Den Haag, 3 december 2015

Noot:

Procedurevergadering vervroegd i.v.m. de plenaire agenda (VAO's en
stemmingen). Ook eindtijd aangepast i.v.m. mogelijke schorsing vanwege
de plenaire agenda.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
EZ
FIN
I&M
KR
SZW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2
december 2015

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

11, 12, 37
37
37
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
12, 38
13
38
7
2, 11, 37
9, 14

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer,
het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari
2014
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en
enkele andere onderwerpen - 33844
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 21 januari 2016.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 november 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 33844-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 17 november 2015
Nota van wijziging - 33844-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in
verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor
het notariaat

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
november 2015
Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband
met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat 34342
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 januari 2016.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie (VI) voor het jaar 2016

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2016 - 34300-VI
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
november 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar
2016 - 34300-VI-19
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
november 2015
Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie - 2015Z22637
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25
november 2015
Nota van wijziging - 34300-VI-24
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
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4.

Agendapunt:

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op
toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een
derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om
met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de
vrijheidsbeneming (PbEU L294)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2015
Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat
in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te
communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294) - 34157
Aanmelden voor plenaire behandeling, tezamen met de Wijziging van het
Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling
van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen
(Kamerstuk 34159).

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 23 november 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34157-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Nota van wijziging - 34157-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten
in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de
raadsman en enkele dwangmiddelen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari
2015
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en
enkele dwangmiddelen - 34159
Aanmelden voor plenaire behandeling, tezamen met wetsvoorstel
Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in
strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te
communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294) (Kamerstuk 34157).

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 23 november 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34159-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Nota van wijziging - 34159-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3

6.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging
van de strafmaxima voor mensensmokkel

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de
strafmaxima voor mensensmokkel - 34345
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 januari 2016.

Besluit:

7.

Agendapunt:

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

Zaak:

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

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 27 november 2015
Nota naar aanleiding van het verslag en nota naar aanleiding van het verslag
van de Staten van Aruba en de Staten van Sint Maarten - 34237-(R2054)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Nota van wijziging - 34237-(R2054)-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR
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8.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 13 oktober 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z19065
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) (33325)*;
2. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (30579)*;
3. Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de
omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)*;
4. Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de
invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die
slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik
prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091)*;
5. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke
regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
8. 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 (33861);
9. Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen
van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)
(33866);
10. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van
het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen
in die wet (34047);
11. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799);
12. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129);
13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
economische delicten in verband met het gebruik van elektronische
processtukken (digitale processtukken Strafvordering) (34090);
14. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
15. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023));
16. Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een
advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te
laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire
autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)
(34157);

Besluit:
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Noot:
Besluit:
Besluit:

17. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en
enkele dwangmiddelen (34159).
* Wacht op initiatiefnemer(s).
Wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
(34212) wordt wederom als hamerstuk aangemeld bij Griffie Plenair.
Het wetsvoorstel Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering
procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (34237) zal als hamerstuk worden
aangemeld bij Griffie Plenair.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
9.

Agendapunt:

Rapport verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
november 2015
Aanbieding rapport verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd 24587-626
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugdinrichtingen.
VWS

Agendapunt:

Stelselherziening geweldsaanwending

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
november 2015
Stelselherziening geweldsaanwending - 29628-588
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het aangekondigde
wetsvoorstel inzake een nieuwe rechtvaardigingsgrond voor een
opsporingsambtenaar als verdachte nog het zomerreces 2016 aan de Kamer te
doen toekomen.

Besluit:

10.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Rapporten 'Discriminatiecijfers Politie 2014' en 'Cijfers in Beeld 2014'
alsmede reactie over het visiedocument van de politie aangaande
diversiteit en discriminatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
november 2015
Aanbieding rapporten 'Discriminatiecijfers Politie 2014' en 'Cijfers in Beeld
2014' alsmede reactie over het visiedocument van de politie aangaande
diversiteit en discriminatie - 30950-82
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
BiZa, SZW

Agendapunt:

Onderzoek 'Fraudemeldpunten: synergie en samenwerking'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
november 2015
Aanbieding en beleidsreactie onderzoek 'Fraudemeldpunten: synergie en
samenwerking' - 17050-524
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over fraude.
BiZa, EZ

Besluit:

12.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
november 2015
Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie - 34300-VI-23
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar
Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
november 2015
Aanbieding Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar
Ministerie - 29279-286
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Reactie op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
inzake toegang huwelijksgoederenregister

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Reactie op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake
toegang huwelijksgoederenregister - 2015Z22236
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Uitstelbrief toezegging, gedaan tijdens het AO JBZ op 8 oktober 2015
over het kabinetsstandpunt op het gebied van encryptie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Uitstel toezending van het kabinetsstandpunt op het gebied van encryptie 32317-355
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie n.a.v. de motie van het lid Helder inzake strafbaarstelling
voorhanden hebben inbrekerswerktuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Reactie n.a.v. de motie van het lid Helder inzake strafbaarstelling voorhanden
hebben inbrekerswerktuigen - 29628-589
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Aantal wijkagenten en de borging van de contraterrorisme- en
deradicaliseringstaken binnen de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Aantal wijkagenten en de borging van de contraterrorisme- en
deradicaliseringstaken binnen de politie - 29628-590
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279288
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
rechtspraak.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie - 29628-591
Agenderen voor een algemeen overleg over politie. Algemeen overleg plannen
in januari 2016.

