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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 april
2016

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de
Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel
ter beheersing van het legaal wapenbezit

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23
maart 2016
Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet
natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter
beheersing van het legaal wapenbezit - 34432
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 april 2016.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de
zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote
naamloze en besloten vennootschappen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 maart
2016
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels
van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en
besloten vennootschappen - 34435
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 april 2016.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
september 2015
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven) - 34289
Aanmelden voor plenaire behandeling; via een e-mailprocedure zal aan de
commissie worden voorgelegd dit wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Nota van wijziging - 34289-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&M

Agendapunt:

Reactie na plenaire behandeling inzake initiatiefwetsvoorstel tot
beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (Kamerstuk 33
987)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Reactie op de notitie met fiscale vragen inzake het 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 - 33987-13
Betrekken bij verdere behandeling van het 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 (33 987).
FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 30 maart 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34289-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&M

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale
veiligheid

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid 34356-(R2064)
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34356-(R2064)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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6.

Agendapunt:

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe
afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c
(Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 april
2016
Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen
7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c
(Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening) - 34442
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2016.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende
maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale
veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische
strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen
bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten
(Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan
personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die
voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake
het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik
ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding) - 34359
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34359-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
maart 2016
Nota van wijziging - 34359-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Uitvoering van artikel 23 (Ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen), artikel 28 (Gebruik van bewapening, munitie en
uitrusting) en artikel 44 (Uitvoeringsafspraken) van het op 27 mei
2005 te Prüm tot stand gekomen Verdrag inzake de intensivering van
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding
van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale
migratie (Trb. 2005, 197)

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 april 2016
Uitvoering van artikel 23 (Ondersteuning bij repatriërings-maatregelen), artikel
28 (Gebruik van bewapening, munitie en uitrusting) en artikel 44
(Uitvoeringsafspraken) van het op 27 mei 2005 te Prüm tot stand gekomen
Verdrag inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in
het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende
criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 2005, 197) - 23908-(R1519)-125
Voor kennisgeving aangenomen.
De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door
ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 mei 2016.
DEF, BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 4 april 2016
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23426
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven) (34289);
2. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale
veiligheid (34356);
3. Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen
aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die
voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake
het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor
gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke
maatregelen terrorismebestrijding) (34359);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
10. 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);
11. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
12. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien
van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire
maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen
(Kamerstuk 33861);
13. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en
enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op
afstand (33996);
14. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);

Besluit:
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Noot:
Besluit:

Besluit:

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. Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn
2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het
online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn
collectief beheer (34243);
17. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van
de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening
regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(34126);
18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren
van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden
hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing
witwaswetgeving) (34294);
19. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de
rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van
een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van
een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen
(Wet continuïteit ondernemingen I) (34218);
20. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en
het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade
mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van
verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (34257);
21. Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te
beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen
tegen schulden)(34224);
*Wacht op initiatiefnemer(s).
**Gezamenlijke behandeling.
De wetsvoorstellen Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34243) en Wet
Continuïteit Ondernemingen (34218) zullen in een wetgevingsoverleg worden
afgehandeld, bij voorkeur op dezelfde maandag.
Aan de initiatiefnemers Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die
slachtoffer zijn van mensenhandel (34091) zal worden verzocht aan te geven
wanneer de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel kan worden voortgezet.
Indien dat niet binnen twee maanden is, zal niet met de behandeling van
wetsvoorstel Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche (33885) worden gewacht.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Jaarplan van de Rechtspraak 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18
maart 2016
Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2016 - 29279-308
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.
Voorafgaand aan het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016 zal
er een gesprek plaatsvinden met de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding
van het jaarplan van de raad.

Besluit:
Besluit:
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11.

Agendapunt:

Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen tot en met 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21
maart 2016
Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen tot en met 2021 - 24587-634
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.
Agenderen voor het algemeen overleg over justitieel jeugdbeleid op 14 april
2016.
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 22
juni 2016.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

12.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport over 'De nekklem' van de Inspectie Veiligheid
en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
maart 2016
Beleidsreactie op rapport over 'De nekklem' van de Inspectie Veiligheid en
Justitie - 29628-623
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 19 april 2016; het
algemeen overleg zal met een uur worden verlengd.
Ten behoeve van het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op 16
juni 2016 zal de minister worden verzocht zijn standpunt te geven over een
verbod op motorbendes.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Voortgang aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
maart 2016
Resultaten aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme 2015 - 31015-121
Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno op 13 april 2016.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Rapportage "Inzicht in de omvang van het personele en materiële
budget nationale politie 2016-2020"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
maart 2016
Aanbieding rapportage "Inzicht in de omvang van het personele en materiële
budget nationale politie 2016-2020" - 29628-624
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport ‘Inzicht in de omvang van het
personele en materiële budget nationale politie 2016-2020.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Nadere informatie over Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor
Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
maart 2016
Nadere informatie over Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid 32008-(R1883)-3
Voor kennisgeving aangenomen; wetsvoorstel afwachten.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Toepassing recht op verhoorbijstand per 1 maart 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
februari 2016
Toepassing recht op verhoorbijstand per 1 maart 2016 - 31753-112
Betrekken bij de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen
34157 (recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures) en 34159
(aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele
dwangmiddelen).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

17.

