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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

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

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 13
november 2014
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
Na ommekomst van het advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken
zal een inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 9 maart 2016
Voorstel om de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) te verzoeken
advies uit te brengen over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Voortman
houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die
vreemdelingen (Kamerstuk 34079) - 2016Z04917
De Adviescommissie vreemdelingenzaken (ACVZ) zal worden verzocht advies
uit te brengen over bovenstaand wetsvoorstel, conform artikel 17 van de
Kaderwet adviescolleges.

2.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter
te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming
erfgenamen tegen schulden)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni
2015
Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te
beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen
tegen schulden) - 34224
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 8 maart 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34224-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
maart 2016
Nota van wijziging - 34224-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 maart 2016
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23424
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. Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een
advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te
laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire
autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)
(34157)**;
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en
enkele dwangmiddelen (34159)**;
6. Voorstel van wet van 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);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van
de strafmaxima voor mensensmokkel (34345);
8. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);

Besluit:
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9.

Besluit:

Noot:
Besluit:

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);
10. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
11. 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);
12. 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);
13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
14. Wijziging va de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023));
15. Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn
2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het
online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn
collectief beheer) (34243);
16. 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);
17. 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);
18. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de
rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van
een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van
een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen
(Wet continuïteit ondernemingen I) (34218);
19. 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);
20. Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te
beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen
tegen schulden)(34224).
*Wacht op initiatiefnemer(s).
**Gezamenlijke behandeling.
In de volgende procedurevergadering zal de commissie zich buigen over de
aangemelde wetsvoorstellen die in een wetgevingsoverleg afgehandeld kunnen
worden.
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
4.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19
februari 2016
Reactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing” 34300-VI-81
De minister zal worden verzocht aan te geven wanneer de Kamer de in de
kabinetsreactie aangekondigde informatie over de totstandkoming van de
protocollen, alsmede over de datum waarop de verklaring uit het centraal
register voor achterblijvers beschikbaar zal zijn, zal ontvangen, waarbij hij zal
worden aangespoord hier spoed mee te maken.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Aansprakelijkstelling door de Vereniging van Professionele
Speelfilmondernemers (VPSO)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 maart
2016
Aansprakelijkstelling door de Vereniging van Professionele
Speelfilmondernemers (VPSO) - 29838-84
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 15 maart 2016
Verzoek om een algemeen overleg over auteursrechte uiterlijk juni 2016 2016Z05372
De minister zal met het oog op een algemeen overleg in juni 2016 worden
verzocht het resultaat van de gesprekken tussen rechthebbenden en
internetserviceproviders over het stimuleren van legaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal aan de Kamer te doen toekomen.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens algemeen overleg over de contourennota
modernisering Wetboek van Strafvordering (Kamerstukken II 29 279,
nr. 278)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 maart
2016
Toezegging gedaan tijdens Algemeen Overleg over de contourennota
modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-302
De commissie gaat akkoord met het aanbod van de minister, met dien
verstande dat:
1. op korte termijn een rondetafelgesprek tussen de bij het project betrokken
deskundigen (de heer Knigge en de adviescommissie) zal plaatsvinden;
2. gevolgd door de technisch-inhoudelijke briefing over hoofdlijnen van de
modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen
de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk;
3. vervolgens - bij voorkeur ook nog voor het zomerreces - de technische
briefing over de projectstructuur (de kosten, effecten en gevolgen
(incidenteel en structureel) en de voorbereiding van de implementatie,
inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten
bij de ketenpartners.
De Dienst Verslag en Redactie zal worden verzocht de verslaglegging van het
(rondetafel)gesprek en de briefings te verzorgen.

Besluit:

Besluit:
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7.

