Den Haag, 31 mei 2016
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 mei
2016

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de
uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven
benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te
leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
april 2016
Derde nota van wijziging - 33861-21
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30
september 2015
Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) - 34309
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 mei 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34309-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 2 mei 2016
Nota van wijziging - 34309-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de
modernisering van het speelcasinoregime

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 10
mei 2016
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van
het speelcasinoregime - 34471
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 juni 2016.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Reactie op amendementen en moties inzake het wetsvoorstel Tijdelijke
wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei
2016
Reactie op amendementen en moties inzake het wetsvoorstel Tijdelijke wet
bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding - 34359-24
Betrokken bij de stemmingen over wetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke
maatregelen terrorismebestrijding (Kamerstuk 34359).

Besluit:

5.

6.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging Wet regulering vestiging van Nederlanders
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

Zaak:
Besluit:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 17 mei 2016
Tweede nota van wijziging - 33325-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Derde nota van wijziging

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 18 mei
2016
Derde nota van wijziging - 34091-16
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23429
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. 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);
4. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
5. 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);
6. 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);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
8. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023));
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 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche (33885) zal in een wetgevingsoverleg worden
afgehandeld.
De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot toegezegde brief over
de levenslange gevangenisstraf.

Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
8.

Agendapunt:

Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
november 2015
Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens - 34338-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

9.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer in antwoord op schriftelijke
vragen van de leden Van Dijk en Kuiper naar aanleiding van het artikel
‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in
‘Medisch contact’, van 20 januari 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april
2016
Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer in antwoord op
schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper naar aanleiding van het
artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in
‘Medisch contact’, van 20 januari 2016 - 2016Z08366
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een
oplossing”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april
2016
Kabinetsreactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een
oplossing”. - 33552-21
Agenderen voor een rondetafelgesprek, conform commissiebesluit d.d. 4
november 2015.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Informatie naar aanleiding van het geplande algemeen overleg van 18
mei 2016 over gegevensbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april
2016
Informatie naar aanleiding van het geplande algemeen overleg van 18 mei
2016 over gegevensbescherming - 32761-96
Geagendeerd voor het algemeen overleg over privacy op 18 mei 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april
2016
Antwoorden op vragen van de commissie over financiële evaluatie van het
College voor de Rechten van de Mens - 34338-2
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel verhoging
strafmaxima voor mensenhandel (Kamerstuk 34345)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april
2016
Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel verhoging strafmaxima voor
mensenhandel - 34345-8
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel
geweld tegen kinderen “Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend
onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april
2016
Aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel
geweld tegen kinderen “Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek
naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel” - 28638-143
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op
26 april 2016.

Besluit:

14.

Agendapunt:

WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april
2016
Aanbieding WODC-onderzoek 'Aan de grenzen van het meetbare' - 34193-3
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op
26 april 2016.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 18 februari 2016 over de mogelijke
strafbaarheid van de geheimhoudingsclausule in de
schikkingsovereenkomst met Cees H.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 april
2016
Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 18 februari 2016, over de mogelijke strafbaarheid van de
geheimhoudingsclausule in de schikkingsovereenkomst met Cees H. - 34362-15
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen motie van de leden Van Helvert en de Boer
over onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid &
Service van de NS

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april
2016
Reactie op de aangenomen motie van de leden Van Helvert en de Boer over
onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid & Service van de
NS - 28642-83
Voor kennisgeving aangenomen.
V&J, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Antwoord op de vraag van het lid Segers, gesteld in de tweede termijn
van het debat naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 7 april
2016 over het aantal geregistreerde jihadgangers door Europol

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april
2016
Antwoord op de vraag van het lid Segers, gesteld in de tweede termijn van het
debat naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 7 april 2016 over het
aantal geregistreerde jihadgangers door Europol - 29754-386
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Reactie op het rapport “Bestemming Syrië”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april
2016
Reactie op het rapport “Bestemming Syrië” - 27925-589
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorismebestrijding.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage KEI

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april
2016
Voortgangsrapportage KEI - 29279-318
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

Besluit:

20.

