Den Haag, 3 juli 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):
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BuHa-OS
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VWS
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Nota van wijziging over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met
het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing,
vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische
criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit) (33685)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni
2014
Nota van wijziging - 33685-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging over Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van
financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden
bestrijding financieel-economische criminaliteit) (33685)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Tweede nota van wijziging - 33685-15
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in
verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake
bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 maart
2014
Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met
de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane
gebruikswijzen van verweesde werken - 33892
Aanmelden voor plenaire behandeling.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13
juni 2014
Nota van wijziging - 33892-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
OCW

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot
vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het
jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni
2014
Aanbieding van het ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit van 23
augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van
het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396) - 32819-2
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, F. Teeven - 13 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33892-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
OCW

Agendapunt:

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZKsubsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Haltbureaus departementale herindeling

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 juni 2014
Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale
herindeling - 33960
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 september 2014.
BiZa, WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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6.

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
Betrekken bij de behandeling van de suppletoire begroting naar aanleiding van
de Voorjaarsnota 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

7.

Agendapunt:

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 juni 2014
Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming 201.) - 33970
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 september 2014.

Besluit:

8.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar
2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-VI-3
Betrekken bij de behandeling van de suppletoire begroting naar aanleiding van
de Voorjaarsnota 2014.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging Vuurwerkbesluit in verband met
aanpassing verkoop- en afsteektijden consumentenvuurwerk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Ontwerpbesluit tot wijziging Vuurwerkbesluit in verband met aanpassing
verkoop- en afsteektijden consumentenvuurwerk - 33750-XII-90
Geagendeerd voor het algemeen overleg over jaarwisseling 2013-2014 en
vuurwerk op 3 juli 2014.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 16 juni 2014
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2014Z11156
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. 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. Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming
van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de
maker (Kamerstuk 33800);
8. 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);
9. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband
met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde
toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (Kamerstuk 33892).

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

SEO rapport MKBA brandveiligheid in woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni
2014
Aanbieding SEO rapport MKBA brandveiligheid in woningen - 26956-197
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 september 2014.
VWS, WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Rapport “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek
naar beslissingen en opvattingen op straat” van de Universiteit Leiden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 juni
2014
Aanbieding van het rapport “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend
onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat” van de Universiteit
Leiden - 29628-457
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
politieonderwerpen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op een e-mail van een derde inzake hantering strikte
budgettering NFI onderzoek per politieregio

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni
2014
Reactie op een e-mail van een derde inzake hantering strikte budgettering NFI
onderzoek per politieregio - 2014Z11167
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) inzake knelpunten
slachtofferregistratie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni
2014
Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) inzake knelpunten slachtofferregistratie - 33552-12
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 25 september 2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni
2014
Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk 33750-VI-126
Geagendeerd voor schriftelijk overleg op 20 juni 2014.
Betrokken bij het VSO inzake de termijn voor het indienen van klachten over
seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk op 26 juni 2014.
VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni
2014
Beantwoording vragen commissie over de termijn indienen klachten seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk - 33750-VI-127
Betrokken bij het VSO inzake de termijn voor het indienen van klachten over
seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk op 26 juni 2014.
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15.

Agendapunt:

Zorg, nazorg en rechtspositie politiemedewerkers met PTSS vergeleken
met die van defensiemedewerkers

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juni
2014
Zorg, nazorg en rechtspositie politiemedewerkers met PTSS vergeleken met die
van defensiemedewerkers - 29628-458
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
politieonderwerpen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op protestbijeenkomst tegen de regering in Irak in Den Haag
en over Nederlandse ISIS-sympathisanten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juni
2014
Reactie op protestbijeenkomst tegen de regering in Irak in Den Haag en over
Nederlandse ISIS-sympathisanten - 27925-493
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen
jegens rechters

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juni
2014
Aanbieding rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen
jegens rechters - 33861-8
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot 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).

Agendapunt:

Inzet onbemande luchtvaartuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Inzet onbemande luchtvaartuigen - 29628-459
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Beantwoording vraag 96 van de commissie over het Jaarverslag van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Beantwoording vragen 96 en 90 van de commissie over het Jaarverslag van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-9
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het
ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 op 26 juni 2013.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage outlaw motorcycle gangs

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - 28684-407
Geagendeerd voor het algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen op 26
juni 2014.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Anoniem online melden via internet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Anoniem online melden via internet - 29628-460
Voor kennisgeving aangenomen, resultaten van de pilot worden afgewacht.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Diverse toezeggingen inzake prostitutiebeleid en een reactie op twee
rapporten en bijbehorende resoluties van het Europees Parlement en
de Raad van Europa

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Diverse toezeggingen inzake prostitutiebeleid en een reactie op twee rapporten
en bijbehorende resoluties van het Europees Parlement en de Raad van Europa
- 28638-119
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Reactie op rapportage “Mensenhandel in en uit beeld 2” van de
Nationaal Rapporteur

