Den Haag, 13 juni 2016
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 juni
2016

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Toelichting op amendementen en vragen inzake het Voorstel van
Rijkswet Intrekking Nederlanderschap in het belang van de nationale
veiligheid (34 356)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Toelichting op ingediende amendementen en gestelde vragen bij de wijziging
van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het
Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid - 34356-(R2064)-30
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel 34356 (Wijziging van de
Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het
Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid).
BiZa

Agendapunt:

Concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 mei
2016
Aanbieding van het concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten - 34236-23
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

2.

Besluit:

3.

Agendapunt:

34157 Tweede nota van wijziging inzake 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:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25
mei 2016
34157 Tweede nota van wijziging inzake 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) - 34157-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet
verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei
2016
Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet
verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) - 34479
Het wetsvoorstel wordt aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
overgedragen.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

5.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 8 juni 2016
Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34479) 2016Z11542
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 mei
2016
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 34485-VI
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 9 juni 2016 te 14.00
uur.
De griffier zal de wens doorgeven om - indien mogelijk - over de antwoorden op
de feitelijke vragen nog voor het debat over meer investeringen in de
veiligheidsketen te beschikken.

Besluit:
Besluit:
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6.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Swinkels dat een definitie van
een kwetsbare verdachte introduceert (Kamerstuk 34157 nr. 10), op
het verzoek van het lid Van Toorenburg over rechtsbijstand voor
jeugdige verdachten en een nadere reactie op het amendement van het
lid Van Oosten dat regelt dat de financiële draagkracht van de
veroordeelde wordt gerelateerd aan het minimumloon (Kamerstuk
34159 nr. 9 )

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 mei
2016
Reactie op het amendement van het lid Swinkels dat een definitie van een
kwetsbare verdachte introduceert, op het verzoek van het lid Van Toorenburg
over rechtsbijstand voor jeugdige verdachten en een nadere reactie op het
amendement van het lid Van Oosten dat regelt dat de financiële draagkracht
van de veroordeelde wordt gerelateerd aan het minimumloon - 34157-20
Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstellen 34157 en 34159.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een
procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op
bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van
schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken
(PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot
conservatoir beslag op bankrekeningen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 april
2016
Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en
handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet
verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) 34462
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 juni 2016.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet
in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak
woonoverlast)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 1 september 2014
Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in
verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) - 34007
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen
(VVD) - 2 juni 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34007-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 2 juni 2016
Nota van wijziging - 34007-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23430
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in
verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)
(34007);
5. 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);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
7. 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);
8. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)
(34309).
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche (33885) zal plenair worden behandeld op 16 juni in de
avond.
In de volgende procedurevergadering zal een besluit worden genomen over het
al dan niet als hamerstuk aanmelden van wetsvoorstel 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)
Aan Griffie Plenair zal worden verzocht de plenaire 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 (33996) nog voor het zomerreces in te plannen.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

11.

Agendapunt:

Sterkte/zwakte analyse opsporing

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei
2016
Sterkte/zwakte analyse opsporing - 29628-635
Betrekken bij het plenair debat over onderhavige brief.

Agendapunt:

Rectificatie bij Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Rectificatie bij Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015 - 31109-21
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie vaste commissie voor Veiligheid
en Justitie inzake een kabinetsreactie op het rapport Wolfsen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Reactie op verzoek van de commissie inzake een kabinetsreactie op het rapport
Wolfsen - 31753-117
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Stand van zaken na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 11a
Opiumwet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Stand van zaken na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 11a Opiumwet 24077-368
Agenderen voor het algemeen overleg over het coffeeshop-/drugsbeleid op 15
juni 2016.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015 - 34300-VI-89
Algemeen overleg voeren na het zomerreces.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Rapport "Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de
arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Aanbieding van het rapport "Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de
arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers" - 33695-11
Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het Zwartboek van de Vereniging
Verkeersslachtoffers over verkeersslachtoffers

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Beleidsreactie op het Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers over
verkeersslachtoffers - 29398-507
De commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling over te
nemen.
I&M

Agendapunt:

