
  

 

 
 
 

Den Haag, 16 september 2010  

 
 
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie 
 
Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 6, 7, 17, 19, 42, 78, 93 

BZK i.v.m. agendapunt 9, 27, 34, 42, 50, 62, 64, 72, 78, 
80, 83, 84, 93, 100, 106 

DEF i.v.m. agendapunt 17, 93 
EU i.v.m. agendapunt 45, 78, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 104, 105 
EZ i.v.m. agendapunt 29, 41, 42, 81, 93 
FIN i.v.m. agendapunt 93 
JG i.v.m. agendapunt 3, 43, 69, 93 
JUST i.v.m. agendapunt 79, 81, 93 
LNV i.v.m. agendapunt 93 
NAAZ i.v.m. agendapunt 93 
OCW i.v.m. agendapunt 42, 93 
SZW i.v.m. agendapunt 85, 90, 93, 104, 106 
VROM i.v.m. agendapunt 93 
VW i.v.m. agendapunt 17, 52, 93 
VWS i.v.m. agendapunt 70, 77, 93 
WWI i.v.m. agendapunt 93  

 
Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 september 

2010 
 
 
 
  Wet- en regelgeving 
    
1.  Agendapunt: Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de 

Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 
in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige 
geneeskundige behandeling te verrichten 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 maart 2010  

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de 
Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in 
verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige 
behandeling te verrichten - 32337 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 oktober 2010.   
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2.  Agendapunt: Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften brengen van de 
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische 
verbeteringen 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 2 juli 2010  

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 
en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften brengen van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische verbeteringen - 
32438 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 november 2010.   
 
 
3.  Agendapunt: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de 
Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van 
kinderbescherming 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 juli 2009  

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met 
herziening van de maatregelen van kinderbescherming - 32015 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  
 Volgcommissie(s): JG    
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 28 juni 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32015-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 juli 2010  

Nota van wijziging - 32015-8 
 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 
4.  Agendapunt: Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 juli 2010  

Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking - 30350-10 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
5.  Agendapunt: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in 

verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders 
een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met 
betrekking tot interlandelijke adoptie 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 juli 2010  

Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met 
het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een 
tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot 
interlandelijke adoptie - 32446 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 november 2010.   
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6.  Agendapunt: Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen 
gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 3 december 2009  

Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen 
verdwijning (Trb. 2008, 173) - 32251-(R1905) 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  
 Volgcommissie(s): BuZa    
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 21 juli 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32251-(R1905)-6 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  
 Volgcommissie(s): BuZa    
 
 
7.  Agendapunt: Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen 

Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen 
gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 november 2009  

Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen 
verdwijning (Trb. 2008, 173) - 32208 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 21 juli 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32208-5 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  
 Volgcommissie(s): BuZa    
 
 
8.  Agendapunt: Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te 

Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en 
betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 
oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 
alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot 
teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de 
uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet internationale 
kinderbescherming in verband met afschaffing van de 
procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken 
van internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in 
teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de 
bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in 
teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het 
beroep in cassatie   
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 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 april 2010  

Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te 
Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende 
het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 
’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met 
betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de 
Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet 
internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de 
procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van 
internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in 
teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de 
bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in 
teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het 
beroep in cassatie - 32358 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 22 juli 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32358-5 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 
9.  Agendapunt: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met 

het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het 
bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)  

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010  

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog 
op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet 
aanpassing bestuursprocesrecht) - 32450 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 november 2010.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
10. Agendapunt: Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege 

verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) 
   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010  

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende 
vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) - 32454 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 november 2010.   
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11. Agendapunt: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een 

rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee 
vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 
380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de 
Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform 
model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010  

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een 
rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken 
met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 
de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 
betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor 
onderdanen van derde landen - 32455 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 oktober 2010.   
 
 
12. Agendapunt: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter 

implementatie van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de 
Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG 
betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en 
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 
2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde 
systemen en kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010  

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie 
van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 6 
mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter 
van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 
afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en 
kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37) - 32457 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 oktober 2010.   
 
 
13. Agendapunt: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn 

nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van Europese Unie 
van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 
78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat 
verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en 
splitsingen betreft (PbEU L 259) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010  

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 
2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 
82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en 
documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 
259) - 32458 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 oktober 2010.   
 