8.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van Dingtiid, Orgaan voor de
Friese Taal inzake het aanbrengen van een Friese strafzaak door OM
buiten rechtsgebied Noord-Nederland, waarbij de verdachte
nadrukkelijk te kennen heeft gegeven in de rechtszaal gebruik te willen
maken van de Friese taal

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 maart
2016
Afschrift van het antwoord op de brief van Dingtiid, Orgaan voor de Friese Taal
inzake het aanbrengen van een Friese strafzaak door OM buiten rechtsgebied
Noord-Nederland, waarbij de verdachte nadrukkelijk te kennen heeft gegeven
in de rechtszaal gebruik te willen maken van de Friese taal - 2016Z04881
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake sekseregistratie door de overheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
maart 2016
Stand van zaken van het onderzoek naar sekseregistratie door de overheid 27859-89
Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.
OCW

Agendapunt:

Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 maart
2016
Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders - 29398497
Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht "200.00 flitsboetes
buitenlandse wegpiraten weggegooid".
I&M

Agendapunt:

Voortgang van de pilot schietsimulatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
maart 2016
Voortgang van de pilot schietsimulatie en het onderzoeken van de
mogelijkheden tot het trainen op locatie met dergelijke middelen - 29628-621
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 13 april 2016.

Agendapunt:

Verzamelbrief 112 aangelegenheden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
maart 2016
Verzamelbrief 112 aangelegenheden - 29517-112
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 30 maart 2016.

Besluit:

9.

Besluit:

10.

11.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 41

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
maart 2016
Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 41 - 29754-362
Op korte termijn een algemeen overleg over terrorismebestrijding plannen.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
maart 2016
Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-363
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie op een brief derden inzake regelgeving Wet
schuldsanering natuurlijke personen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
maart 2016
Afschrift van de reactie op een brief inzake regelgeving Wet schuldsanering
natuurlijke personen - 2016Z05573
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Rapport 'Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
maart 2016
Aanbieding rapport 'Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen' - 28684-463
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 30 maart 2016.
VWS

Agendapunt:

Afspraken m.b.t. het terugtreden de heer Bouwman als korpschef

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
maart 2016
Afspraken m.b.t. het terugtreden van de heer Bouwman als korpschef - 29628622
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 13 april 2016.

Besluit:

16.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
17.

Agendapunt:

Rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor
alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 7
maart 2016
Aanbieding rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor
alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-99
Agenderen voor algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 31
maart 2016.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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18.

Agendapunt:

Appreciatie van de mededeling over het functioneren van het
Schengensysteem, de voortgangsrapportage over de implementatie van
de hotspots in Griekenland van de Europese Commissie en het derde
implementatieverslag over het EU – Turkije actieplan van 4 maart 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
maart 2016
Appreciatie van de mededeling over het functioneren van het
Schengensysteem, de voortgangsrapportage over de implementatie van de
hotspots in Griekenland van de Europese Commissie en het derde
implementatieverslag over het EU – Turkije actieplan van 4 maart 2016 22112-2072
Desgewenst betrokken bij algemeen overleg JBZ-Raad van 10 en 11 maart
2016 op 9 maart 2016.
EU

Agendapunt:

Weren van salafisten in de opvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 maart 2016
Weren van salafisten in de opvang - 33042-23
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 31
maart 2016.

Besluit:

19.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Toezegging over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en over
hoeveel mobiele telefoons er zijn uitgelezen in 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 16 maart 2016
Toezegging over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en over hoeveel
mobiele telefoons er zijn uitgelezen in 2015 - 19637-2169
Agenderen voor algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 31
maart 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
21.

Agendapunt:

Aanvulling geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart (Nauwere
samenwerking huwelijksvermogensrecht en geregistreerd
partnerschap)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 maart
2016
Aanvulling geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart (Nauwere
samenwerking huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap) 32317-397
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 10 en 11 maart 2016 op
9 maart 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Verslag van de extra Raad van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
van 25 februari 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 7
maart 2016
Verslag van de extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 februari 2016
- 32317-396
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 9 maart
2016.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Terug naar Schengen, een stappenplan COM
(2016) 120

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 7 maart 2016
EU-voorstel: Mededeling Terug naar Schengen, een stappenplan COM (2016)
120 - 2016Z04656
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 9 maart
2016.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 9-10/2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17
maart 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
9-10/2016) - 2016Z05602
Conform voorstellen.

EU-voorstellen 108, 115, 116 (migratieonderwerpen) en 117 (justitieonderwerpen) desgewenst betrokken bij het algemeen overleg JBZ-Raad op
9 maart 2016.

