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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn
2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen
volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het
mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
(Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving
mededingingsrecht)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni
2016
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn
2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014
betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht
wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de
lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke
handhaving mededingingsrecht) - 34490
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 september 2016.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
2.

Agendapunt:

Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van
de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
juni 2016
Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van de Kamer
en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde
vragen, alsmede een nota van wijziging - 33852-(R2023)-29
Betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel 33852.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

33852 (R2023) Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de
Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor
verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 8 juni 2016
Tweede nota van wijziging - 33852-(R2023)-30
Betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel 33852.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
4.

Agendapunt:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering
en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de
raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni
2016
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de
verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van
commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 34491
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 september 2016.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een
advies over het voorstel van wet van het lid Voortman tot vastlegging
van de rechten die vreemdelingen ontlenen aan het associatierecht
EEG-Turkije

Zaak:

Overig - 9 juni 2016
Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over
het voorstel van wet van het lid Voortman tot vastlegging van de rechten die
vreemdelingen ontlenen aan het associatierecht EEG-Turkije - 34079-8
Betrekken bij de behandeling van voorstel van wet van het lid Voortman
houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die
vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het
Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de
Associatieraad EEG-Turkije (34079).

Besluit:

6.

Agendapunt:

Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van rijkswet tot
wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van
de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33 852) (R2023)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 juni 2016
Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging
van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor
verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen - 33852(R2023)-47
Betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel 33852.

Besluit:
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7.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

8.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten
met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale
samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale
samenwerking in strafzaken)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het
oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in
strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken) 34493
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 september 2016.

Besluit:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 juni 2016
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33844-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

33885 Tweede nota van wijziging inzake het Voorstel van wet tot
wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
juni 2016
Tweede nota van wijziging - 33885-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

10. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

34218 Tweede nota van wijziging inzake de Wet continuïteit
ondernemingen I
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
juni 2016
Tweede nota van wijziging - 34218-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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11. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

13. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22
oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot
de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake
diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU
2014, L 330)
Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari
2016
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn
2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot
wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van
niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote
ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) - 34383
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 16 juni 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34383-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de
Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de
berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari
1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)
Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2016
Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de
Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de
berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998
en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo) - 34498
Het wetsvoorstel wordt overgedragen aan de commissie voor Buitenlandse
Zaken.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten
Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23431
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 het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in
verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)
(34007);
4. 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);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
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6.

Besluit:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien
van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire
maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen
(Kamerstuk 33861);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
8. 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);
9. 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);
10. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)
(34309);
11. 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).
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) wordt als hamerstuk aangemeld.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
14. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

15. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Rechter: agente
struikelde over knuppel door fout in politiepak’
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juni
2016
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Rechter: agente struikelde over
knuppel door fout in politiepak’ - 29628-641
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van het nader
onderzoek naar de reconstructie van de ontnemingsschikking
(commissie Oosting II) (Kamerstuk 34362, nr. 16) en de reactie van de
minister op het rapport (Kamerstuk 34362, nr. 17)
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juni
2016
Beantwoording vragen commissie over het rapport van het nader onderzoek
naar de reconstructie van de ontnemingsschikking (commissie Oosting II) en de
reactie van de minister van het rapport - 34362-19
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van het nader onderzoek naar
de reconstructie van de ontnemingsschikking (commissie-Oosting II) op 8 juni
2016.
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16. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

17. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
18. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

19. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

20. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
om toezending van de redactionele aanpassingen die het Kamerlid Van
der Steur voorstelde bij de concept-Kamerbrief van 27 mei 2014 inzake
het dossier Cees H.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juni
2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om
toezending van de redactionele aanpassingen die het Kamerlid Van der Steur
voorstelde bij de concept-Kamerbrief van 27 mei 2014 inzake het dossier Cees
H. - 34362-18
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van het nader onderzoek naar
de reconstructie van de ontnemingsschikking (commissie-Oosting II) op 8 juni
2016.

Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2016
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juni
2016
Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2016 - 22112-2151
Voor kennisgeving aangenomen.
EU
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht ‘Justitie door
groot tekort niet klaar voor aanslag; OM slaat alarm: zaken blijven
liggen vanwege capaciteitsgebrek’
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juni
2016
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht ‘Justitie door groot tekort
niet klaar voor aanslag; OM slaat alarm: zaken blijven liggen vanwege
capaciteitsgebrek’ - 29279-327
Betrokken bij het plenaire debat over meer investeringen in de veiligheidsketen.
De minister zal worden verzocht aan te geven welke (kleine) bezuinigingen er
sinds de toekenning van de extra € 15 mln. op het Openbaar Ministerie zijn
geweest.

Aanpak van teruggekeerde Syriëgangers door de Belgische en Duitse
regering n.a.v. mondeling vragenuur d.d. 12 april 2016
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juni
2016
Aanpak van teruggekeerde Syriëgangers door de Belgische en Duitse regering
n.a.v. mondeling vragenuur d.d. 12 april 2016 - 29754-388
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorismebestrijding.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het MH17 Victim
Identification Process
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juni
2016
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het MH17 Victim Identification
Process - 33997-83
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, DEF, I&M
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21. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

22. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

23. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

24. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

25. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 7 juni 2016 om alle versies van de brief van 3
juni 2014 met commentaar van het Kamerlid Van der Steur
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni
2016
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 juni 2016 om alle versies van de brief van 3 juni 2014
met commentaar van het Kamerlid Van der Steur - 34362-20
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van het nader onderzoek naar
de reconstructie van de ontnemingsschikking (commissie-Oosting II) op 8 juni
2016.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Veiligheid en Justitie 2015 (Kamerstuk 34475-VI, nr. 1) en over het
rapport van de Algemene Rekenkamer inzake "Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI)" (Kamerstuk 33475-VI, nr. 2)
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni
2016
Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid
en Justitie 2015 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake
"Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI)" - 34475-VI-7
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de
Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 juni 2016

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
om nadere informatie inzake onderzoek naar ondertekende
reclamebrief van KPN
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om
nadere informatie inzake onderzoek naar ondertekende reclamebrief van KPN 28684-468
De minister zal worden verzocht toe te lichten hoe het heeft kunnen gebeuren
dat zonder zijn instemming de ondertekende reclamebrief van KPN is verzonden
en hoe in de toekomst herhaling wordt voorkomen.

Bewapening politie
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Bewapening politie - 29628-642
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Kabinetsstandpunt over een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs
(OMG’s) en voortgang aanpak OMG’s
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Kabinetsstandpunt over een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en
voortgang aanpak OMG’s - 28684-469
Geagendeerd voor het algemeen overleg georganiseerde criminaliteit op 16 juni
2016.
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26. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

27. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
28. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

30. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

31. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering van de Expertgroep
Forensisch onderzoek en innovatie (commissie Winsemius)
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering van de Expertgroep Forensisch
onderzoek en innovatie (commissie Winsemius) - 29279-328
Geagendeerd voor het algemeen overleg forensisch onderzoek op 15 juni 2016.

Aanpak Misbruik Vastgoed
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni
2016
Aanpak Misbruik Vastgoed - 29911-125
Algemeen overleg voeren (met de minister van Veiligheid en Justitie en de
staatssecretaris van Financiën).
FIN
Informatie over de kosten Nederlands Register Gerechtelijk
Deskundigen (NRGD)
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 juni
2016
Informatie over de kosten Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
(NRGD) - 29279-329
Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op
22 juni 2016.

Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 31 mei 2016 om een interne VenJ-nota
waaruit blijkt dat het begrotingstekort bij V&J oploopt tot 1 miljard
euro
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 juni
2016
Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 31 mei 2016 om een interne VenJ-nota waaruit blijkt dat
het begrotingstekort bij V&J oploopt tot 1 miljard euro - 34300-VI-93
Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken over de uitwerking van voorstel van het lid Kooiman
inzake aanpassing van de Opiumwet
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 juni
2016
Stand van zaken over de uitwerking van voorstel van het lid Kooiman inzake
aanpassing van de Opiumwet - 24077-371
Betrokken bij het algemeen overleg over coffeeshop-/drugsbeleid op 15 juni
2016.