 
 
 



   6 

 
 
14. Agendapunt: Besluit elektronische mededelingen 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 3 augustus 2010  

Besluit elektronische mededelingen - 32123-VI-123 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
15. Agendapunt: Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen 

Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien)(Trb.2009,41) 
   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 augustus 2010  

Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen 
Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141) - 
32365-(R1912) 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 november 2010.   
 
 
16. Agendapunt: Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van 

stiletto’s, valmessen en vlindermessen, alsmede uitbreiding en flexibilisering 
van het verbod van opvouwbare messen en verduidelijking van de Wet 
wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 november 2009  

Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van 
stiletto’s, valmessen en vlindermessen, alsmede uitbreiding en flexibilisering van 
het verbod van opvouwbare messen en verduidelijking van de Wet wapens en 
munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) - 32206 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 16 augustus 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag inzake - 32206-6 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 augustus 

2010  
Nota van wijziging - 32206-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
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17. Agendapunt: Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen 

Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en 
van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 
bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 
224) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 december 2009  

Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol 
van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 
2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot 
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste 
platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224) - 32256-(R1906) 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 20 augustus 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32256-(R1906)-6 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  
 Volgcommissie(s): BuZa, VW, DEF    
 
 
18. Agendapunt: Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol 

van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen 
gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 
oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol 
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224). 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 december 2009  

Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 
2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te 
Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op 
het continentale plat (Trb. 2006, 224). - 32259 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 20 augustus 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32259-5 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 
19. Agendapunt: Intrekking wetsvoorstel tussen de EU en VS inzake de verwerking en 

overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (31584) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 augustus 2010  

Intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht 
van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)  - 31735-8 

 Besluit: Voor kennisgeving aannemen.  
 Volgcommissie(s): BuZa    
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20. Agendapunt: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening 

van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de 
opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels 
betreffende de processtukken in strafzaken) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 augustus 2010  

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van 
de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de 
opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels 
betreffende de processtukken in strafzaken) - 32468 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 november 2010.   
 
 
21. Agendapunt: Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met 

uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een 
uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak 
kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 april 2010  

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met 
uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit 
het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een 
dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en 
enkele andere aanpassingen - 32363 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch 

Ballin - 7 september 2010  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32363-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 september 

2010  
Nota van wijziging - 32363-8 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 
22. Agendapunt: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek va Strafvordering, 

de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake 
oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden 
tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven)  

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 september 2010  

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de 
Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en 
enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging 
van internationale misdrijven) - 32475 

 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 oktober 2010.   
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  Brieven minister van Justitie 
    
23. Agendapunt: Reactie op de brief van de Nederlandse Rechtsbijstand 

Verzekeringmaatschappij N.V. (DAS) over onafhankelijkheid 
gerechtsdeurwaarders  

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010  

Reactie op de brief van de Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij 
N.V. (DAS) over onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders  - 2010Z08618 

 Besluit: De minister zal worden verzocht een meer gedetallieerde reactie te geven op de 
brief van de Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS).   

 
 
24. Agendapunt: Tarieven huisartsenzorg asielzoekers 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 juni 2010  

Tarieven huisartsenzorg asielzoekers - 29344-74 
 Besluit: Algemeen overleg gevoerd op 9 september 2010.   
 
 
25. Agendapunt: Beleidsvisie 'Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing' (bijlage NEB) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juni 2010  

Beleidsvisie 'Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing'  - 24587-394 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over het 

gevangeniswezen.   
 
 
26. Agendapunt: Rapport ISt incidentenonderzoek FPC Veldzicht repatriëring tbs-gestelde 

2008  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juni 2010  

Rapport ISt incidentenonderzoek FPC Veldzicht repatriëring tbs-gestelde 2008  - 
29452-130 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over rapporten van 
de Inspectie voor de Sanctietoepassing.   

 
 
27. Agendapunt: Nadere toelichting op het voorgenomen handhavingsbeleid ten aanzien van 

het algeheel kraakverbod 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juni 2010  

Nadere toelichting op het voorgenomen handhavingsbeleid t.a.v. het algeheel 
kraakverbod (RvW 22 juni 2010) - 31560-30 

 Besluit: Betrokken bij het debat over de handhaving van de Wet kraken en leegstand op 24 
juni 2010.  