Overbruggingsovereenkomst politievoertuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei
2016
Overbruggingsovereenkomst politievoertuigen - 29628-636
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 19 mei 2016 over de financiële situatie van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 mei
2016
Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 19 mei 2016 over inzake in de financiële situatie van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie - 34300-VI-91
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 mei
2016
Aanbieding Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 34300-VI90
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2015 op 23 juni
2016.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het jaarbericht van de Voorzitter
van de Raad voor de rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 mei
2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het
jaarbericht van de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak - 29279-323
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 5 juli 2016.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Rapport Commissie-Oosting II en de gespreksverslagen van de vier
zittende bewindslieden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei
2016
Aanbieding van het Rapport Commissie-Oosting II en de gespreksverslagen van
de vier zittende bewindslieden - 34362-16
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de commissie-Oosting II.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Reactie op het Rapport van de Commissie-Oosting II

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei
2016
Reactie op het Rapport van de Commissie-Oosting II - 34362-17
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de commissie-Oosting II.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport "De inzet van familienetwerkberaden in de
jeugdbescherming"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei
2016
Aanbieding van het onderzoeksrapport ‘De inzet van familienetwerkberaden in
de jeugdbescherming' - 31839-521
Aangekondigde beleidsreactie afwachten.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

25.

Agendapunt:

WOB-besluit inkomensgegevens van de 200 meest verdienende
medewerkers van de sector politie in 2015

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei
2016
WOB-besluit inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers
van de sector politie in 2015 - 29628-637
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Agendapunt:

“Verbeterplan Wet politiegegevens en Informatiebeveiliging”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei
2016
Aanbieding “Verbeterplan Wet politiegegevens en Informatiebeveiliging” 33842-4
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Besluit:

26.

27.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek 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:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei
2016
Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek 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" - 2016Z10457
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Geweldgebruik politie 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 mei
2016
Geweldgebruik politie 2015 - 29628-638
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.
De minister zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen
overleg over de politie op 29 juni 2016 te informeren over het besluit de politie
uit te rusten met een (verlengde) wapenstok in plaats van tasers.

Besluit:
Besluit:
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28.

Agendapunt:

Besluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en
belastingheffing bij coffeeshops

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 mei
2016
Besluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en belastingheffing bij
coffeeshops - 24077-370
Agenderen voor het algemeen overleg over het coffeeshop-/drugsbeleid op 15
juni 2016.
FIN, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie over het bericht - Waarschuwing aan varkenshouders voor
inbraak dierenrechtenextremisten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 mei
2016
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over
het bericht "Waarschuwing aan varkenshouders voor inbraak
dierenrechtenextremisten" - 34300-VI-92
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Mede naar aanleiding van de televisie-uitzending van EenVandaag van
28 mei 2016 informatie over het beslagproces

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 mei
2016
Mede naar aanleiding van de televisie-uitzending van EenVandaag van 28 mei
2016 informatie over het beslagproces - 29628-639
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Besluit:

31.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 31
mei 2016
Scenario's coffeeshopbeleid naar Kamer - 2016Z10661
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Agendapunt:

Toezegging, gedaan tijdens het Mondeling Vragenuur van 16 februari
2016 over het bericht ‘Kliklijn voor drugs’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 mei
2016
Toezegging, gedaan tijdens het Mondeling Vragenuur van 16 februari 2016 over
het bericht ‘Kliklijn voor drugs’ - 24077-369
Agenderen voor het algemeen overleg over coffeeshop/drugsbeleid op 15 juni
2016.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een
duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 mei
2016
Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam
stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand" - 31753-118
Agenderen voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op 28
juni 2016 van 19.30 tot 22.30 uur.
Er zal een rondetafelgesprek worden gehouden op 22 juni vanaf 16.00 uur. De
leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen
personen/organisaties. Het voorstel voor de opzet van het rondetafelgesprek zal
via een e-mailprocedure ter goedkeuring worden voorgelegd.