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Reactie op rapportage “Mensenhandel in en uit beeld 2” van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-120
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Evaluatie Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Evaluatie Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 33842-2
Agenderen voor een algemeen overleg over de voorgenomen wijziging van de
Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
algemeen overleg wordt gepland.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Toezeggingen over mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Toezeggingen over mensenhandel - 28638-118
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Reactie op het bericht met de titel “Nederland moet meer doen tegen
mensenhandel”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Reactie op verzoek van het lid Kooiman inzake het bericht met de titel
“Nederland moet meer doen tegen mensenhandel” - 28638-117
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel - 28638-122
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.
VWS, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
28.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het jaarverslag over 2013 van de Commissie
Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 juni
2014
Beleidsreactie op het jaarverslag over 2013 van de Commissie Integraal
Toezicht Terugkeer (CITT) - 29344-121
Geagendeerd voor het algemeen over opvang en terugkeer op 2 juli 2014.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Bevindingen over de tijdelijke invoering van het grenstoezicht aan de
Schengenbinnengrens in verband met de Nuclear Security Summit
(NSS) in Den Haag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 juni
2014
Bevindingen over de tijdelijke invoering van het grenstoezicht aan de
Schengenbinnengrens in verband met de Nuclear Security Summit (NSS) in
Den Haag - 33750-V-74
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

31.

Agendapunt:

Inhoudelijke toelichting op het landgebonden beleid en de feitelijke
beoordeling daarvan

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 juni
2014
Inhoudelijke toelichting op het landgebonden beleid en de feitelijke beoordeling
daarvan - 19637-1862
Geagendeerd voor het algemeen over opvang en terugkeer op 2 juli 2014.

Agendapunt:

Reactie op het bericht 'Tbs-psychiaters declareren vals'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni
2014
Reactie op het bericht 'Tbs-psychiaters declareren vals' - 29452-170
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 10 september 2014.

Besluit:
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32.

Agendapunt:

Kwaliteit incassobranche

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni
2014
Kwaliteit incassobranche - 32418-19
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Uitwerking moties nazorg, vrijwilligers en forensische zorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni
2014
Uitwerking moties nazorg, vrijwilligers en forensische zorg voor het bevorderen
van de re-integratie van (ex-)gedetineerden - 29270-92
Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Helder over het krantenbericht
'Jeugd na tbs nog steeds crimineel' (Regeling van Werkzaamheden van
4 maart 2014)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 juni
2014
Reactie op het verzoek van het lid Helder over het krantenbericht 'Jeugd na tbs
nog steeds crimineel' (Verzoek Regeling van Werkzaamheden van 4 maart
2014) - 24587-586
Geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 2
juli 2014.

Besluit:

35.

36.

Agendapunt:

Deelname ambtenaar van de IND bij het gesprek over Toetsing van
geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juni
2014
Deelname ambtenaar van de IND bij het gesprek over Toetsing van
geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken - 2014Z11656
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Niet big-geregistreerde NIFP-psychiater

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juni
2014
Informatie over een niet BIG-geregistreerde NIFP-psychiater - 29282-198
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over tbs op 10 september 2014 te
informeren over de stand van zaken van het onderzoek naar de niet BIGgeregistreerde NIFP-psychiater.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Gesthuizen inzake het informeren over
wijzigingen van protocollen bij terugkeergesprekken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juni
2014
Reactie op de motie van het lid Gesthuizen inzake het informeren over
wijzigingen van protocollen bij terugkeergesprekken - 19637-1863
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

9

38.

Agendapunt:

Doorlichting Verblijfsregeling Mensenhandel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juni
2014
Doorlichting Verblijfsregeling Mensenhandel - 28638-121
Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel op 3 september
2014.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Reactie op artikel 'Voogden voelen grote druk van overheid’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni
2014
Reactie op artikel 'Voogden voelen grote druk van overheid’ - 2014Z11896
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen moties inzake Wijziging van de
Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband
met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische
detentie (Kamerstuk 33 745)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni
2014
Reactie op de aangenomen moties inzake Wijziging van de Penitentiaire
beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van
de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de
invoering van elektronische detentie (Kamerstuk 33 745) - 2014Z11960
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 mei
2014
Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen - 24587-580
Geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 2
juli 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni
2014
Verslag van een schriftelijk overleg over justitiële jeugdinrichtingen (Kamerstuk
24 587, nr. 580) - 2014Z11904
Geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 2
juli 2014.
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Europese aangelegenheden
42.