 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
28. Agendapunt: Beveiliging Paleis Noordeinde 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 25 juni 2010  

Beveiliging Paleis Noordeinde - 32123-I-26 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
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29. Agendapunt: Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 juni 2010  

Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal - 28684-279 
 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 

vastgesteld op 30 september 2010.  
 Volgcommissie(s): EZ    
 
 
30. Agendapunt: Beleidsdoorlichting jeugdsancties over de periode 2004 t/m 2009 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 juni 2010  

Beleidsdoorlichting jeugdsancties over de periode 2004 t/m 2009 - 31101-8 
 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Justitie.   
 
 
31. Agendapunt: Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 29 juni 2010  

Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven - 32123-VI-114 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
32. Agendapunt: Heroriëntatie vreemdelingenbewaring  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 29 juni 2010  

Heroriëntatie vreemdelingenbewaring  - 19637-1353 
 Besluit: Algemeen overleg voeren over vreemdelingenbewaring, waarvoor ook de brief 

onder agendapunt 59 wordt geagendeerd.   
 
 
33. Agendapunt: Landgebonden asielbeleid Ivoorkust 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 30 juni 2010  

Landgebonden asielbeleid Ivoorkust - 19637-1354 
 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Aangezien het algemeen overleg op 13 oktober 2010 reeds 12 agendapunten 

bevat, zal een tweede algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid 
worden gepland. Een voorstel tot verdeling van de brieven volgt voor de volgende 
procedurevergadering.   

 
 
34. Agendapunt: Onderzoek naar individuele bedreigers van publieke personen in Nederland 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 juli 2010  

Onderzoek naar individuele bedreigers van publieke personen in Nederland - 
29754-191 

 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de twaalfde voortgangsrapportage 
terrorismebestrijding op 30 september 2010.  

 Volgcommissie(s): BZK    
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35. Agendapunt: Jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2009 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 juli 2010  

Jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2009 - 32123-VI-115 
 Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot 

wijziging van de houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op 
collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766).  

 Noot: Plenaire behandeling op dit moment voorzien in week 38.  
 
 
36. Agendapunt: Leegstand Justitiële Jeugdinrichtingen 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 juli 2010  

Leegstand Justitiële Jeugdinrichtingen - 24587-395 
 Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de (mogelijke) sluiting van 

jeugdgevangenissen.   
 
 
37. Agendapunt: Aanvulling op brief aangaande de gevolgen van de uitspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak Chakroun 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 juli 2010  

Aanvulling op brief aangaande de gevolgen van de uitspraak van het Hof van 
Justitie in de zaak Chakroun - 32175-11 

 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.   
 
 
38. Agendapunt: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 juli 2010  

Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen - 19637-1355 
 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.   
 
 
39. Agendapunt: Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken 

Betfair en Ladbrokes 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 juli 2010  

Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken Betfair en 
Ladbrokes - 24557-120 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg het kansspelbeleid.   
 
 
40. Agendapunt: Stand van zaken aan van het programma Rechtsbijstand en Geschiloplossing 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 juli 2010  

Stand van zaken aan van het programma Rechtsbijstand en Geschiloplossing - 
31753-22 

 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.   
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41. Agendapunt: Voortgang werkgroep verbetering incasso auteursrechten 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 8 juli 2010  

Voortgang werkgroep verbetering incasso auteursrechten - 29515-322 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): EZ    
 
 
42. Agendapunt: Uitvoering motie Pechtold inzake kennisknooppunt Den Haag (32123-VI, 

nr.59)  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 8 juli 2010  

Uitvoering motie Pechtold inzake kennisknooppunt Den Haag (32123-VI, nr.59)  
- 32123-VI-116 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): BuZa, OCW, EZ, BZK    
 
 
43. Agendapunt: Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 juli 2010  

Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd - 31839-63 
 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Justitie dan wel bij het plenaire debat 

over de (mogelijke) sluiting van jeugdgevangenissen.  
 Volgcommissie(s): JG    
 
 
44. Agendapunt: Eén jaar rijksbreed experiment internetconsultatie wetgeving 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 juli 2010  

