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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 34350-VI
Betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Agendapunt:

34212 Tweede nota van wijziging inzake de Invoeringswet
vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
december 2015
Tweede nota van wijziging - 34212-7
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

3.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
december 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-VI-3
Betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid 34356-(R2064)
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 januari 2016.

Besluit:

4.

Agendapunt:

34086 Tweede nota van wijziging inzake de Wet herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Tweede nota van wijziging - 34086-9
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de
Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de
kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet
doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 februari
2015
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het
notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en
tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht
en tuchtrecht juridische beroepen) - 34145
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 8 december 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34145-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Nota van wijziging - 34145-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan
personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die
voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake
het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik
ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding) - 34359
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 januari 2016.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 13 oktober 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z19066
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (33325)*;
2. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)
(30579)*;
3. Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet
teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te
beperken (33987)*;
4. Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende
de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die
slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik
prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091)*;
5. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke
regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
8. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien
van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire
maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen
(33861);
9. Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op
het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van
toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening
kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen) (34145);
10. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van
het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere
onderwerpen in die wet (34047);
11. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en
enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op
afstand (33996);
12. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799);
13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
economische delicten in verband met het gebruik van elektronische
processtukken (digitale processtukken Strafvordering) (34090);
14. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
15. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023))

Besluit:
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Noot:
Besluit:

16. Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een
advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te
laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire
autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)
(34157);
17. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en
enkele dwangmiddelen (34159);
18. Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene
wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de
uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet
vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële
vragen) (34237-(R2054)).
Noot: * Wacht op initiatiefnemer(s).
Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de
inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129) op
maandag 8 februari 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur plannen.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
8.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 1 oktober 2015, over het bericht ‘Foto’s
buitenlandse verkeersovertreders massaal vernietigd’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Reactie op het verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 1 oktober 2015, over het bericht ‘Foto’s buitenlandse
verkeersovertreders massaal vernietigd’ - 29398-481
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Rapport Commissie-Wolfsen "Herijking rechtsbijstand - Naar een
duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Aanbieding rapport Commissie-Wolfsen "Herijking rechtsbijstand - Naar een
duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” - 31753-110
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over het stelsel
gefinancierde rechtsbijstand.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van
de overheid'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de
overheid' - 29323-97
De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling
over te nemen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Informatie over toezeggingen AO Drones

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
december 2015
Informatie over toezeggingen AO Drones - 30806-34
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister zal worden verzocht een besloten technische briefing te laten
verzorgen over maatregelen tegen misbruik van drones.
I&M

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Geslachtsnaamwijziging: uitbreiding van categorie slachtoffers en hun
naasten waarbij psychische hinder ambtshalve wordt aangenomen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
december 2015
Geslachtsnaamwijziging: uitbreiding van categorie slachtoffers en hun naasten
waarbij psychische hinder ambtshalve wordt aangenomen - 33552-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Pechtold c.s. over heroverwegen van de
bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb (Kamerstuk
34 300 VI, nr. 48)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3
december 2015
Reactie op motie van het lid Pechtold c.s. over heroverwegen van de
bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb - 32637-216
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer in het
kader van de Voorjaarsnota te informeren over de voortgang van de uitvoering
van de motie van het lid Pechtold c.s., welke informatie te zijner tijd zal worden
geagendeerd voor een algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen.

Besluit:

14.

15.

Agendapunt:

Toezegging naar aanleiding van het amendement van de leden Van
Tongeren en Swinkels dat regelt dat het budget voor het College voor
de Rechten van de Mens wordt verhoogd met € 1 900 000 (Kamerstuk
34 300 VI, nr. 27)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3
december 2015
Reactie op het amendement van de leden Van Tongeren en Swinkels dat regelt
dat het budget voor het College voor de Rechten van de Mens wordt verhoogd
met € 1 900 000 - 34300-VI-71
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Onderzoek naar vertrouwensfuncties (A) binnen de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3
december 2015
Onderzoek naar vertrouwensfuncties (A) binnen de politie - 28844-89
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 januari 2016.

Besluit:
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16.

17.

18.

Agendapunt:

Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie terugblik eerste half jaar

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
december 2015
Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie - terugblik
eerste half jaar - 28844-88
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 januari 2016.

Agendapunt:

Toezending van de beleidsdoorlichting Rechtspraak in 2016

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Toezending van de beleidsdoorlichting Rechtspraak in 2016 - 33199-13
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek - 2015Z23752
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht
naar de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
december 2015
Uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht naar de
naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie - 33842-3
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 januari 2016.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over privacy.

Besluit:
Besluit:

20.