Rapport van Inspectie Jeugdzorg over Voogdijraad BES
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2016
Rapport van Inspectie Jeugdzorg over Voogdijraad BES - 34238-8
Voor kennisgeving aangenomen.
KR
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32. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

33. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

34. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de
eerste helft van 2017
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2016
Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft
van 2017 - 34300-73
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpak ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland: rapportages van
de Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2016
Aanpak ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland: rapportages van de
Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland - 29911-126
Betrokken bij het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op 16 juni
2016.

Reactie op verzoek commissie inzake de naleving voorwaarden
voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni
2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake de
naleving voorwaarden voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G. 34300-VI-96
Voor kennisgeving aangenomen.

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
35. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

36. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
juni 2016
Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf 29279-325
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 7 juli 2016.

Uitkomsten van de onderzoeken inzake het Prognosemodel Justitiële
ketens (PMJ-model)
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 juni 2016
Uitkomsten van de onderzoeken inzake het Prognosemodel Justitiële ketens
(PMJ-model) - 24587-655
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over het
gevangeniswezen; algemeen overleg na het zomerreces voeren.
De Groepsondernemingsraad DJI zal op korte termijn een verzoek indienen tot
het aanbieden van een petitie. Zodra dit verzoek is ontvangen, zal die petitieaanbieding worden ingepland (nog voor het zomerreces).
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37. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

38. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Onttrekkingen uit Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in de periode
2011 tot en met 2014
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 15 juni 2016
Onttrekkingen uit Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in de periode 2011 tot en
met 2014 - 24587-656
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugdinrichtingen.

Reactie op het rapport over problemen die dove asielzoekers ervaren
bij een asielaanvraag in Nederland
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 15 juni 2016
Reactie op het rapport over problemen die dove asielzoekers ervaren bij een
asielaanvraag in Nederland - 19637-2194
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
8 september 2016.

Europese aangelegenheden
39. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

40. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
41. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 22-23/2016)
Lijst met EU-voorstellen - 16 juni 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
22-23/2016) - 2016Z12186
Conform voorstellen.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 2016 en monitoringsoverzicht
JBZ-dossiers 2e kwartaal 2016
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2 juni
2016
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 juni 2016 en monitoringsoverzicht
JBZ-dossiers 2e kwartaal 2016 - 32317-420
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2016 op 8
juni 2016.
BiZa, EU
Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel: Verordening
Europese grens- en kustwacht COM (2015) 671
Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 6 juni 2016
Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel: Verordening Europese
grens- en kustwacht COM (2015) 671 - 34370-4
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016 (JBZonderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 8 juni 2016.
EU
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42. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):
43. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Kosovo
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2016
Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Kosovo - 22112-2152
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 juli 2016
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 6 juli
2016.
BuZa, EU
Politieke dialoog visumliberalisatie
Stafnotitie 15 juni 2016
Politieke dialoog visumliberalisatie - 2016Z12110
Instemmen met de conceptbrief aan de Europese Commissie in het kader van
de politieke dialoog.
EU

Overig (openbaar)
44. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

45. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer,
over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)(Kamerstuk 34 475-VI, nr. 2)
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2016
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
- 34475-VI-5
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 juni 2016.

Voordracht voor drie vacatures van raadsheer in de belastingkamer, de
strafkamer en de civiele kamer van de Hoge Raad
Voordrachten en benoemingen - president van de Hoge Raad, M.W.C. Feteris 13 juni 2016
Voordracht voor drie vacatures van raadsheer in de belastingkamer, de
strafkamer en de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-11
Voor kennisgeving aangenomen.

Rondvraag
46. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Uitstel algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand tot na het
zomerreces
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 16 juni 2016
Uitstel algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand tot na het
zomerreces - 2016Z12244
Het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt tot na het
zomerreces uitgesteld.
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47. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

48. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

49. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

50. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

51. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Verzoek aan de minister inzake navolging van het debat Oosting-2
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66)
- 20 juni 2016
Verzoek aan de minister inzake navolging van het debat Oosting-2 2016Z12420
Nu het mailarchief van het voormalig Kamerlid Van der Steur alsnog is
aangetroffen en dat het mogelijk is zijn Tweede Kamer account te activeren, zal
de minister worden verzocht nog voor het zomerreces te reageren op het vraag
van de voorzitter van de Kamer hoe hij hiermee wil omgaan, dit in het licht van
zijn reactie op de vraag van het lid Verhoeven dat er geen enkel bezwaar is
tegen heropening van zijn Tweede Kameraccount.