Eén jaar rijksbreed experiment internetconsultatie wetgeving - 29279-114 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
45. Agendapunt: Reactie op resolutie van het Comite van Ministers van de Raad van Europa 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 juli 2010  

Reactie op resolutie van het Comite van Ministers van de Raad van Europa - 
19637-1356 

 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
46. Agendapunt: Project Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-

gedetineerden 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 14 juli 2010  

Project Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden - 
29452-131 

 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Justitie.   
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47. Agendapunt: Reactie op het artikel in de Volkskrant van 1 april 2010 over het rapport Tbs 

uit de gratie en het artikel in NRC Handelsblad van dezelfde datum over het 
wegsturen van weigerachtige observandi door het Pieter Baan Centrum 
(PBC) 

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 15 juli 2010  

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 1 april 2010 over het rapport Tbs uit 
de gratie en het artikel in NRC Handelsblad van dezelfde datum over het 
wegsturen van weigerachtige observandi door het Pieter Baan Centrum (PBC) - 
29452-132 

 Besluit: Aangekondigde beleidsbrief over de recente ontwikkelingen in de tbs-sector 
afwachten.   

 
 
48. Agendapunt: Gebruik discretionaire bevoegdheid 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 juli 2010  

Gebruik discretionaire bevoegdheid - 19637-1357 
 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.   
 
 
49. Agendapunt: Eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 juli 2010  

Eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie - 32123-VI-
120 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de aanpak van 
kinderporno.   

 
 
50. Agendapunt: Eindrapportages van het programma Versterking Opsporing en Vervolging 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 juli 2010  

Eindrapportages van het programma Versterking Opsporing en Vervolging - 
32123-VI-117 

 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
51. Agendapunt: Afschrift brief aan VluchtelingenWerk Nederland n.a.v. interim measure 

EHRM inzake Somalische Dublinclaimanten aan Griekenland 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 juli 2010  

Afschrift brief aan VluchtelingenWerk Nederland n.a.v. interim measure EHRM 
inzake Somalische Dublinclaimanten aan Griekenland - 2010Z11084 

 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.   
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52. Agendapunt: Screening van taxichauffeurs 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 maart 2010  

Screening van taxichauffeurs - 31521-47 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): VW    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 juli 2010  

Beantwoording vragen commissie Justitie inzake screening van taxichauffeurs - 
31521-54 

 Besluit: Zie bovenstaand besluit.  
 Volgcommissie(s): VW    
 
 
53. Agendapunt: Inspectierapport themaonderzoek Zeer Beperkt Beveiligde Inrichtingen  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 22 juli 2010  

Inspectierapport themaonderzoek Zeer Beperkt Beveiligde Inrichtingen - 24587-
396 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over het 
gevangeniswezen.   

 
 
54. Agendapunt: Wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 i.v.m. de wijziging van enkele 

voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 23 juli 2010  

Wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 i.v.m. de wijziging van enkele 
voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat - 24557-121 

 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg het kansspelbeleid.   
 
 
55. Agendapunt: Adoptie uit China 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 26 juli 2010  

Adoptie uit China - 31265-35 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over adoptie.   
 
 
56. Agendapunt: Rapport Werkgroep liberalisering naamrecht 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 juli 2010  

Aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht - 32123-
VI-121 

 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vastgesteld op 28 oktober 2010.   

 
 
57. Agendapunt: Afschrift van de brief aan VluchtelingenWerk van 28 juli 2010 betreffende 

uitzettingen naar Irak  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 29 juli 2010  

Afschrift van de brief aan VluchtelingenWerk van 28 juli 2010 betreffende 
uitzettingen naar Irak - 2010Z11378 

 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.  
 Besluit: Zie agendapunt 33.   
 
 



   15 

58. Agendapunt: Onderzoek aftappen t.b.v. de opsporing  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 2 augustus 2010  

Onderzoek aftappen t.b.v. de opsporing  - 30517-23 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; resultaten onderzoek afwachten.   
 
 
59. Agendapunt: Toezeggingen n.a.v. het AO Vreemdelingenbeleid inzake 

vreemdelingenbewaring en over de inzet van defensievliegtuigen 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 augustus 2010  

Toezeggingen n.a.v. het AO Vreemdelingenbeleid inzake vreemdelingenbewaring 
en over de inzet van defensievliegtuigen - 19637-1358 

 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingenbewaring.  
 Noot: Zie agendapunt 32.  
 