Besluit:
Besluit:

33.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na
geweldsincidenten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 maart
2016
Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na
geweldsincidenten - 28642-73
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
34.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht 'COA geeft met
opzet miljoenen teveel geld uit'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 mei 2016
Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht 'COA geeft met opzet
miljoenen teveel geld uit' - 33042-24
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 26 april 2016
over Mensenhandel en Prostitutie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 mei 2016
Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 26 april 2016 over
Mensenhandel en Prostitutie - 27062-100
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Stand van zaken uitgeprocedeerde vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 mei 2016
Stand van zaken uitgeprocedeerde vreemdelingen - 19637-2189
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of
intrekken verblijfsvergunning asiel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 mei 2016
Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of intrekken
verblijfsvergunning asiel - 19637-2188
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Segers c.s. over het reserveren van
financiële middelen voor kleinschalige opvang (Kamerstuk 19 637, nr.
2127)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 mei 2016
Reactie op motie van het lid Segers c.s. over het reserveren van financiële
middelen voor kleinschalige opvang (Kamerstuk 19 637, nr. 2127) - 196372191
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Stand van zaken Regeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 mei 2016
Stand van zaken Regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-2190
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26
mei 2016.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Ambtsbericht betreffende Zuid- en Centraal Somalië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 mei 2016
Ambtsbericht betreffende Zuid- en Centraal Somalië - 19637-2192
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 23
juni 2016.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht “Bajes-AZC
geplunderd”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 mei 2016
Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht “Bajes-AZC geplunderd” 24587-653
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 23
juni 2016.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Ongeoorloofde afwezigheid tbs 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 31 mei 2016
Ongeoorloofde afwezigheid tbs 2015 - 29452-200
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project
Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
juni 2016
Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project Zelfbediening
Justitiabelen (ZBJ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - 24587-654
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
44.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 juni
2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (week 20-21/2016) 2016Z10763
Conform voorstellen.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en
de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met
betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen
van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella
Agreement)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei
2016
Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de
Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking
tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten
(het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella Agreement) - 32761-99
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 op 8 juni 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling visumreciprociteit: stand van zaken en aanpassing
mechanisme

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 mei 2016
Fiche: Mededeling visumreciprociteit: stand van zaken en aanpassing
mechanisme - 22112-2139
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
BuZa, EU

Agendapunt:

Fiche: Wijziging Dublinverordening

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2016
Fiche: Wijziging Dublinverordening - 22112-2143
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
EU

Besluit:

47.

Besluit:

Volgcommissie(s):
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48.

Agendapunt:

Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2016
Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel - 22112-2144
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: Wijziging EURODAC-verordening

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2016
Fiche: Wijziging EURODAC-verordening - 22112-2145
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Trans-Atlantische gegevensstromen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2016
Fiche: Mededeling Trans-Atlantische gegevensstromen - 22112-2146
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 op 8 juni 2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2016
Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Oekraïne - 22112-2142
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
EU, BuZa

Besluit:

49.

Besluit:

50.

Besluit:

51.

Besluit:

Volgcommissie(s):

52.

Agendapunt:

Ontwerp-verordeningen huwelijksvermogensrecht en
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerd partnerschap

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 mei
2016
Ontwerp-verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke
gevolgen van geregistreerd partnerschap - 32317-417
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 op 8 juni 2016.
EU

Agendapunt:

Verslag Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 mei 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 mei 2016
Verslag Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 mei 2016 - 32317-416
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 9 en 10 juni
2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8
juni 2016.
EU

Besluit:

53.

Besluit:

Volgcommissie(s):
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54.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van vaste commissie voor immigratie Asiel/JBZraad van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 mei
2016
Beantwoording vragen van vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad
van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS en van de Overeenkomst
tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het
voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit - 33603-7
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

55.

Agendapunt:

Brief van de Rapporteur Europees Openbaar Ministerie over de
gevolgen van de komst van het EOM voor de Nederlandse opsporingsen vervolgingspraktijk

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 2 juni
2016
Brief van de Rapporteur Europees Openbaar Ministerie over de gevolgen van de
komst van het EOM voor de Nederlandse opsporings- en vervolgingspraktijk 2016Z10979
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Overig (openbaar)
56.