Agendapunt:

Overzicht onderzoeken op het gebied van scheidingen en reactie op email Stichting Passage i.o.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
maart 2016
Overzicht onderzoeken op het gebied van scheidingen en reactie op e-mail
Stichting Passage i.o. - 33836-15
Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat een van de plegers van de aanslagen in
Brussel naar Nederland is uitgezet

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
maart 2016
Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat een van de plegers
van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet - 29754-365
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa

Agendapunt:

Arrestatie terrorismeverdachte in Rotterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
maart 2016
Arrestatie terrorismeverdachte in Rotterdam - 29754-368
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.

Besluit:

19.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
maart 2016
Beantwoording vragen commissie over de toepassing van het recht op
verhoorbijstand per 1 maart 2016 - 31753-115
Betrekken bij de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen
34157 (recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures) en 34159
(aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele
dwangmiddelen).

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat een van de plegers van de aanslagen in
Brussel naar Nederland is uitgezet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
maart 2016
Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat een van de plegers
van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet - 29754-365
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Antwoorden Kamervragen over de brief over het bericht dat een van de
aanslagplegers in Brussel is uitgezet naar Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
maart 2016
Antwoorden Kamervragen over de brief over het bericht dat een van de
aanslagplegers in Brussel is uitgezet naar Nederland - 29754-366
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa

Agendapunt:

Arbeidsveiligheid en bijeenkomst bestrijding psychotrauma en verzuim

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
maart 2016
Arbeidsveiligheid en bijeenkomst bestrijding psychotrauma en verzuim 25883-270
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.
VWS

Besluit:

22.

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting
aanslagpleger Brussel naar Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting
aanslagpleger Brussel naar Nederland - 29754-369
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.

Besluit:

24.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
maart 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over het bericht dat een van de
plegers van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet - 29754-367
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa

Agendapunt:

Nadere informatie inzake het door de Commissie-Oosting II te
verrichten onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Nadere informatie inzake het door de Commissie-Oosting II te verrichten
onderzoek - 34362-14
Voor kennisgeving aangenomen; uitkomsten van het lopende onderzoek
afwachten.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Analyse en aanpak van ziekteverzuim bij politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Analyse en aanpak van ziekteverzuim bij politie - 29628-626
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Besluit:

26.

Agendapunt:

ADR onderzoek over het integriteitsstelsel bij politie betreffende het
aannemen van geschenken en het ingaan op uitnodigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Aanbieding ADR onderzoek over het integriteitsstelsel bij politie betreffende het
aannemen van geschenken en het ingaan op uitnodigingen - 28844-97
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehouden in
Brussel op 10 en 11 maart 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
maart 2016
Aanbieding verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehouden in
Brussel op 10 en 11 maart 2016 - 32317-402
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel en
onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april
2016.
EU

Agendapunt:

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015-2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
maart 2016
Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015-2016 - 28684-464
Agenderen voor een algemeen overleg over Landelijk beeld jaarwisseling 20152016; algemeen overleg plannen.
I&M, BiZa

Besluit:

28.

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

30.

Agendapunt:

Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het nieuwe
dienstpistool voor de Nederlandse politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
maart 2016
Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het nieuwe
dienstpistool voor de Nederlandse politie - 29628-627
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Agendapunt:

Verlenging mandaat Staatscommissie herijking ouderschap

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 april
2016
Verlenging mandaat Staatscommissie herijking ouderschap - 33836-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak op het hoger
beroep van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) over de gewijzigde verordening
onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april
2016
Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak op het hoger beroep van de
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) over de
gewijzigde verordening onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders - 34047-16
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
gerechtsdeurwaarders.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Schriftelijke stemming dataprotectiepakket

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april
2016
Schriftelijke stemming dataprotectiepakket - 32317-404
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel) van
21 april 2016 op 20 april 2016.
EU

Agendapunt:

Deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 april
2016
Aanbieding van het deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening
gerechtelijke kaart - 29279-313
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

Agendapunt:

Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 april
2016
Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak - 29279312
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

Besluit:

33.