 
60. Agendapunt: Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Noord-Holland locatie Oude 

Meer 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 augustus 2010  

Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Noord-Holland locatie Oude Meer 
- 24587-397 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
61. Agendapunt: Verbetering toepassingen tenuitvoerlegging ontzettingen uit ambt of beroep 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 6 augustus 2010  

Verbetering toepassingen tenuitvoerlegging ontzettingen uit ambt of beroep - 
32123-VI-122 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
62. Agendapunt: Anonimiteit in het Strafproces: bescherming van slachtoffers en getuigen die 

vrezen voor represailles. 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 25 februari 2010  

Anonimiteit in het Strafproces: bescherming van slachtoffers en getuigen die 
vrezen voor represailles. - 28684-266 

 Besluit: Algemeen overleg voeren, waarvoor ook de brieven onder agendapunten 66 en 76 
worden geagendeerd.  

 Volgcommissie(s): BZK    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 6 augustus 2010  

Verslag schriftelijk overleg inzake  Anonimiteit in het Strafproces: bescherming 
van slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles - 28684-281 

 Besluit: Zie bovenstaand besluit.   
 
 
63. Agendapunt: Rapport ISt vervolgonderzoek NIFP, locatie Pieter Baan Centrum  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 augustus 2010  

Rapport ISt vervolgonderzoek NIFP, locatie Pieter Baan Centrum  - 29452-133 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
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64. Agendapunt: Uitkomst onderhandelingen Verdrag Prevention and Combating of Serious 

Crime Agreement (PCSC-verdrag) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 augustus 2010  

Uitkomst onderhandelingen PCSC-verdrag - 32123-VI-124 
 Besluit: Wetsvoorstel ter goedkeuring van het Verdrag Prevention and Combating of 

Serious Crime Agreement (PCSC) afwachten.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
65. Agendapunt: Rapport evaluatie beleidswijzigingen Somalië 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 17 augustus 2010  

Aanbieding rapport evaluatie beleidswijzigingen Somalië - 19637-1359 
 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.   
 
 
66. Agendapunt: Nummerherkenning advocaten  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 17 augustus 2010  

Nummerherkenning advocaten - 30517-24 
 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over anonimiteit in het strafproces.  
 Noot: Zie agendapunt 62.  
 
 
67. Agendapunt: Inspectierapport Doorlichting PI Veenhuizen locatie Esserheem  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 17 augustus 2010  

Inspectierapport Doorlichting PI Veenhuizen locatie Esserheem - 24587-398 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over rapporten van 

de Inspectie voor de Sanctietoepassing.   
 
 
68. Agendapunt: Cultuurspecifieke aanpak kansspelverslaving 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 augustus 2010  

Cultuurspecifieke aanpak kansspelverslaving - 24557-122 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over kanspelbeleid.   
 
 
69. Agendapunt: Rapport Integraal Toezicht Jeugdzaken 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 maart 2010  

Rapport Integraal Toezicht Jeugdzaken - 31001-89 
 Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Justitie.  
 Volgcommissie(s): JG    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 augustus 2010  

Verslag schriftelijk overleg over het rapport “De lokale aanpak en preventie van 
recidive onder jongeren” en de kabinetsreactie daarop - 31001-94 

 Besluit: Zie bovenstaand besluit.  
 Volgcommissie(s): JG    
 
 
 
 
 



   17 

 
70. Agendapunt: Onderzoek strafrechtelijke opsporing en vervolging Vrouwelijke Genitale 

Verminking, de Franse praktijk.  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 augustus 2010  

Onderzoek strafrechtelijke opsporing en vervolging Vrouwelijke Genitale 
Verminking, de Franse praktijk. - 32462-1 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): VWS    
 
 
71. Agendapunt: Verlof tbs-gestelden Pompestichting 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 30 augustus 2010  

Uitvoering van het verlofbeleid voor TBS-gestelden - 29452-134 
 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
72. Agendapunt: Eindbericht n.a.v. AO Koninginnedag 2009 t.a.v. bijdrage herdenkingskosten 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. 