21.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie aanbevelingen Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OvV)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april
2016
Stand van zaken implementatie aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV) - 29668-41
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

EU-US Privacy Shield

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april
2016
EU-US Privacy Shield - 32317-409
Geagendeerd voor het algemeen overleg over privacy op 18 mei 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht ‘Privacy
automobilist op de helling’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2 mei
2016
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht ‘Privacy automobilist op de
helling’ - 32761-97
Geagendeerd voor het algemeen overleg over privacy op 18 mei 2016.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Antwoord op vragen van de commissie over het artikel in nrc.next
“Wraakacties en klassenjustitie”, over integriteit binnen Veiligheid en
Justitie, over het integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement
Veiligheid en Justitie en over het programma “VenJ Verandert”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 mei
2016
Antwoord op vragen van de commissie over het artikel in nrc.next “Wraakacties
en klassenjustitie”, over integriteit binnen Veiligheid en Justitie, over het
integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie en over
het programma “VenJ Verandert” - 28844-100
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de commissie-Oosting II.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 22 maart 2016, over recente
misdragingen van voetbalsupporters

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 mei
2016
Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 maart 2016, over recente misdragingen van
voetbalsupporters - 25232-66
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 22
juni 2016.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de
kwaliteitscommissie Bibob

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 mei
2016
Aanbieding jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de
kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2015 - 31109-20
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering maatregelen in vervolg op rapport Commissie
Hoekstra

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 mei
2016
Voortgang uitvoering maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra 29279-320
Agenderen voor een gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het
College van procureurs-generaal, bij voorkeur nog voor het zomerreces.
VWS

Agendapunt:

Jaarverslag Rechtspraak 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 mei
2016
Aanbieding jaarverslag Rechtspraak 2015 - 34300-VI-87
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

Besluit:

27.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht 'Opsporing
verdachten in gevaar door puinhoop NFI'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei
2016
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht 'Opsporing verdachten in
gevaar door puinhoop NFI' - 29628-634
Agenderen voor het algemeen overleg over forensisch onderzoek op 15 juni
2016.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar
strafrechtelijk beslag op de BES eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei
2016
Aanbieding Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar
strafrechtelijk beslag op de BES eilanden - 29279-322
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Aangepaste planning wetgeving modernisering van het Wetboek van
Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei
2016
Aangepaste planning wetgeving modernisering van het Wetboek van
Strafvordering - 29279-321
Het voorstel aan het Presidium inzake de aanstelling een bijzonder griffier wordt
getemporiseerd.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op artikel in NRC "Veel misbruikzaken in geheim afgehandeld"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 mei
2016
Reactie op artikel in NRC "Veel misbruikzaken in geheim afgehandeld" - 34300VI-88
Agenderen voor het algemeen overleg seksueel misbruik in de Rooms
Katholieke Kerk op 30 juni 2016.
Bij de commissie-Deetman zal worden geïnformeerd naar het tijdstip van
verschijnen van de monitor slotactie.
De leden Gesthuizen en Volp zullen een voorstel voor een rondetafelgesprek
aan de commissie voorleggen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

32.

Agendapunt:

Rapport 'Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 mei
2016
Aanbieding rapport 'Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg' 31015-125
Gesprek voeren met commissie-De Winter op dinsdag 31 mei 2016 van 16.30
tot 17.30 uur.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Resultaat van gesprekken tussen rechthebbenden en
internetserviceproviders over stimuleren van legaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 mei
2016
Resultaat van gesprekken tussen rechthebbenden en internetserviceproviders
over stimuleren van legaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal 29838-85
Voor kennisgeving aannemen; algemeen overleg over auteursrechten plannen
na ommekomst van nadere informatie.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 mei
2016
Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000 - 25124-80
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar
de identificatie van asielzoekers in Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 mei
2016
Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de
identificatie van asielzoekers in Nederland - 19637-2187
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.
DEF

Agendapunt:

Screeningsbevoegdheden politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei
2016
Screeningsbevoegdheden politie - 28844-101
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 29 juni 2016.

Agendapunt:

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 mei
2016
Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-71
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2015
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 juni 2016.

Besluit:

36.

37.

Besluit:

38.

39.

Agendapunt:

Resultaten aanpak High Impact Crime

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei
2016
Resultaten aanpak High Impact Crime - 28684-466
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding.

Agendapunt:

Evaluatie contraterrorisme(CT)-strategie 2011-2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei
2016
Evaluatie contraterrorisme(CT)-strategie 2011-2015 - 29754-387
De beleidsinhoudelijke reactie op bijgaande evaluatie afwachten die in de
nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 zal worden opgenomen en nog
voor het zomerreces naar de Kamer komt.