Agendapunt:

Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 25 mei 2016
Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap - 2016Z10235
De minister zal worden verzocht de beleidsreactie op het rapport van de
Staatscommissie Herijking Ouderschap zo spoedig mogelijk na ommekomst van
het rapport aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen
van bijzondere gedelegeerden

Zaak:

Overig. - 2 juni 2016
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van
bijzondere gedelegeerden - 33852-(R2023)-9
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen
van bijzondere gedelegeerden

Zaak:

Overig - 2 juni 2016
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van
bijzondere gedelegeerden - 33852-(R2023)-10
Voor kennisgeving aangenomen.
KR, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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59.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het
afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde

Zaak:

Overig - 2 juni 2016
Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van
een bijzondere gedelegeerde - 33852-(R2023)-11
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

60.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het
afvaardigen van bijzondere gedelegeerden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Overig - 2 juni 2016
Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen
van bijzondere gedelegeerden - 33852-(R2023)-12
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Agendapunt:

Statistieken commissies 2015

Zaak:

Overig - 25 mei 2016
Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

61.

Besluit:

Rondvraag
62.

63.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek inzake vondelingenkamer

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 8 juni 2016
Voorstel rondetafelgesprek inzake vondelingenkamer - 2016Z11450
Na het zomerreces zal er een rondetafelgesprek worden gehouden over de
vondelingenkamer. Het Openbaar Ministerie wordt toegevoegd. Aanvullende
suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden
geïnventariseerd.

Agendapunt:

Reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad “Wijkagent overbelast”

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels
(D66) - 8 juni 2016
Reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad, “Wijkagent overbelast” 2016Z11439
De minister zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg over de
politie op 29 juni een reactie te geven op het bericht in het Algemeen Dagblad
"Wijkagent overbelast".

Besluit:

64.

Agendapunt:

Stand van zaken van het loterijbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 8 juni 2016
Stand van zaken van het loterijbeleid - 2016Z11443
Met het oog op de plenaire behandeling van 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 (33996) zal de
staatssecretaris worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van
zaken van het loterijbeleid.

Besluit:
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65.

Agendapunt:

Werkbezoek aan vluchtelingenlocaties in en/of buiten Europa

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA)
- 8 juni 2016
Werkbezoek aan vluchtelingenlocaties in en/of buiten Europa - 2016Z11500
De commissie gaat akkoord met het afleggen van een werkbezoek naar
vluchtelingenlocaties in en/of buiten Europa. Via een e-mailprocedure zal de
belangstelling om aan het werkbezoek deel te nemen worden geïnventariseerd.
De delegatie zal een en ander verder uitwerken.

Besluit:

66.

Agendapunt:

Resultaten van het aangekondigde onderzoek naar reclamebrief van
KPN

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 8 juni 2016
Resultaten van het aangekondigde onderzoek naar reclamebrief van KPN 2016Z11539
De minister zal worden verzocht de resultaten van het aangekondigde
onderzoek naar de reclamebrief van KPN aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

67.

Agendapunt:

Uitvoering van de maatregelen voor LHBT-asielzoekers en andere
kwetsbare asielzoekers

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 8 juni 2016
Uitvoering van de maatregelen voor LHBT-asielzoekers en andere kwetsbare
asielzoekers - 2016Z11541
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer voor het zomerreces te
informeren over de uitvoering van de maatregelen voor LHBT-asielzoekers en
andere kwetsbare asielzoekers.

Besluit:

68.

Agendapunt:

Nationale Reddingsvloot

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 9 juni 2016
Nationale Reddingsvloot - 2016Z11681
De minister zal worden verzocht de Kamer direct na het zomerreces te
informeren over de voortgang van de uitvoering van de motieTellegen/Kooiman (Kamerstuk 30 821, nr. 31) en de structurele oplossing voor
de Nationale Reddingsvloot.

Besluit:

Brievenlijst
69.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
70.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik in de RoomsKatholieke Kerk

Zaak:

Stafnotitie - 7 juni 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk - 2016Z11343
De opzet van het rondetafelgesprek wordt aangepast en vastgesteld.

Besluit:
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Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05067
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