Hirsch Ballin - 30 augustus 2010  
Eindbericht n.a.v. AO Koninginnedag 2009 t.a.v. bijdrage herdenkingskosten - 
32054-3 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
73. Agendapunt: Eindrapport van de Adviescommissie kansspelen via internet 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 augustus 2010  

Eindrapport van de Adviescommissie kansspelen via internet - 24557-123 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg het kanspelbeleid, 

tezamen met de nog te ontvangen kabinetsreactie op het eindrapport.   
 
 
74. Agendapunt: Toekenning middelen tijdelijk huisverbod 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 augustus 2010  

Toekenning middelen tijdelijk huisverbod - 28345-107 
 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over huiselijk 

geweld.   
 
 
75. Agendapunt: Zesde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 

(Wsnp) 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 2 september 2010  

Zesde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) - 
32123-VI-125 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
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76. Agendapunt: Herziene OM-handleiding opnemen (deels) anonieme aangifte/verklaring  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 8 september 2010  

Herziene OM-handleiding opnemen (deels) anonieme aangifte/verklaring  - 
28684-283 

 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over anonimiteit in het strafproces.   
 Noot: Zie agendapunt punten 62.  
 
 
77. Agendapunt: Afdoening drugsmoties en informatie over status van mephedrone 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 september 2010  

Afdoening drugsmoties en informatie over status van mephedrone - 24077-255 
 Besluit: Controversieel verklaren.  
 Volgcommissie(s): VWS    
 
 
  
  Europese aangelegenheden 
    
78. Agendapunt: Toezending evaluatierapport PNR-Overeenkomst 2007 EU - VS 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 juli 2010  

Toezending evaluatierapport PNR-Overeenkomst 2007 EU - VS - 31734-7 
 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): BZK, EU, BuZa    
 
 
79. Agendapunt: Nederlandse inzet in gezamenlijke Frontex operatie 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 augustus 2010  

Nederlandse inzet in gezamenlijke Frontex operatie - 21501-28-60 
 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): JUST    
 
 
80. Agendapunt: Verslag Informele JBZ-Raad, 15-16 juli 2010 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 augustus 2010  

Verslag Informele JBZ-Raad, 15-16 juli 2010 - 32317-21 
 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): BZK, EU    
 
 
81. Agendapunt: Opnemen van gevolgen van voorstellen voor nieuwe Europese regelgeving 

voor de toepassing van de lex silencio positivo in BNC-fiches  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 30 juni 2010  

Opnemen van gevolgen van voorstellen voor nieuwe Europese regelgeving voor 
de toepassing van de lex silencio positivo in BNC-fiches  - 22112-1038 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): EZ, JUST    
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82. Agendapunt: Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken van de 

onderhandelingen over de SWIFT-overeenkomst  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 juli 2010  

Afschrift van een brief over de stand van zaken van de onderhandelingen over de 
SWIFT-overeenkomst  - 2010Z10865 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
83. Agendapunt: Geannoteerde agenda informele bijeenkomst JBZ-Raad, 15-16 juli a.s.  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 juli 2010  

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst JBZ-Raad, 15-16 juli a.s.  
 - 32317-18 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
84. Agendapunt: Informatievoorziening JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 juli 2010  

Informatievoorziening JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon - 32317-19 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): BZK, EU    
 
 
85. Agendapunt: EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379 
   
 Zaak:  EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 juli 2010  

EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379 - 32452-1 
 Besluit: Subsidiariteistoets uitvoeren.  
 Besluit: De leden wordt verzocht uiterlijk 24 september 2010 subsidiariteitsbezwaren aan 

de staf van de commissie voor Justitie door te geven.   
 Besluit: De Kamer zal, via de commissie voor Europese Zaken, worden geadviseerd een 

behandelvoorbehoud te plaatsen op het voorstel.  
 Besluit: Rondetafelgesprek houden in week 40, bij voorkeur op woensdag 6 oktober 2010.  
 Noot: De staf van de commissie voor Europese Zaken zal een voorstel doen voor uit te 

nodigen personen/instanties. 
 Besluit: Algemeen overleg voeren binnen vier weken na het besluit van de Kamer om een 

behandelvoorbehoud te plaatsen.  
 Volgcommissie(s): EU, SZW    
 
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 9 

september 2010  
Fiche richtlijn seizoensarbeid - 22112-1060 

 Besluit: Betrekken bij de behandeling van de richtlijn seizoensarbeid.  
 Volgcommissie(s): SZW, EU    
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86. Agendapunt: Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in 

tweede kwartaal 2010  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 27 

juli 2010  
Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede 
kwartaal 2010 - 21109-196 

 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.   
 