21.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname van de Dienst Terugkeer en vertrek
(DT&V) en de Nationale politie (NP) aan het rondetafelgesprek Wet
Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Toestemming voor deelname van de Dienst Terugkeer en vertrek (DT&V) en de
Nationale politie (NP) aan het rondetafelgesprek Wet Terugkeer en
Vreemdelingenbewaring - 2015Z23873
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Vastgestelde profielschets voor de vacature korpschef nationale politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Aanbieding van de vastgestelde profielschets voor de vacature korpschef
nationale politie - 29628-597
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Reactie op vragen, gesteld tijdens het AO strafrechtelijke onderwerpen
m.b.t. het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) inzake de
interceptiefaciliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Reactie op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg strafrechtelijke
onderwerpen m.b.t. het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR)
inzake de interceptiefaciliteit - 30517-28
Betrokken bij het VAO over strafrechtelijke onderwerpen op 8 december 2015.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Uitspraak van de kantonrechter Arnhem over de verhoging van
verkeersboetes

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Uitspraak van de kantonrechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, over
de verhoging van verkeersboetes - 29398-483
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Verplichte deradicalisering en administratieve detentie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
december 2015
Verplichte deradicalisering en administratieve detentie - 29754-342
Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 9 december
2015.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie
Ontnemingsschikking en rapport Erfgoedinspectie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
december 2015
Reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking en
rapport Erfgoedinspectie - 34362-2
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de commissie-Oosting.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
26.

Agendapunt:

Informatie over de samenwerking tussen de Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V) en de gemeente Rotterdam in zaken van
vreemdelingen zonder geldige verblijfstatus die in een gemeentelijke
voorziening verblijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 november 2015
Informatie over de samenwerking tussen de Dienst Terugkeer en Vertrek
(DT&V) en de gemeente Rotterdam in zaken van vreemdelingen zonder geldige
verblijfstatus die in een gemeentelijke voorziening verblijven - 19637-2082
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Maatregelen hoge instroom asiel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 november 2015
Maatregelen hoge instroom asiel - 19637-2086
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid;
algemeen overleg plannen.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie
over resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 november 2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie over
resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens - 33033-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Kuiken c.s. over lokale bewoners mee
laten liften op de toegenomen vraag naar producten en
arbeidskrachten in en rond azc's

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 november 2015
Reactie op de motie van het lid Kuiken c.s. over lokale bewoners mee laten
liften op de toegenomen vraag naar producten en arbeidskrachten in en rond
azc's - 19637-2084
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Beleidskader voor hervestiging voor de periode van 2016-2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 november 2015
Beleidskader hervestiging 2016-2019 - 19637-2087
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Voorlichting aan vluchtelingen over vrijheid van religie en niet-geloven
in onze cultuur

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 3
december 2015
Voorlichting aan vluchtelingen over vrijheid van religie en niet-geloven in onze
cultuur - 19637-2088
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over opvang,
terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Kabinetsreactie "Mensenhandel, naar een kindgericht
beschermingssysteem voor amv's"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 7
december 2015
Kabinetsreactie "Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem
voor amv's" - 27062-98
Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 8 november 2015 over de lange
afhandelingstijd inclusief screening van potentiële jihadisten, voordat
mensen beoordeeld worden door IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2015
Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 8 november 2015 over de lange afhandelingstijd inclusief
screening van potentiële jihadisten, voordat mensen beoordeeld worden door
IND - 2015Z24027
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Stand van zaken toezenden van het rapport van de Inspectie van
Veiligheid en Justitie over de wijze waarop de politie Korpscheftaken in
het kader van de Wet wapens en munitie uitvoert

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2015
Stand van zaken toezenden van het rapport van de Inspectie van Veiligheid en
Justitie over de wijze waarop de politie Korpscheftaken in het kader van de Wet
wapens en munitie uitvoert - 33033-17
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

35.

36.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 26 november 2015 over de uitspraken van de
Centrale Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood
en de consequenties hiervan voor het beleid van de regering

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2015
Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 november 2015, over de uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood en de
consequenties hiervan voor het beleid van de regering - 19637-2106
Betrekken bij het plenaire debat over bed, bad en brood.

Agendapunt:

Asielbeleid Irak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2015
Asielbeleid Irak - 19637-2105
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over een klacht over het
functioneren van het landelijk bureau Bibob

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2015
Reactie op het verzoek van de commissie over een klacht over het functioneren
van het landelijk bureau Bibob - 31109-19
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
38.

Agendapunt:

De post ‘bijdrage overige departementen’ in de brief bij de
begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december
2015
De post ‘bijdrage overige departementen’ in de brief bij de
begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie - 34300-65
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Toestemming deelneming van de Koninklijke Marechaussee aan het
openbaar rondetafelgesprek over het voorstel van wet houdende regels
met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring 10 december 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 december
2015
Toestemming deelneming van de Koninklijke Marechaussee aan het openbaar
rondetafelgesprek over het voorstel van wet houdende regels met betrekking
tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring 10 december
2015 - 2015Z23716
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
40.

