinsmigratie op 14
januari 2015. Het algemeen overleg zal worden verlengd met een half uur.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Verzoek SP-fractie om een algemeen overleg te plannen over
privacyaspecten bij opsporing

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 17 december 2014
Verzoek SP-fractie om een algemeen overleg te plannen over privacyaspecten
bij opsporing - 2014Z23442
Het algemeen overleg over privacy wordt gepland. De griffier zal een voorstel
doen voor de te agenderen brieven voor de algemeen overleggen over privacy,
dataretentie en cyber security.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Werkbezoek Europol

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17
december 2014
Werkbezoek Europol - 2014Z23456
Het werkbezoek aan Europol zal op 6 maart 2015 plaatsvinden.

Besluit:

Brievenlijst
39.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
40.

Agendapunt:

Verzoek voorlichting Afdeling advisering Raad van State en Raad voor
de rechtspraak inzake wetsvoorstel griffierechten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4
december 2014
Verzoek om voorlichting Raad van State en Raad voor de rechtspraak inzake
griffierechten - 2014Z22364
Door middel van een e-mailprocedure op 4 december 2014 heeft de commissie
besloten niet in te stemmen met het verzoek voorlichting te vragen aan de
Afdeling advisering van de Raad van State en de Raad voor de rechtspraak over
de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot 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).

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek gesprek met inwoners Rijs en Oranje en het COA

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 7
december 2014
Verzoek SP-fractie uitnodigen inwoners Rijs en Oranje en het COA voor gesprek
- 2014Z22481
Door middel van een e-mailprocedure op 8 december 2014 heeft de commissie
besloten de inwoners van Rijs en Oranje en het COA uit te nodigen voor een
gesprek.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Verzoek wetsvoorstel 34021 aan te melden voor plenaire behandeling
als hamerstuk

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 7 december 2014
Verzoek VVD-fractie om wetsvoorstel 34021 aan te melden als hamerstuk 2014Z22482
Door middel van een e-mailprocedure op 9 december 2014 heeft de commissie
besloten het wetsvoorstel uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning
van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (Kamerstuk 34021) niet aan
te melden als hamerstuk.

Besluit:

Overig (besloten)
43.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek dataretentie

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 11 december 2014
Voorstel opzet rondetafelgesprek dataretentie - 2014Z22939
Een herzien voorstel zal per e-mail aan de commissie ter goedkeuring worden
voorgelegd.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05109
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