Agendapunt:

Informatievoorziening over de implementatie van strafrechtelijke
regelgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart
2013
Informatievoorziening over de implementatie van strafrechtelijke regelgeving 32317-167
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

43.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling nieuwe EU-aanpak van de detectie en mitigatie van
CBRN-E-risico’s

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13
juni 2014
Fiche: Mededeling nieuwe EU-aanpak van de detectie en mitigatie van CBRN-Erisico’s - 22112-1864
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder Italiaans EUvoorzitterschap

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
R.W. Knops (CDA) - 19 juni 2014
Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder Italiaans EUvoorzitterschap - 2014Z11514
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, FIN, I&M, KR, OCW, RU, SZW, V&J, VWS, WR

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20
juni 2014
Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid - 22112-1866
De vaste commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te
nemen.
FIN

Agendapunt:

Stand van zaken Netwerk- en Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni
2014
Stand van zaken Netwerk- en Informatie Beveiligings richtlijn (NIB) - 33602-4
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober
2014 op 8 oktober 2014.
EU

Besluit:

45.

Besluit:

46.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni
2014
Beantwoording vragen commissie over de informatievoorziening over de
implementatie van strafrechtelijke regelgeving - 32317-239
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken op 5 en 6 juni 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni
2014
Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken op 5 en 6 juni 2014 - 32317-240

Besluit:

Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad van 8 en
9 juli 2014 op 1 juli 2014.
EU, BiZa

Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de
kopgroeponderhandelingen EU-verordening gegevensbescherming

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni
2014
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de kopgroeponderhandelingen
EU-verordening gegevensbescherming - 32761-63
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 8 en 9 juli 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni
2014
Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 8 en 9 juli 2014 - 2014Z11982
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad van 8 en
9 juli 2014 op 1 juli 2014.
EU

Besluit:

49.

Besluit:
Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake voorstel tot aanpassingen
verordening 883/2013 (OLAF)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni
2014
Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake voorstel tot aanpassingen verordening
883/2013 (OLAF) - 33974-2
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van de rapporteur EOM juli 2014

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 2 juli 2014
Voortgangsrapportage van de rapporteur EOM juli 2014 - 2014Z12657
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:

51.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
52.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: "Naar een Nationale Fraude
Autoriteit (NFA)"

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 mei 2014
Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: "Naar een Nationale Fraude Autoriteit
(NFA)" - 33958
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 11 september 2014.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het “Rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en
Justitie” (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie
2013 - 33942-18
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van
Veiligheid en Justitie 2013 en Slotwet 2013 op 26 juni 2014.
RU

Agendapunt:

Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

Zaak:

Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 25 juni 2014
Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek - 2014Z11926
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

54.

Besluit:

Rondvraag
55.

Agendapunt:

Terugkeer ex-gedetineerden of tbs'ers in de maatschappij

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 25 juni 2014
Terugkeer ex-gedetineerden of TBS-ers naar de maatschappij - 2014Z11954
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht in overleg te
treden met de burgemeesters van gemeenten waarin ex-gedetineerden of
tbs'ers wonen, de nationale politie, het openbaar ministerie en de reclassering
om te inventariseren welke knelpunten hun terugkeer in de maatschappij
oplevert, hoe dat kan worden aangepakt, van welke goede voorbeelden
gemeenten van elkaar kunnen leren en de Kamer daarover te informeren.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg voortgang implementatie Masterplan DJI

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 1 juli 2014
Verzoek Kooiman SO voortgang implementatie Masterplan DJI tbv
procedurevergadering 2 juli 2014 - 2014Z12410
Er zal een schriftelijk overleg worden gevoerd over de brieven van de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 30 juni 2014 inzake de voortgang
implementatie Masterplan DJI (2014Z12263) en d.d. 2 juli 2014 over de reactie
op vragen inzake verdwijning honderden banen in het gevangeniswezen
(2014Z12596). Inbrengdatum vastgesteld op 17 juli 2014.

Besluit:
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57.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'Reclassering luidt noodklok vanwege
bezuinigingen'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 2 juli 2014
brief nav bericht Reclassering luidt de noodklok - 2014Z12598
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te
geven op het bericht 'Reclassering luidt noodklok vanwege bezuinigingen'
(Nieuws.nl, 2 juli 2014).

Besluit:

58.

Agendapunt:

Uitvoering gewijzigde motie Recourt/Berndsen-Jansen over
boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 2 juli 2014
Uitvoering gewijzigde motie Recourt/Berndsen-Jansen over boetebevoegdheid
voor het College bescherming persoonsgegevens - 2014Z12643
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer uitvoering wordt gegeven aan de gewijzigde motie
Recourt/Berndsen-Jansen (Kamerstuk 32761, nr. 40) over boetebevoegdheid
voor het College bescherming persoonsgegevens.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Verzoek onderzoek door Algemene Rekenkamer naar financiën
nationale politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 2 juli 2014
Verzoek aan Algemene rekenkamer om onderzoek te verrichten naar de
financiën van de nationale politie - 2014Z12645
Het verzoek om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de
financiën van de nationale politie wordt niet gehonoreerd.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Uitvoering toezeggingen wetgevingsoverleg over het jaarverslag van
het ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 2 juli 2014
Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het
ministerie van Veiligheid en Justitie op 26 juni 2014 - 2014Z12646
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de
toezeggingen over de verbetering van de zaakachterstanden en doorlooptijden
en over langdurig archiveren van deals tussen OM en criminelen zoals gedaan
tijdens het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en
Justitie 2013, Slotwet 2013 en Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van
de Nationale Politie op 26 juni 2014 en daarbij tevens een tijdpad aan te geven.