34.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting
aanslagpleger Brussel naar Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
maart 2016
Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting
aanslagpleger Brussel naar Nederland - 29754-369
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Antwoorden op vragen commissie over nadere informatie m.b.t. uitzetting
aanslagpleger Brussel naar Nederland - 29754-371
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa
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36.

Agendapunt:

Uitbreiding en ontwikkelingen bij de Dienst Speciale Interventies (DSI)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Uitbreiding en ontwikkelingen bij de Dienst Speciale Interventies (DSI) 29754-373
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over informatie omtrent de aanslagplegers
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Beantwoording vragen over informatie omtrent de aanslagplegers Brussel 29754-370
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
De commissie gaat in op het aanbod van de minister om de Kamer in
vertrouwelijkheid nader te informeren over de strafrechtelijke aanpak door de
politie en het Openbaar Ministerie.
BuZa

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 april 2016, over verdieping justitiële
samenwerking met Turkije

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 april 2016, over verdieping justitiële samenwerking met
Turkije - 29754-372
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

40.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
inzake werkvoorraden in de rechtspraak

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake
werkvoorraden in de rechtspraak - 29279-311
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

Agendapunt:

Aanbod voor een technische briefing over het EU US Privacy Shield

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april
2016
Aanbod voor een technische briefing over het EU US Privacy Shield 2016Z06862
De commissie gaat in op het aanbod tot het verzorgen van een technische
briefing over het EU US Privacy Shield.

Besluit:
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
41.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in
Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 18 maart 2016
Tweede voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in Nederland 19637-2170
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en
met december 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 21 maart 2016
Aanbieding van de Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot
en met december 2015 - 19637-2171
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Wijzigen terugkeerondersteuning voor Oekraïners

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 22 maart 2016
Wijzigen terugkeerondersteuning voor Oekraïners - 29344-129
Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 28 april
2016.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen over de
precieze uitvoering van de verbintenis van Nederland tot relocatie van
vluchtelingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 22 maart 2016
Reactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen over de precieze
uitvoering van de verbintenis van Nederland tot relocatie van vluchtelingen
(Kamerstuk 19 637, nr. 2165) - 19637-2172
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.
EU

Agendapunt:

Rapport IGZ-onderzoek naar de medische zorg voor asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 maart 2016
Aanbieding rapport IGZ-onderzoek naar de medische zorg voor asielzoekers 19637-2174
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.
VWS

Besluit:

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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46.

Agendapunt:

Reactie op het 10-puntenplan van de ChristenUnie ‘Opvang
asielzoekers in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 maart 2016
Reactie op het 10-puntenplan van de ChristenUnie ‘Opvang asielzoekers in
Nederland - 19637-2177
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Vervolgbrief Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 maart 2016
Vervolgbrief Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen - 24587-635
Betrokken bij het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 30 maart
2016.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Reactie op het ACVZ Rapport Delen in verantwoordelijkheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 maart 2016
Reactie op het ACVZ Rapport Delen in verantwoordelijkheid - 19637-2176
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (onderwerpen op het
terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april 2016.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Volp naar aanleiding van berichten in de
media over het gevangeniswezen en de forensische zorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 maart 2016
Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 1 maart 2016, over berichten in de media over het
gevangeniswezen en de forensische zorg - 24587-636
Betrokken bij het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 30 maart
2016.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Reactie op brief van gemeente Steenbergen inzake de
vluchtelingenproblematiek en opvang van asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 maart 2016
Reactie op brief van gemeente Steenbergen inzake de
vluchtelingenproblematiek en opvang van asielzoekers - 2016Z06384
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Inzet Border Security Team op Lesbos

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 maart 2016
Inzet Border Security Team op Lesbos - 32317-405
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (onderwerpen op het
terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april 2016.
DEF, BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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52.

Agendapunt:

Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 31 maart 2016
Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers - 19637-2179
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.

Besluit:

53.

54.

Agendapunt:

De marktscan Forensische zorg 2015

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 4
april 2016
De marktscan Forensische zorg 2015 - 33628-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Belemmeringen start-ups om kennismigranten in dienst te nemen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 6
april 2016
Belemmeringen start-ups om kennismigranten in dienst te nemen 2016Z07005
Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
55.

Agendapunt:

Beleid tuberculosescreening voor asielzoekers

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 22 maart 2016
Beleid ten aanzien van tuberculosescreening voor asielzoekers - 19637-2173
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28
april 2016.
VWS

Agendapunt:

Reactie op de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 24 maart 2016
Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 22 maart 2016, over de aanslag in Brussel/Zaventem en
de gevolgen voor de veiligheidssituatie in Nederland - 29754-364
Betrokken bij het plenaire debat over de aanslagen in Brussel.
BiZa

Besluit:

56.

