Den Haag, 2 juli 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde
de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de
openbare registers te verbeteren

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2015
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de
werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare
registers te verbeteren - 34148
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34148-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18
juni 2015
Nota van wijziging - 34148-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Van Ojik en Voordewind over
opvang en terugkeer van vluchtelingen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 29 augustus 2014
Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Van Ojik en Voordewind over opvang en
terugkeer van vluchtelingen - 34006
Agenderen voor een notaoverleg, waarvoor ook de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie zal worden uitgenodigd.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 mei
2015
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 34210-VI
Betrokken bij het debat over de voorjaarsnota op 30 juni 2015.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 19 juni 2015
Antwoorden op vragen van de commissie over de initiatiefnota van de leden
Gesthuizen, Van Ojik en Voordewind over opvang en terugkeer van
vluchtelingen - 34006-3
Agenderen voor een notaoverleg.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 juni
2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-VI-3
Betrokken bij het debat over de voorjaarsnota op 30 juni 2015.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht dit
wetsvoorstel pas te plannen nadat in de commissie is gesproken over de nog te
ontvangen herijking van het realisatieplan van de nationale politie.
WR

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34129-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
WR
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
juni 2015
Nota van wijziging - 34129-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
WR
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5.

Agendapunt:

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

Zaak:

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

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34176-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
juni 2015
Nota van wijziging - 34176-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 25 juni 2015
Verzoek uitvoeringswet jaarrekeningen aanmelden als hamerstuk 2015Z12439
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand
gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende
nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 november
2013
Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering
van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb.
2012, 227 en 2013, 149) - 33815
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 juni 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 33815-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa
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7.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand
gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en
Trb. 2014, 74)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni
2015
Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen
Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) - 34235-(R2053)
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2015.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet
tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en
digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep
en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële
vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en
digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni
2015
Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet
bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding
van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging
en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) - 34237(R2054)
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2015.

Besluit:
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9.

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 2014Z23074
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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)*;
2. 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)*;
3. Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet
teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te
beperken (33987);
4. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke
regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
6. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien
van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire
maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen
(Kamerstuk 33861);
7. Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen
van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)
(Kamerstuk 33866);
8. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van
het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen
in die wet (34047);
9. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799);
10. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129);
11. Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand
gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke
en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid
(Trb. 2012, 227 en 2013, 149) (33815).
* Wacht op de initiatiefnemer.

Besluit:

Noot:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Antwoorden op openstaande vragen n.a.v. het debat over de ramp met
de MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2015
Antwoorden op openstaande vragen n.a.v. het debat van 23 april 2015 over de
ramp met de MH17 - 33997-46
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Onderzoek van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) naar
de inzet van professor Maat over het identificatieproces MH17

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2015
Onderzoek van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) naar de
inzet van professor Maat over het identificatieproces MH17 - 33997-47
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF, BuZa

Agendapunt:

Afdoening van diverse toezeggingen en verzoeken over de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 juni
2015
Afdoening van diverse toezeggingen en verzoeken over de politie - 29628-538
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht uiterlijk donderdag 2
juli 2015 zijn toezegging gestand te doen de aanpassing van de Politiewet in
het kader van de erkenning van PTSS als beroepsziekte, voor het aanstaande
zomerreces aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

12.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op een brief van de gemeente Maastricht inzake de beschikbare
politiecapaciteit in Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 juni
2015
Reactie op een brief van de gemeente Maastricht inzake de beschikbare
politiecapaciteit in Maastricht - 29628-537
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de
Europese Veiligheidsagenda van de Europese Commissie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni
2015
Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de Europese
Veiligheidsagenda van de Europese Commissie - 22112-1978
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren hoe zij proactief zal worden geïnformeerd over Europese initiatieven
waarvoor de gebruikelijke kanalen en procedures niet geschikt lijken.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Wegwijzer mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni
2015
Wegwijzer mensenhandel - 28638-133
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

17.

18.

19.