Besluit:

61.

Agendapunt:

Tweede termijn algemeen overleg coffeeshopbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 2 juli 2014
Tweede termijn algemeen overleg coffeeshopbeleid - 2014Z12647
De tweede termijn van het algemeen overleg over coffeeshopbeleid zal zo snel
mogelijk na het zomerreces worden gepland.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het standpunt van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer inzake softdrugsbeleid
(Nieuwsuur, 26 juni 2014).

Besluit:
Besluit:
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62.

Agendapunt:

Gesprek over de voortgang van de reorganisatie van de politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. BerndsenJansen (D66) - 2 juli 2014
Gesprek met de Nationale Politie over de reorganisatie - 2014Z12652
Er wordt een technische briefing georganiseerd over de voortgang van de
reorganisatie bij de politie, verzorgd door de Centrale Ondernemingsraad
Politie.

Besluit:

Brievenlijst
63.

Agendapunt:

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

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure
64.

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
Door middel van een e-mailprocedure op 18 juni 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over auteursrechten te verplaatsen tot na het
reces, met het oog op de te ontvangen 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:

65.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht inzake beter bestrijden mensenhandel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 19
juni 2014
Verzoek Kooiman (SP) reactie op bericht inzake beter bestrijden mensenhandel
- 2014Z11441
Door middel van een e-mailprocedure op 19 juni 2014 heeft de commissie
besloten de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken een reactie te
geven het bericht 'Nederland moet meer doen tegen mensenhandel' (NU.nl, 19
juni), waarbij zal worden verzocht deze reactie uiterlijk dinsdag 24 juni 2014
aan de Kamer te doen toekomen zodat deze kan worden betrokken bij het
algemeen overleg over mensenhandel op 25 juni 2014.

Besluit:

66.

Agendapunt:

Verzoek uitstel algemeen overleg mensenhandel op 25 juni 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66)
- 24 juni 2014
Verzoek uitstel algemeen overleg mensenhandel op 25 juni 2014 - 2014Z11850
Door middel van een e-mailprocedure op 24 juni 2014 heeft de commissie
besloten het algemeen overleg over mensenhandel op 25 juni 2015 uit te
stellen tot na het zomerreces.

Besluit:
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67.

Agendapunt:

Verzoek ruimte tussen algemeen overleg slachtofferbeleid en algemeen
overleg jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk op 3 juli 2014

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 25
juni 2014
Verzoek wijziging aanvangstijdstip algemeen overleg jaarwisseling 2013-2014
en vuurwerk op 3 juli 2014 - 2014Z11935
Door middel van een e-mailprocedure op 26 juni 2014 heeft de commissie
besloten ruimte te creëren tussen de aansluitend geplande algemeen
overleggen over slachtofferbeleid en over jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk
op 3 juli 2014.

Besluit:

68.

Agendapunt:

Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en
Sport bij algemeen overleg justitiële jeugdinrichtingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA)
- 25 juni 2014
Verzoek om aanwezigheid staatssecretaris VWS bij algemeen overleg JJI's 2014Z11978
Door middel van een e-mailprocedure op 26 juni 2014 heeft de commissie
besloten de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet uit te
nodigen voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen.

Besluit:

Overig (besloten)
69.

70.

Agendapunt:

Verantwoordingsstukken Veiligheid en Justitie 2013

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 20 juni 2014
Verantwoordingsstukken Veiligheid en Justitie 2013 - 2014Z11604
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag Ministerie van Veiligheid
en Justitie 2013, Slotwet 2013 en Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013
van de Nationale Politie op 26 juni 2014.

Agendapunt:

Evaluatie commissieactiviteiten 2014

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 25 juni 2014
Evaluatie commissieactiviteiten Veiligheid en Justitie - 2014Z11913
De griffier zal op basis van de inbrengen een beslispuntennotitie opstellen.

Besluit:

71.

Agendapunt:

Motivatie voorgestelde thema's interparlementaire conferenties in het
kader van het Nederlands EU-voorzitterschap eerste helft 2016

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 27 juni 2014
Motivatie voorgestelde thema's interparlementaire conferenties in het kader
van het Nederlands EU-voorzitterschap eerste helft 2016 - 2014Z12175
Ter informatie.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2013A05102
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