 
87. Agendapunt: Fiche Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-

luchthavens 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 30 

augustus 2010  
Fiche Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens 
- 22112-1046 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
88. Agendapunt: Fiche inzake richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 30 

augustus 2010  
Fiche inzake richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken - 
22112-1044 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
89. Agendapunt: Operationele voorschriften voor Frontexoperaties op zee 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 3 september 2010  

Operationele voorschriften voor Frontexoperaties op zee - 21501-28-61 
 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
90. Agendapunt: Fiche: richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 6 

september 2010  
Fiche: richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing - 
22112-1059 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): SZW, EU    
 
 
91. Agendapunt: Fiche: richtlijn betreffende recht op informatie in strafprocedures 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 6 

september 2010  
Fiche: richtlijn betreffende recht op informatie in strafprocedures - 22112-1058 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): EU    
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92. Agendapunt: Fiche: verordening invoer, uitvoer en doorvoer van wapens 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 6 

september 2010  
Fiche: verordening invoer, uitvoer en doorvoer van wapens - 22112-1057 

 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 oktober 2010.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
  
  Overig (openbaar) 
    
93. Agendapunt: Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 

in de commissies  
   
 Zaak:  Overig - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010  

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de 
commissies  - 2010Z09532 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.  
 Volgcommissie(s): BuZa, BZK, EZ, FIN, JG, LNV, VROM, VW, VWS, WWI, EU, OCW, SZW, 

JUST, DEF, NAAZ    
 
 
94. Agendapunt: Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011  
   
 Zaak:  Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010  

Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011 - 31845-10 
 Besluit: Ten behoeve van de procedurevergadering op 29 september 2010 wordt de 

fracties verzocht uiterlijk 23 september 2010 een onderbouwd voorstel te doen 
voor (een) onderwerp(en) voor een uitvoeringsonderzoek ex post of een 
toekomstonderzoek.  

 Noot: • Deze procedure is opgenomen in Kamerstuk 31845, nr. 9 (vastgesteld op 1 
oktober 2009): 

o De fracties dragen vóór 1 oktober onderwerpen aan bij de vaste 
commissies; 

o Iedere vaste commissie die een onderzoek wenst, moet uiterlijk 1 
november 2010 een onderbouwd voorstel indienen bij de commissie 
voor deRijkskuitgaven; 

o Commissies kunnen één onderbouwd voorstel doen voor een 
uitvoeringsonderzoek ex post of een toekomstonderzoek; 

o Gezien het politieke karakter van de keuze van onderwerpen kan van 
ambtelijke zijde geen voorstel worden gedaan en/of onderbouwd.  
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  Rondvraag 
    
95. Agendapunt: Bezoek aan de Hoge Raad der Nederlanden 
   
 Zaak:  Overig - griffier, D.S. Nava - 9 september 2010  

Bezoek aan de Hoge Raad - 2010Z12548 
 Besluit: Het bezoek zal op woensdag 10 november 2010 om 16.30 uur plaatsvinden.  
 Noot: Inmiddels heeft de Hoge Raad laten weten met een nieuw datumvoorstel te zullen 

komen, opdat het bezoek nog voor de begrotingsbehandeling kan plaatsvinden.  
 
 
96. Agendapunt: Reactie op tv-uitzending "'Cipiers geïntimideerd door gevangenisdirecteur" 
   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 

13 september 2010  
Reactie op tv-uitzending "'Cipiers geïntimideerd door gevangenisdirecteur"  - 
2010Z12792 

 Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op de uitzending op 10 
september 2010 van het tv-progamma Altijd Wat over het item "Cipiers 
geïntimideerd door gevangenisdirecteur".   