Besluit:
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Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
40.

Agendapunt:

Capaciteit Koninklijke Marechaussee Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 22 april 2016
Capaciteit Koninklijke Marechaussee Schiphol - 30176-32
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Uitnodiging werkbezoek vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
aan de PI Vught

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 april 2016
Uitnodiging werkbezoek vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de PI
Vught - 24587-651
De commissie geeft er de voorkeur aan dit werkbezoek op dezelfde dag te laten
plaatsvinden als het werkbezoek aan de Van der Hoevenkliniek (zie
brievenlijst), hetgeen neerkomt op vrijdag 1 juli 2016. De belangstelling voor
deelname zal worden geïnventariseerd.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Opvangcapaciteit asielzoekers en taakstelling huisvesting
vergunninghouders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 mei 2016
Opvangcapaciteit asielzoekers en taakstelling huisvesting vergunninghouders 19637-2184
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst
Terugkeer en Vertrek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 mei 2016
Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en
Vertrek - 19637-2185
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan
organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms
Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg
ondersteunen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 28 april 2016
Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de
subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik
binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en
pleegzorg ondersteunen - 34300-VI-86
Agenderen voor het algemeen overleg seksueel misbruik in de Rooms
Katholieke Kerk op 30 juni 2016.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):
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45.

Agendapunt:

Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 19 mei 2016
Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen - 19637-2186
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
46.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 19 april 2016 op het bericht ‘Mensenrechten
geschonden bij uitzettingen naar Turkije’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 april 2016
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 19 april 2016 op het bericht ‘Mensenrechten geschonden
bij uitzettingen naar Turkije’ - 2016Z08119
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 20 april
2016.
BuZa, V&J

Agendapunt:

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 28 april 2016
Aanbieding Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom - 19637-2182
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.
V&J

Agendapunt:

Kennissynthese gezondheid vluchtelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 3 mei 2016
Kennissynthese gezondheid vluchtelingen - 19637-2183
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
26 mei 2016.

Besluit:

47.

Besluit:

48.

Besluit:

Europese aangelegenheden
49.

Agendapunt:

Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en
geregistreerd partnerschap

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april
2016
Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd
partnerschap - 32317-410
Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2016 op
8 juni 2016.
Na ontvangst van de aangekondigde ontwerpbesluiten zal de commissie de
Kamervoorzitter per brief verzoeken aan de Kamer voor te stellen dat de
conceptbesluiten de uitdrukkelijke instemming van de Kamer behoeven. De
ontwerpbesluiten worden vervolgens geagendeerd voor het algemeen overleg
JBZ-Raad op 8 juni 2016.

Besluit:
Besluit:
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50.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

EU-voorstel: verordening hervorming Dublinsysteem COM (2016) 270
(Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 mei 2016
EU-voorstel: verordening hervorming Dublinsysteem COM (2016) 270
(Engelstalige versie) - 2016Z09058
Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2016
(onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 8 juni 2016.
Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd voor een apart deel
behandelvoorbehoud, waarin tevens het behandelvoorbehoud inzake
visumliberalisatie aan de orde komt (zie agendapunt 52).
De commissie adviseert een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen ten
aanzien van het EU-voorstel inzake herziening van de Dublinverordening (COM
(2016) 270), het EU-voorstel inzake het Europees asielagentschap (COM (2016)
271) en het EU-voorstel inzake de versterking van Eurodac (COM (2016) 272).
Het advies wordt doorgeleid naar de commissie voor Europese Zaken.
De belangstelling voor deelname aan een gesprek na het zomerreces met de
rapporteur herziening Dublinverordening in het Europees Parlement, eventueel
vergezeld door de rapporteurs voor de voorstellen inzake het Europees
Asielagentschap en Eurodac, zal worden geïnventariseerd. Het gesprek zal
doorgang vinden indien ten minste vijf leden zich aanmelden.
EU

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

51.

Agendapunt:

EU-voorstel: Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake tijdelijke
herinvoering interne grenscontrole Schengen COM (2016) 275
(Engelstalig)

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 mei 2016
EU-voorstel: Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake tijdelijke herinvoering
interne grenscontrole Schengen COM (2016) 275 - 2016Z09060
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Agendapunt:

EU-voorstellen visumliberalisatie

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 april 2016
EU-voorstel: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236 2016Z08819
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
BuZa, EU

Besluit:

52.