Agendapunt:

Aantal klachten over discriminatie door de politie en de afhandeling
hiervan, het aantal interne klachten over discriminatie binnen het korps
en de afhandeling hiervan en de uitwerking van het diversiteitsbeleid
van politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni
2015
Aantal klachten over discriminatie door de politie en de afhandeling hiervan, het
aantal interne klachten over discriminatie binnen het korps en de afhandeling
hiervan en de uitwerking van het diversiteitsbeleid van politie - 29628-539
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Agendapunt:

Rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni
2015
Aanbieding rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’ - 34000VI-96
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Petitie ‘Politie CAO 2015' door Platform Bezorgde Dienders

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 juni
2015
Petitie ‘Politie CAO 2015' door Platform Bezorgde Dienders - 2015Z11840
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Agendapunt:

Slachtofferhulp en Schadefonds Geweldsmisdrijven op de BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 juni
2015
Slachtofferhulp en Schadefonds Geweldsmisdrijven op de BES-eilanden 31568-163
De commissie voor Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de behandeling over
te nemen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek op woensdag
24 juni 2015 over problemen bij de aangiftes van verstandelijk
gehandicapten met betrekking tot zedendelicten en seksuele
weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke
beperking

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 juni
2015
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek op woensdag 24 juni
2015 over problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met
betrekking tot zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen
met een verstandelijke beperking - 2015Z11937
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Rapport ‘Aangifte onder nummer. Implementatie, toepassing en eerste
resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni
2015
Aanbieding rapport ‘Aangifte onder nummer. Implementatie, toepassing en
eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer’ - 29628-540
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme "Don't Look Away"
voor de jaren 2016-2017

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni
2015
Coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme "Don't Look Away" voor de
jaren 2016-2017 - 31015-113
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderpornografie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de vervolging voor
majesteitsschennis

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni
2015
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de vervolging voor majesteitsschennis
- 29279-246
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Uitnodiging aan alle fractiewoordvoerders op het gebied van
terrorismebestrijding om in informele setting nader te worden
geïnformeerd over de samenwerking tussen het Rijk en het lokale
bestuur bij de uitvoering van het actieprogramma Integrale Aanpak
Jihadisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni
2015
Uitnodiging aan alle fractiewoordvoerders op het gebied van
terrorismebestrijding om in informele setting nader te worden geïnformeerd
over de samenwerking tussen het Rijk en het lokale bestuur bij de uitvoering
van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-312
Overlaten aan individuele leden / fracties. De uitnodiging wordt tevens onder de
aandacht gebracht van de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen
openbaar ministerie naar aanleiding van de zaak-Bart van U.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni
2015
Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen openbaar
ministerie (Commissie Hoekstra) naar aanleiding van de zaak-Bart van U. 29279-247
Betrekken bij het debat over het rapport van de commissie-Hoekstra op 1 juli
2015.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
26.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Onafhankelijke casemanager in de
vreemdelingenketen. Perspectieven vanuit het buitenland'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 18 juni 2015
Reactie op het rapport 'Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen.
Perspectieven vanuit het buitenland' - 19637-2013
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

27.

Agendapunt:

WODC onderzoeksrapport 'Prevalentie van problematisch speelgedrag
onder deelnemers aan online kansspelen'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 18 juni 2015
WODC onderzoeksrapport 'Prevalentie van problematisch speelgedrag onder
deelnemers aan online kansspelen' - 24077-354
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten
in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996).

Besluit:
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28.

Agendapunt:

Toezegging over de visie op penitentiaire arbeid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 juni 2015
Toezegging over de visie op penitentiaire arbeid - 24587-617
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de visie op
penitentiaire arbeid indien mogelijk voor de begrotingsbehandeling van het
ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016 aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het 10puntenplan van TLN voor de aanpak van problemen met verstekelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 juni 2015
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het 10-puntenplan van TLN voor de
aanpak van problemen met verstekelingen - 21501-33-549
Geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad
van 9 en 10 juli 2015 op 30 juni 2015.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
inzake het opschorten van inwerkingtreding regels voor op afstand
bestuurde luchtvaartuigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 24 juni 2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake
het opschorten van inwerkingtreding regels voor op afstand bestuurde
luchtvaartuigen - 30806-30
Agenderen voor het algemeen overleg over drones op 3 september 2015.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over drones op 3 september 2015 te
informeren over de privacy- en veiligheidsaspecten van drones.
I&M

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
31.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni
2015
Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 te Luxemburg - 32317-311
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de informele bijeenkomst van de
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 op 30 juni 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Verslag van de behandeling van het voorstel voor een Europees
Openbaar Ministerie (EOM) tijdens de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni
2015
Verslag van de behandeling van het voorstel voor een Europees Openbaar
Ministerie (EOM) tijdens de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 - 33709-10
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de informele bijeenkomst van de
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 op 30 juni 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
33.