Besluit:
Volgcommissie(s):

57.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een
kabinetsappreciatie inzake het visumliberalisatie van Turkije

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 maart
2016
Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een kabinetsappreciatie
inzake het visumliberalisatie van Turkije - 21501-20-1113
Betrekken bij het plenaire debat over de Europese Raad van 17-18 maart.
BuHa-OS, BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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58.

Agendapunt:

Commissiemededeling 'Next Operational Steps in EU-Turkey
Cooperation in The Field of Migration’ (COM 2016 166)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart
2016
Aanbieding commissiemededeling 'Next Operational Steps in EU-Turkey
Cooperation in The Field of Migration’ (COM 2016 166) - 22112-2080
Betrekken bij het plenaire debat over de Europese Raad van 17-18 maart.
BuHa-OS, EU, BuZa

Agendapunt:

Rapportage 2015 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 maart
2016
Aanbieding van de Rapportage 2015 - Internationale Mensenrechtenprocedures
- 32735-151
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:

59.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
60.

Agendapunt:

Fiche: Machtigingsbesluit en verordeningen nauwere samenwerking
inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen
geregistreerd partnerschap

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart
2016
Fiche: Machtigingsbesluit en verordeningen nauwere samenwerking inzake
huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerd
partnerschap - 22112-2079
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2016
(algemeen deel) op 8 juni 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

61.

Agendapunt:

Speciaal verslag "EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden
in het oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014" van
Europese Rekenkamer

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 17 maart 2016
Aanbieding speciaal verslag "EU-uitgaven voor externe migratie in de
buurlanden in het oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014"
van ERK - 2016Z05689
Betrekken bij het algemeen overleg over JBZ- Raad van 21 april 2016
(onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april
2016.
De commissie heeft geen behoefte aan een toelichting door de heer
Brenninkmeijer.

Besluit:

Besluit:

62.

Agendapunt:

Verslag van de ingelaste ministeriële bijeenkomst Justitie en
Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 24 maart 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
maart 2016
Verslag van de ingelaste ministeriële bijeenkomst Justitie en Binnenlandse
Zaken, gehouden in Brussel op 24 maart 2016 - 32317-401
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel) op 20
april 2016.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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63.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 11/12-2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 30 maart 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
11/12-2016) - 2016Z06435
Conform voorstellen.

Besluit:

64.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening in- en uitreissysteem Slimme Grenzen COM
(2016) 194 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 7 april 2016
EU-voorstel: Verordening in- en uitreissysteem Slimme Grenzen COM (2016)
194 (Engelstalige versie) - 2016Z07038
Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad (onderwerpen op het
terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) van 21 april 2016 op 20 april 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

65.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling naar een Hervorming van het
Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem en een verruiming van
legale wegen naar Europa COM (2016) 197 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 6 april 2016
EU-voorstel: Mededeling naar een Hervorming van het Gemeenschappelijk
Europees Asielsysteem en een verruiming van legale wegen naar Europa COM
(2016) 197 - 2016Z06987
Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad (onderwerpen op het
terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) van 21 april 2016 op 20 april 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
66.

Agendapunt:

Stand van zaken bestuursakkoord uitgeprocedeerde vreemdelingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 30 maart 2016
Stand van zaken bestuursakkoord uitgeprocedeerde vreemdelingen 2016Z06443
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal ten behoeve van het algemeen
overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 28 april 2016 worden verzocht
de stand van zaken met betrekking tot het bestuursakkoord uitgeprocedeerde
vreemdelingen aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
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67.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over het rapport van de kinderombudsman
"Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar
de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 30 maart 2016
Verzoek van het lid Van Wijngaarden om schriftelijk overleg over het rapport
van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur.
Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij
(v)echtscheidingen." - 2016Z06496
Rondetafelgesprek voeren over het rapport van de kinderombudsman
"Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol
van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen". Aan de leden
zal worden verzocht suggesties te doen voor de voor het rondetafelgesprek uit
te nodigen personen/organisaties ten behoeve van de stafnotitie over de opzet
van het rondetafelgesprek.
De minister zal worden verzocht een kabinetsreactie te geven op het rapport
van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur.
Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij
(v)echtscheidingen".

Besluit:

Besluit:

68.

Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2015

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 30 maart 2016
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2015 - 31428-9
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

69.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over het
onderzoeksrapport "Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor
doelmatigheid" op 26 april 2016

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 31 maart 2016
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport
"Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid" op 26 april 2016 2016Z06518
De commissie gaat in op het aanbod voor een technische briefing.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Reactie van het kabinet op het rapport van de WRR "De publieke kern
van het internet"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels (D66) - 4
april 2016
Reactie van het kabinet op het rapport van de WRR "De publieke kern van het
internet" (31 maart 2015) - 2016Z06801
De staatsecretaris zal worden verzocht een kabinetsreactie op WRR-rapport "De
publieke kern van het internet" aan de Kamer te doen toekomen opdat die ook
betrokken kan worden bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten
in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996).

Besluit:
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71.

Agendapunt:

Behandeling van de jaarverslagen over 2015

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J.
Duisenberg (VVD) - 31 maart 2016
De behandeling van de jaarverantwoording over 2015 in de commissies 2016Z06745
De commissie besluit een wetgevingsoverleg te voeren over het Jaarverslag en
de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.
De commissie besluit geen rapporteur(s) aan te wijzen.
Aan de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht een briefing te verzorgen na
ommekomst van de haar rapporten.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

72.

Agendapunt:

Reactie op de opmerking van een officier van justitie dat er 100
politiemensen nodig zijn voor een goede controle van onvergunde
prostitutie voor het algemeen overleg over prostitutie en
mensenhandel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 5 april 2016
Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om een reactie te geven op
de opmerking van de Officier van Justitie dat er 100 politiemensen nodig zijn
voor een goede controle van onvergunde prostitutie voor het algemeen overleg
Prostitutie en Mensenhandel op 26 april 2016 - 2016Z06933
Ten behoeve van het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op 26
april 2016 zal de minister worden verzocht een reactie te geven op het bericht
"Verschuiving van club naar thuiswerkers in de seksbranche", waarin een
officier van justitie stelt dat er 100 politiemensen nodig zijn voor goede controle
van onvergunde prostitutie.

Besluit:

73.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek over de aanpak van vechtscheidingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 6
april 2016
Verzoek om hoorzitting over de aanpak van vechtscheidingen - 2016Z06960
Zie besluit bij agendapunt 67.

Besluit:

Rondvraag
74.

Agendapunt:

Sluiting PI Eikenlaan

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 8 april 2016
Sluiting PI Eikenlaan - 2016Z07214
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de
sluiting van de PI Eikenlaan.

Besluit:

75.

Agendapunt:

Datum/tijdstip rondetafelgesprek met deskundigen Modernisering
WvSv

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - 12 april 2016
Datum/tijdstip rondetafelgesprek met deskundigen Modernisering WvSv 2016Z07440
De bijeenkomst met de bij het project Modernisering Wetboek van
Strafvordering betrokken deskundigen zal plaatsvinden op donderdag 19 mei
2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Besluit:
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76.

Agendapunt:

Procedurevergadering van 20 april 2016 naar 28 april 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - 13 april 2016
Procedurevergadering van 20 april 2016 verplaatsen naar 28 april 2016 2016Z07523
De procedurevergadering van 20 april 2016 zal naar 28 april 2016 worden
verplaatst (van 14.30 tot 16.00 uur).

Besluit:

77.

Agendapunt:

Samenvoeging algemeen overleggen extra JBZ-Raad op 20 april 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 13 april 2016
Samenvoeging algemeen overleggen extra JBZ-Raad op 20 april 2016 2016Z07527
De algemeen overleggen extra JBZ-raden op 20 april zullen worden
samengevoegd; het algemeen overleg duurt van 11.00 tot 14.00 uur.

Besluit:

Brievenlijst
78.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
79.

Agendapunt:

Stafnotitie Conceptreactie op kabinetsbrief inzake parlementair
instemmingsrecht op enkele JBZ-dossiers

Zaak:

Stafnotitie - 30 maart 2016
Parlementair instemmingsrecht in enkele JBZ-dossiers - 2016Z06440
De commissie stemt in met de conceptreactie van de commissie Europese
Zaken op de kabinetsbrief van 4 maart 2016.

Besluit:

80.

Agendapunt:

Verzoek van de commissie voor de Werkwijze om reactie op het rapport
van de werkgroep "Benoemingen en voordrachten" (werkgroep-Van
Vliet)

Zaak:

Brief commissie - 31 maart 2016
Verzoek van de commissie voor de Werkwijze om reactie op het rapport van de
werkgroep "Benoemingen en voordrachten" (werkgroep-Van Vliet) 2016Z06563
De leden Van Oosten en Van Toorenburg zullen in de volgende
procedurevergadering toelichting op de aanbevelingen inzake de Hoge Raad
geven.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2016A01578
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