Besluit:

21.

22.

Agendapunt:

Contourennota versterking opsporing

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Aanbieding contourennota versterking opsporing - 29628-593
Agenderen voor het algemeen overleg over politie.

Agendapunt:

Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2015
Beroepsgeheim en verschoningsrecht - 29279-289
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Waarnemen met technische hulpmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2015
Waarnemen met technische hulpmiddelen - 29628-594
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over politie.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid van Nispen in de Regeling van
Werkzaamheden van 13 oktober, over de ontwikkelingen in de relatie
tussen de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) en de Ondernemingsraad (OR)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2015
Reactie op het verzoek van het lid van Nispen in de Regeling van
Werkzaamheden van 13 oktober, over de ontwikkelingen in de relatie tussen de
algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de
Ondernemingsraad (OR) - 29628-592
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Aanbieding rapporten over het Inzicht in presterend vermogen van
veiligheidsregio's en het project RemBrand

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25
november 2015
Aanbieding rapporten over het Inzicht in presterend vermogen van
veiligheidsregio's en het project RemBrand - 29517-105
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Tellegen (Kamerstuk
29 911, nr. 110) over het wegnemen van belemmeringen om
rondtrekkende roversbendes aan te pakken

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2015
Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Tellegen over het wegnemen
van belemmeringen om rondtrekkende roversbendes aan te pakken - 29911121
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 juni
2015
Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014 - 34000VI-97
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

28.

29.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2015
Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportagebrief over de aanpak van
Internationale Misdrijven 2014 - 34300-VI-25
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op uitzending Zembla over informatie-uitwisseling tussen
banken en politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
november 2015
Reactie op uitzending Zembla van 25 november 2015 over informatieuitwisseling tussen banken en politie - 29628-595
Agenderen voor het algemeen overleg over politie.

Agendapunt:

Eén loket voor slachtofferhulp

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Eén loket voor slachtofferhulp - 33552-15
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
30.

Agendapunt:

Penitentiaire arbeid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 november 2015
Penitentiaire arbeid - 24587-627
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
gevangeniswezen.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Financiering- en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 november 2015
Financiering- en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties - 29270-106
Agenderen voor het algemeen overleg over reclassering; algemeen overleg
plannen.

Besluit:

32.

33.

Agendapunt:

Nederlandse inzet EASO en ondersteuning Hongarije

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2015
Nederlandse inzet EASO en ondersteuning Hongarije - 32317-359
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2015
Gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken - 24587-628
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
gevangeniswezen.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Toezegging debat 5 november 2015 inzake migratietop over de
asielraming en de gevolgen hiervan voor de VenJ-begroting 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2015
Toezegging debat 5 november 2015 inzake migratietop over de asielraming en
de gevolgen hiervan voor de VenJ-begroting 2016 - 34300-VI-68
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Stand van zaken van het tegengaan van voortgezet crimineel handelen
tijdens detentie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2015
Stand van zaken van het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens
detentie - 24587-629
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
gevangeniswezen.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 november 2015
De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd - 196372081
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
37.

Agendapunt:

Aanslagen in Parijs

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 november 2015
Aanslagen in Parijs - 29754-327
Betrokken bij het debat over de aanslagen in Parijs.
SZW, BiZa, BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Huidige luchtvaartregelgeving voor het gebruik van drones in de
omgeving van Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 november 2015
Huidige luchtvaartregelgeving voor het gebruik van drones in de omgeving van
Schiphol - 30806-33
Voor kennisgeving aangenomen.
EZ, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
39.

Agendapunt:

Afschrift brief Rapporteur Europees Openbaar Ministerie aan Eerste
Kamer d.d. 12 november 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 18
november 2015
Afschrift brief Rapporteur Europees Openbaar Ministerie aan Eerste Kamer d.d.
12 november 2015 - 2015Z21839
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling van de Europese Commissie inzake de
overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de Verenigde Staten
naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie EU in zaak C362/14 (Schrems) COM (2015) 566 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 november 2015
EU-voorstel: Mededeling van de Europese Commissie inzake de overdracht van
persoonsgegevens van de EU aan de Verenigde Staten naar aanleiding van de
uitspraak van het Hof van Justitie EU in zaak C-362/14 (Schrems) COM (2015)
566 (Engelstalige versie) - 2015Z22397
Geagendeerd voor het algemeen overleg over JBZ-Raad van 3 en 4 december
2015 op 2 december 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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41.