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 mei 2016
EU-voorstel: verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277
(Engelstalig) - 2016Z09055
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU, BuZa
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 mei 2016
EU-voorstel: verordening herziening opschortingsmechanisme visumvrijstelling
COM (2016) 290 - 2016Z09053
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
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Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Noot:
Besluit:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

53.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 16-19/2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 19 mei 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
16-19/2016) - 2016Z09749
Conform voorstellen.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie Commissievoorstel Raadsbesluit aanbeveling
artikel 29 Schengengrenscode

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
mei 2016
Kabinetsappreciatie Commissievoorstel Raadsbesluit aanbeveling artikel 29
Schengengrenscode - 32317-412
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Agendapunt:

Verslag JBZ-Raad 21 april 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 mei
2016
Aanbieding verslag JBZ-Raad 21 april 2016 - 32317-413
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).

Besluit:

55.

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 mei 2016
EU-voorstel: verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 2016Z09051
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
Bespreken in samenhang met agendapunt 69.
De commissie adviseert een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen ten
aanzien van het EU-voorstel visumliberalisatie Turkije (COM (2016) 279), het
EU-voorstel visumliberalisatie Kosovo (COM (2016) 277), het EU-voorstel
visumliberalisatie Oekraïne (COM (2016) 236) en het EU-voorstel herziening
opschortingsmechanisme visumvrijstelling (COM (2016) 290). Het advies wordt
doorgeleid naar de commissie voor Europese Zaken.
Politieke dialoog voeren met de Europese Commissie met betrekking tot het EUvoorstel visumliberalisatie Turkije (COM (2016) 279), het EU-voorstel
visumliberalisatie Kosovo (COM (2016) 277), het EU-voorstel visumliberalisatie
Oekraïne (COM (2016) 236) en het EU-voorstel herziening
opschortingsmechanisme visumvrijstelling (COM (2016) 290). Inbrengdatum
wordt vastgesteld op woensdag 15 juni 2016.
De belangstelling voor deelname aan een gesprek na het zomerreces met
enkele leden van het Europees Parlement zal worden geïnventariseerd. Het
gesprek zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden zich aanmelden.
EU, BuZa

Agendapunt:

Besluit:

54.

vreemdelingenbeleid).
EU, BuZa

Besluit:

13

56.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 20 mei 2016 en Frontex-operatie
Triton

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 mei 2016
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 20 mei 2016 en Frontex-operatie Triton 32317-414
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU, DEF, BuZa

Agendapunt:

Fiche: Slimme grenzenpakket 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 mei 2016
Fiche: Slimme grenzenpakket 2016 - 22112-2136
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 9 en 10 juni
(onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 8 juni 2016.
EU

Besluit:

57.

Besluit:
Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie derde voortgangsrapportage en het voorstel
visumliberalisatie Turkije

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016
Kabinetsappreciatie derde voortgangsrapportage en het voorstel
visumliberalisatie Turkije - 21501-20-1124
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU, BuHa-OS, BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

59.

Agendapunt:

Fiche inzake verordening herziening opschortingsmechanisme
visumliberalisatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016
Fiche: Verordening herziening opschortingsmechanisme visumliberalisatie 22112-2138
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad van 20 mei 2016 op
18 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU, BuZa

Agendapunt:

Bezoek delegatie Europees Parlement en Amerikaanse Congres 27 juni

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 17 mei 2016
Bezoek delegatie Europees Parlement en Amerikaanse Congres 27 juni 2016Z09460
De leden Tellegen en Recourt wensen deel te nemen aan de Working Session op
maandag 27 juni 2016.
BuZa, BuHa-OS, V&J, EU

Besluit:

60.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
61.

Agendapunt:

Opheldering over bandopnames gemaakt door Volkert van der G.
tijdens de gesprekken met het Openbaar Ministerie over de opgelegde
psychische begeleiding