Agendapunt:

EU-voorstel: Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens COM (2015) 750

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 november 2015
EU-voorstel: Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden
hebben van wapens COM (2015) 750 - 2015Z22384
De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het BNC-fiche
met betrekking tot de herziening van de Europese Vuurwapenrichtlijn uiterlijk
15 januari 2016 aan de Kamer te doen toekomen, dit met het oog op
agendering voor het algemeen overleg over de informele JBZ-raad op 21
januari 2016.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

41.

Besluit:

Stafnotitie - 9 december 2015
EU-Stafnotitie: Voorstel Herziening Vuurwapenrichtlijn COM (2015) 750 2015Z24037
Ter informatie.

Agendapunt:

Verslag extra JBZ-Raad 20 november 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Aanbieding verslag extra JBZ-Raad 20 november 2015 - 32317-360
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4
december 2015 op 2 december 2015.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 4e kwartaal 2015

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
november 2015
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 en monitoringsoverzicht
JBZ-dossiers 4e kwartaal 2015 - 32317-361
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4
december 2015 op 2 december 2015.
BiZa, EU

Agendapunt:

Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn - 32317-362
Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-raad van 3 en 4 december
2015 op 2 december 2015.

Besluit:

43.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Gevolgen ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Gevolgen ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking - 32317-363
Betrekken bij het debat over het privacyverdrag met de VS.
EU, EZ, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Nader inzicht in de bevoegdheids-, taak- en rolverdeling tussen
Nederland en de lidstaten enerzijds en de EU, haar instellingen én
organisaties anderzijds

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
november 2015
Nader inzicht in de bevoegdheids-, taak- en rolverdeling tussen Nederland en
de lidstaten enerzijds en de EU, haar instellingen én organisaties anderzijds 32317-373
Voor kennisgeving aangenomen.
EU, BuZa, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over
Netwerk- en Informatiebeveiliging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 3
december 2015
Stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over Netwerk- en
Informatiebeveiliging (NIB richtlijn) - 33602-7
Agenderen voor het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad op 21
januari 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 3 december 2015 over de toepassing van
Schengen naar aanleiding van bericht ‘Leaked document reveals EU
plans to suspend Schengen for two years’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 7
december 2015
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 december 2015, over de toepassing van Schengen naar
aanleiding van bericht ‘Leaked document reveals EU plans to suspend Schengen
for two years’ - 32317-372
Agenderen voor het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad op 21
januari 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

EU-voorstel: Richtlijn inzake terrorismebestrijding COM 2015 (625)
(Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 december 2015
EU-voorstel: Richtlijn inzake terrorismebestrijding COM 2015 (625)
(Engelstalige versie) - 2015Z24020
De minister zal worden verzocht het BNC-fiche uiterlijk 15 januari 2016 aan de
Kamer te doen toekomen en daarin specifieke aandacht te besteden aan de
toevoeging en de reikwijdte van de nieuwe strafbare feiten voor Nederland,
uitbreiding rechtsmacht en de positie van slachtoffers.

Besluit:

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

49.

Stafnotitie - 10 december 2015
Behandelvoorstel EU-prioriteit terrorismebestrijding - 2015Z24128
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 47 en 48; 23 november - 4 december 2015)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 10 december 2015
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
47 en 48; 23 november - 4 december 2015) - 2015Z24144
Conform voorstellen.

Besluit:

Rondvraag
50.

Agendapunt:

Verzoek plenaire aanmelding wetsvoorstel tot 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)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 16 december 2015
Verzoek inzake de nota naar aanleiding van het nader verslag Kansspelen 2015Z24638
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de
kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van
kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996) zal voor plenaire behandeling
worden aangemeld.

Besluit:
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51.

Agendapunt:

Verzoek toezending ambities en resultaten aangaande de handhaving
van de kwaliteitseisen voor bewindvoerders

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 17 december 2015
Verzoek toezending ambities en resultaten aangaande de handhaving van de
kwaliteitseisen voor bewindvoerders - 2015Z24931
De minister van Veiligheid en Justitie zal naar aanleiding van het
rondetafelgesprek over schuldhulpverlening en bewindvoering op 3 december
2015 worden verzocht de Kamer per brief te informeren over de ambities en de
resultaten aangaande de handhaving van de kwaliteitseisen die gelden voor
bewindvoerders inclusief een reactie op de idee om in plaats van een interne
zwarte lijst van bewindvoerders zoals wordt gehanteerd door de rechtspraak er
niet beter gewerkt kan worden met een externe (publieke) witte lijst.

Besluit:

Brievenlijst
52.

Agendapunt:

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

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05584
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