Reactie op bericht "Talent verlaat politie"
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 21 juni 2016
Reactie op bericht "Talent verlaat politie" - 2016Z12615
De minister zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het
bericht "Talent verlaat politie" ten behoeve van het algemeen overleg over de
politie op 29 juni 2016.

Reactie op bericht "9/11-wet bedreigt autonomie Nederland"
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 21 juni 2016
Reactie op bericht "9/11-wet bedreigt autonomie Nederland" - 2016Z12618
De ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse zaken zullen
verzocht worden om een reactie te geven op het bericht "9/11-wet bedreigt
autonomie Nederland".

Afschrift reactie op twee brieven inzake de aanbesteding van
gerechtsdeurwaardersdiensten
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 22 juni 2016
Afschrift reactie op twee brieven inzake de aanbesteding van
gerechtsdeurwaardersdiensten - 2016Z12661
De minister zal worden verzocht een afschrift van zijn reactie op twee brieven
inzake de aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten door het CJIB aan
de Kamer te doen toekomen.

Reactie op onderzoek van de European Police Union naar het Europese
toelatingsbeleid voor vluchtelingen
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA)
- 22 juni 2016
Reactie op onderzoek van de European Police Union naar het Europese
toelatingsbeleid voor vluchtelingen - 2016Z12760
De minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zullen worden
verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over de JBZ-Raad
(onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 6 juli 2016
een reactie te doen toekomen op het onderzoek van de European Police Union
naar het Europese toelatingsbeleid voor vluchtelingen.
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52. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Rappel uitgebreide analyse van de beschikbaarheid van het tapsysteem
vanaf 2012 tot heden
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma
(D66) - 22 juni 2016
Rappel uitgebreide analyse van de beschikbaarheid van het tapsysteem vanaf
2012 tot heden - 2016Z12766
De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de brief over de
uitgebreide analyse van de beschikbaarheid van het tapsysteem vanaf 2012.

Brievenlijst
53. Agendapunt:

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

Overig (besloten)
54. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de vondelingenkamer
Stafnotitie - 16 juni 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de vondelingenkamer - 2016Z12198
Het voorstel wordt geaccordeerd.

55. Agendapunt:
Besluit:

Rondetafelgesprek over seksueel misbruik in de RKK op 29 juni 2016
Vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk (RKK) zullen voor het
rondetafelgesprek over seksueel misbruik in de RKK op 29 juni 2016 worden
uitgenodigd.

56. Agendapunt:

Instemmingsrecht op enkele JBZ-dossiers

Zaak:
Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):
57. Agendapunt:
Besluit:

Stafnotitie - 23 juni 2016
Instemmingsrecht op enkele JBZ-dossiers - 2016Z12894
De stilzwijgende instemmingsprocedure met betrekking tot de
instemmingsverzoeken inzake toetreding van Peru, Zuid-Korea en Kazachstan
tot het Haags Kindontvoeringsverdrag (Kamerstuk 32317, nr. 421) zal worden
gevolgd.
De reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 27 mei
2016 inzake nieuwe werkafspraken omtrent het parlementaire
instemmingsrecht (Kamerstuk 32317, nr. 415) wordt vastgesteld. De brief
wordt afgestemd met de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor
Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van de Eerste Kamer.
EU
Behandeling suppletoire begroting Veiligheid en Justitie
Aan de Griffie Plenair zal worden verzocht de behandeling van de
Voorjaarsnota (inclusief suppletoire begrotingen) en de stemmingen
daarover volgende week te plannen. Indien dit niet mogelijk is, zal Griffie
Plenair worde verzocht het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VI) toe te voegen aan de
agenda van de Kamer van volgende week en ook in die week daarover te
stemmen.
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