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA)
- 10 mei 2016
Opheldering over bandopnames gemaakt door Volkert van der G. tijdens de
gesprekken met het Openbaar Ministerie over de opgelegde psychische
begeleiding - 2016Z09180
Naar aanleiding van het bericht "Psychische begeleiding Van der Graaf was
verkooppraatje" zal de minister worden verzocht de Kamer opheldering te
geven over de bandopnames gemaakt door Volkert van der G. tijdens de
gesprekken met het Openbaar Ministerie over de opgelegde psychische
begeleiding.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel
met betrekking tot de wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet
(34047)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 12 mei
2016
Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel met
betrekking tot de wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet (34047) 2016Z09282
De minister zal worden verzocht de Kamer, conform zijn toezegging gedaan in
het debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in
verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Kamerstuk 34047) op 21
januari 2016, te informeren over de slotsom van de heroverweging van de
aanbestedingsprocedure door het CJIB en over het onderzoek naar de vraag in
hoeverre deurwaarderskantoren voor een bedrag van €0.87 een redelijke
bodem aan kwaliteit kunnen leveren en dus hoe prijsvorming en kwaliteit zich
tot elkaar verhouden.

Besluit:

63.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat er een baby in de vondelingenkamer is
neergelegd

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17
mei 2016
Reactie op het bericht dat er een baby in de vondelingenkamer is neergelegd 2016Z09529
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "Voor het
eerst baby vondelingenkamer".

Besluit:

64.

Agendapunt:

Reactie op de bevindingen van de commissie-Eenhoorn

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 17
mei 2016
Reactie op de bevindingen van de commissie-Eenhoorn - 2016Z09638
De minister zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden
gevraagde brief over de bevindingen van de commissie-Eenhoorn uiterlijk 24
juni 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
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Rondvraag
65.

Agendapunt:

Resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van
geslachtsregistratie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 25 mei 2016
Resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van geslachtsregistratie 2016Z10231
De minister zal worden verzocht de resultaten van de onderzoeken naar de
afschaffing van geslachtsregistratie op korte termijn aan de Kamer te doen
toekomen dan wel wanneer zij die kan verwachten.

Besluit:

66.

Agendapunt:

Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 25 mei 2016
Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap - 2016Z10235
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De griffier zal bij het ministerie nagaan wanneer het rapport van de
Staatscommissie Herijking Ouderschap zal verschijnen.

Besluit:
Besluit:

67.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "OM-baas: veel extra geld nodig"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 26 mei 2016
Reactie op het bericht "OM-baas: veel extra geld nodig" - 2016Z10291
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "OM-baas:
veel extra geld nodig".
De minister zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden
gevraagde brief naar aanleiding van het bericht "Justitie door groot tekort niet
klaar voor aanslag; OM slaat alarm: zaken blijven liggen vanwege
capaciteitsgebrek" uiterlijk vrijdag 3 juni 2016 aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:
Besluit:

68.

Agendapunt:

Stand van zaken onderzoek instelling consumentengarantiefonds

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 30 mei 2016
Stand van zaken onderzoek instelling consumentengarantiefonds - 2016Z10518
De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot het toegezegde onderzoek naar de instelling van een
consumentengarantiefonds.

Besluit:

Brievenlijst
69.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
70.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het onderzoek
“Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”

Zaak:

Stafnotitie - 19 mei 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het onderzoek “Status:
Vermist: Op zoek naar een oplossing” - 2016Z09771
Het voorstel wordt ongewijzigd overgenomen.
De minister zal worden verzocht het Openbaar Ministerie te verzoeken de
Kamer te informeren over de risico's van fraude.

Besluit:
Besluit:

71.

Agendapunt:

Behandelvoorstel aangekondigde EU-voorstellen op het terrein
huwelijksvermogensrecht waarvoor het parlementair instemmingsrecht
geldt

Zaak:

Stafnotitie - 18 mei 2016
Behandelvoorstel aangekondigde EU-voorstellen op het terrein
huwelijksvermogensrecht waarvoor het parlementair instemmingsrecht geldt 2016Z09591
Conform voorstellen 1 en 2.

Besluit:

72.

73.

Agendapunt:

Behandelvoorstel herziening Dublinverordening/Gemeenschappelijk
Europees Asielbeleid

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - 12 mei 2016
Behandelvoorstel Eerste wetgevingspakket Herziening GEAS - 2016Z09270
Conform voorstellen.

Agendapunt:

Behandelvoorstel visumliberalisatie

Zaak:

Stafnotitie - 18 mei 2016
Behandelvoorstel visumliberalisatie - 2016Z09617
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

74.

Agendapunt:
Besluit:

Bespreken procedure gesprekken met kandidaten voor vacatures in de
Hoge Raad in de tweede week van juni
De duur van de gesprekken met kandidaten wordt aangepast.

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05066
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