 
 
97. Agendapunt: Reactie op ontwikkelingen bij muziekrechtenorganisatie Sena  
   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 13 

september 2010  
Reactie op ontwikkelingen bij muziekrechtenorganisatie Sena - 2010Z12793 

 Besluit: de minister zal worden verzocht de Kamer te informeren naar aanleiding van de 
ontwikkelingen bij muziekrechtenorganisatie Sena.   

 
 
98. Agendapunt: Reactie op het bericht in het NRC Handelsblad "Geldnood bij OM, taakstraf 

wordt boete" 
   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 15 

september 2010  
Reactie op het bericht in het NRC Handelsblad "Geldnood bij OM, taakstraf 
wordt boete" - 2010Z12903 

 Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht 'Geldnood bij 
OM, taakstraf wordt boete' in het NRC Handelsblad.   

 
 
99. Agendapunt: Stand van zaken Klimop-zaak 
   
 Zaak:  Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 

15 september 2010  
Stand van zaken Klimop-zaak - 2010Z12958 

 Besluit: De minister van Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de Klimop-zaak.   
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100. Agendapunt: Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor Burgerlijke 

Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement, voor 
deelname aan interparlementaire commissievergadering d.d. 4 en 5 oktober 
2010 

   
 Zaak:  Brief derden - Europees Parlement  te Brussel - 2 september 2010  

Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, 
Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement, voor deelname aan 
interparlementaire commissievergadering d.d. 4 oktober 2010 - 2010Z12590 

 Besluit: De leden kunnen hun belangstelling bij de griffier kenbaar maken.  
 Volgcommissie(s): BZK    
 
 
101. Agendapunt: Uitnodiging BRNM en voorzitter van vaste commissie voor Justitie van de 

Tweede Kamer voor conferentie "Monitoring Mechanisms in the Fight 
against Human Trafficking" over mensenhandel d.d. 14 en 15 oktober 2010 

   
 Zaak:  Brief derden - Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM) te Den Haag 

- 16 september 2010  
Uitnodiging BRNM en voorzitter van vaste commissie voor Justitie van de 
Tweede Kamer voor conferentie "Monitoring Mechanisms in the Fight against 
Human Trafficking" over mensenhandel d.d. 14 en 15 oktober 2010 - 
2010Z13012 

 Besluit: De woordvoerders mensenhandel wordt verzocht zich op te geven voor de 
conferentie "Monitoring Mechanisms in the Fight against Human Trafficking" op 
14 en 15 oktober 2010 .  

 Volgcommissie(s): BZK, SZW    
 
 
  
  Brievenlijst 
    
102. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)   
   
 
 
  
  Overig (besloten) 
    
103. Agendapunt: Beleidsdoorlichting artikel 14.2 Jeugdsancties 
   
 Zaak:  Overig - medewerker BOR, E.M. Naborn - 7 september 2010  

BOR-notitie: Beleidsdoorlichting artikel 14.2 Jeugdsancties (31101, nr. 8) - 
2010Z12410 

 Besluit: Betrekken bij de behandeling van de beleidsdoorslichting Jeugdsancties 
(Kamerstuk 31101, nr. 8)   
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104. Agendapunt: EU-stafnotitie "Behandelvoorstel ontwerp-Richtlijn seizoensarbeiders" 

COM(2010)379 
   
 Zaak:  Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, M. van Keulen - 8 september 

2010  
EU-stafnotitie "Behandelvoorstel ontwerp-Richtlijn seizoensarbeiders" 
COM(2010)379 - 2010Z12444 

 Besluit: Conform voorstel EU-staf.  
 Volgcommissie(s): SZW, EU    
 
 
105. Agendapunt: Eu-stafnotitie "Implementatieoverzicht EU regels tweede kwartaal 2010 – 

(dreigende) achterstanden Justitie" 
   
 Zaak:  Overig - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 8 september 2010  

Eu-stafnotitie "Implementatieoverzicht EU regels tweede kwartaal 2010 – 
(dreigende) achterstanden Justitie" - 2010Z12484 

 Besluit: Conform voorstel staf commissie Europese Zaken.  
 Volgcommissie(s): EU    
 
 
  
 
 
 
Griffier: D.S. Nava 
 
Activiteitnummer: 2009A04827 
 
 
 
 