Agendapunt:

Werkbezoek werkwijze politie en OM tijdens festivals

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 juni 2015
Werkbezoek werkwijze politie en OM tijdens festivals - 2015Z12170
Er zal worden geïnventariseerd op welke datum voldoende leden kunnen
deelnemen aan het werkbezoek.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

35.

Agendapunt:

Interparlementaire conferentie Migratie in Europees Parlement op 23
september 2015

Zaak:

Besluit:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 24 juni 2015
Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in
Luxemburg - 2015Z12308
Ter informatie.

Agendapunt:

Algemeen overleg over zedendelicten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 25 juni 2015
Algemeen overleg over zedendelicten - 2015Z12574
Voor het algemeen overleg over zedendelicten en seksuele
weerbaarheid/misbruik met de minister van Veiligheid en Justitie en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden de brieven van
de minister van Veiligheid en Justitie geagendeerd d.d. 27 mei 2014 inzake het
rapport "Op goede grond" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen (Kamerstuk 28638, nr. 116) en d.d. 24
november 2014 met een reactie op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM) over de drempels bij
het doen van aangifte bij ernstige zedendelicten (Kamerstuk 29279, nr. 217).
VWS

Agendapunt:

Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap

Zaak:

Overig - griffier, A.W. Westerhoff - 25 juni 2015
INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap 2015Z12413
De commissie ziet geen aanleiding een voorstel te doen voor een derde
themaconferentie tijdens de parlementaire dimensie van het Nederlands EUvoorzitterschap.

Besluit:

36.

Besluit:
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Rondvraag
37.

Agendapunt:

Verzoek kabinetsreactie uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State over asielaanvragen Oeigoeren

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) 18 juni 2015
Verzoek kabinetsreactie uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State over asielaanvragen Oeigoeren - 2015Z11808
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State inzake de bescherming van Oeigoeren.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Verzoek brief misbruik verschoningsrecht notarissen en advocaten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 24 juni 2015
Verzoek brief misbruik verschoningsrecht notarissen en advocaten 2015Z12284
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de zorgen van het openbaar ministerie over misbruik van
het verschoningsrecht door notarissen en advocaten.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek stand van zaken werkgroep fiscaal cassatieberoep

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 24
juni 2015
Verzoek stand van zaken werkgroep fiscaal cassatieberoep - 2015Z12362
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht of reeds een
inhoudelijke terugkoppeling kan worden gegeven van de werkgroep fiscaal
cassatieberoep.

Besluit:

40.

41.

Agendapunt:

Rappel inzake beantwoording ‘overheid gedoogde jarenlang pedofilie’

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 25 juni
2015
Rappel inzake beantwoording ‘overheid gedoogde jarenlang pedofilie’ 2015Z12527
De brief is inmiddels ontvangen.

Agendapunt:

Verzoek reactie openbare aangifte onwettige polisvoorwaarden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 30
juni 2015
Verzoek reactie openbare aangifte onwettige polisvoorwaarden - 2015Z12937
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op enkele aandachtspunten rondom onwettige
polisvoorwaarden en de mogelijke terughoudendheid van de Autoriteit
Financiële Markten.

Besluit:

12

42.

Agendapunt:

Verzoek kabinetsreactie RSJ-advies bescherming van het ongeboren
kind

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij
(SGP) - 1 juli 2015
Verzoek kabinetsreactie RSJ-advies bescherming van het ongeboren kind 2015Z13194
De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol
van de overheid' van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek plannen algemeen overleg over terrorismebestrijding

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 1 juli 2015
Algemeen overleg over terrorisme - 2015Z13249
Het algemeen overleg over terrorismebestrijding zal gepland worden zo snel
mogelijk na het zomerreces.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek toestemming opvragen informatie ten behoeve van eventuele
subsidiariteitsprocedure PNR

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 1
juli 2015
Verzoek opvragen informatie ten behoeve van eventuele
subsidiariteitsprocedure PNR - 2015Z13250
De commissie stemt in met het verzoek nadere benodigde informatie op te
vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het
onderzoek naar een eventuele subsidiariteitsprocedure inzake PNR.

Besluit:

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek Beperking omvang wettelijke
gemeenschap goederen

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, J.P. Verstraten - 25 juni 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek Beperking omvang wettelijke gemeenschap
goederen - 2015Z12456
Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04981
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