Agendapunt:

Verslag van de extra bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken, 9 november 2015 te Brussel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2015
Verslag van de extra bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,
9 november 2015 te Brussel - 32317-358
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4
december op 2 december 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Vaststelling Prioritering V&J op basis van Werkprogramma Europese
Commissie 2016

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 november 2015
Prioritering V&J op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2016 2015Z22590
De commissie stemt in met het prioritair verklaren van de initiatiefnummer 17,
18 en 19 uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2016.
De commissie heeft ingestemd met het uitvoeren van een subsidiariteitstoets
en het plaatsen van een behandelvoorbehoud op EU-wetgevingsvoorstellen
voortvloeiend uit initiatiefnummer 17, 18 en 19 uit het Werkprogramma 2016.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

43.

44.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 45 en 46; 10-20 november 2015)

Zaak:

Besluit:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27
november 2015
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
45 en 46; 10-20 november 2015) - 2015Z22903
Ter informatie.

Agendapunt:

Onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015 - 3276190
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 2 december
2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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45.

Agendapunt:

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015
(Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015
(Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering) - 32317-364
Aan de Kamer zal worden voorgesteld in te stemmen met de EUontwerpvoorstellen betreffende Toetredingsbesluiten Verdrag inzake
Kindontvoering.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van
Seychellen tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten
van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Engelstalige versie)
- 2015Z23194
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van
Marokko tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten
van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Engelstalige versie)
- 2015Z23193
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Albanië
tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen (HKOV) te aanvaarden (Engelstalige
versie) - 2015Z23192
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van
Armenië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten
van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Engelstalige versie)
- 2015Z23191
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Rusland
tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Engelstalige versie) 2015Z23190
Zie bovenstaand voorstel.
EU
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46.

Agendapunt:

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015
huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015
huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen - 32317-365
Aan de Kamer zal worden voorgesteld in te stemmen met de EUontwerpvoorstellen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerde
partnerschappen.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht,
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen
(Engelstalige versie) - 2015Z23188
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht,
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensrechtstelsels (Engelstalige versie) - 2015Z23185
Zie bovenstaand voorstel.
EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2015
EU-voorstel: Notitie Raadsvoorzitterschap bij voorstellen inzake
huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen (Engelstalige
versie) - 2015Z23183
Zie bovenstaand voorstel.
EU

Overig (openbaar)
47.

Agendapunt:
Besluit:

Voorstel schema procedurevergaderingen 2016
Woensdag 20 januari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 3 februari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 februari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES: 19 februari t/m 29 februari 2016
Woensdag 9 maart 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 23 maart 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 april 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 april 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES: 29 april t/m 16 mei 2016
Woensdag 25 mei 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 8 juni 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 22 juni 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 juli 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES: 8 juli t/m 5 september 2016
Woensdag 14 september 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 28 september 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 12 oktober 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
HERFSTRECES: 14 oktober t/m 24 oktober 2016
Woensdag 2 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 16 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 14 december 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 21 december 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
KERSTRECES: 23 december 2016 t/m 16 januari 2017
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48.

Agendapunt:

Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede
verantwoording

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J.
Duisenberg (VVD) - 13 november 2015
Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording 2015Z21517
De commissie benoemt Nationale politie, Raad voor de Rechtspraak, COA, IND
en DJI als hervormingstrajecten waar zij bij de verantwoording over 2015 (in
mei 2016) de focus op wil leggen.

Besluit:

Rondvraag
49.

Agendapunt:

Verzoek verslaglegging rondetafelgesprek over kindermisbruik op 13
januari 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 30
november 2015
Verzoek verslaglegging rondetafelgesprek over kindermisbruik op 13 januari
2016 - 2015Z22958
De Dienst Verslag & en Redactie zal worden verzocht om verslag te maken van
het rondetafelgesprek over kindermisbruik op 13 januari 2016

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek om een technische briefing vanuit het ministerie van V&J over
de gang van zaken rond het ICT-systeem RADAR

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 1 december 2015
Verzoek om een technische briefing vanuit het ministerie van V&J over de gang
van zaken rond het ICT-systeem RADAR - 2015Z23210
Het ministerie voor Veiligheid en Justitie zal worden verzocht om een technische
briefing te verzorgen over de gang van zaken rond het ICT-systeem RADAR.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie van de minister op het rapport “De klant erbij.
De strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling” van
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) 1 december 2015
Verzoek om een reactie van de minister op het rapport “De klant erbij. De
strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling” van de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 2015Z23189
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden gevraagd om een reactie te
geven op het rapport "De klant erbij. De strafbaarstelling van seks met 16- en
17-jarigen tegen betaling” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Besluit:

Brievenlijst
52.

Agendapunt:

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

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05333
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