EU-voorstellen 120 en 142 desgewenst betrokken bij het plenaire debat
over de Europese Raad op 15 maart 2016.

EU-voorstellen 140, 141 en 144 desgewenst betrekken bij het algemeen
overleg JBZ-Raad (migratieonderwerpen) op 20 april 2016.

EU-voorstellen 106 en 107 desgewenst betrekken bij het algemeen overleg
JBZ-Raad (justitie-onderwerpen) op 8 juni 2016.

EU-voorstellen 109, 111, 113 en 129 voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Noot:

Overig (openbaar)
25.

Agendapunt:

Brief commissie Financiën aan de commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en
WenR over invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek
2015

Zaak:

Brief commissie - griffier, R.F. Berck - 15 maart 2016
Brief commissie Financiën aan de commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR
over invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek 2015 2016Z05338
Voor kennisgeving aangenomen.
RU, I&M, SZW, V&J, VWS, WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
26.

Agendapunt:

Uitbreiding spreektijd van het algemeen overleg over politie op 13 april
2016 met 2 minuten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 22 maart 2016
Uitbreiding spreektijd van het algemeen overleg over politie op 13 april 2016
met 2 minuten - 2016Z05912
Het algemeen overleg over de politie zal met een uur worden verlengd.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Reactie op de publieke uitlatingen van de korpschef van de nationale
politie naar aanleiding van het PWC-onderzoek naar de begroting van
de nationale politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 22 maart 2016
Rapport van PWC - 2016Z05915
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op de publieke uitlatingen
van de korpschef van de nationale politie naar aanleiding van het PWConderzoek naar de begroting van de nationale politie.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoek van de NRC waaruit blijkt dat er veel geheime
schikkingen over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk zijn
getroffen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 22 maart 2016
Reactie op het onderzoek van de NRC waaruit blijkt dat er veel geheime
schikkingen over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk zijn getroffen
- 2016Z05918
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het onderzoek van
NRC Handelsblad dat aantoont dat er veel geheime schikkingen over seksueel
misbruik in de Rooms Katholieke Kerk zijn getroffen.
Het algemeen overleg over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk zal
na ommekomst van deze reactie en de monitorrapportage over de slotactie
worden gehouden.

Besluit:

Besluit:

29.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport “Bestemming Syrië. Een exploratieve
studie naar de leefsituatie van Nederlandse ‘uitreizigers’ in Syrië”

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 22 maart 2016
Kabinetsreactie op het rapport "Een exploratieve studie naar de leefsituatie van
Nederlandse ‘uitreizigers’ in Syrië" - 2016Z05943
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het rapport "Een
exploratieve studie naar de leefsituatie van Nederlandse ‘uitreizigers’ in Syrië"
van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Annulering algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 31 mei
2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) 23 maart 2016
Annulering algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 31 mei 2016 2016Z06080
Via een e-mailprocedure zal het voorstel om het algemeen overleg over asiel en vreemdelingenbeleid d.d. 31 maart 2016 te annuleren worden voorgelegd.

Besluit:
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Brievenlijst
31.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
32.

33.

34.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de evaluatie van de Wet kraken
en leegstand

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - 17 maart 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de evaluatie van de Wet kraken en
leegstand - 2016Z05594
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de evaluatie van het houdverbod

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie. - 17 maart 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de evaluatie van het houdverbod 2016Z05611
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Agendapunt:

Notitie ongeplande algemeen overleggen

Zaak:

Stafnotitie - 17 maart 2016
Ongeplande algemeen overleggen - 2016Z05617
Algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders:
De brief met parlisnummer 2011Z08291 en Kamerstuk 26643, nrs. 263 en 284,
worden van de agenda van het algemeen overleg afgevoerd en voor
kennisgeving aangenomen. Na ommekomst van het onderzoek naar tarieven
zal het algemeen overleg worden gepland.
Algemeen overleg Kansspelbeleid: De brieven onder nummers: 24557, nr. 131,
32264, nr. 25, 24557, nrs. 134 en 135, worden van de agenda van het
algemeen overleg afgevoerd en voor kennisgeving aangenomen. Kamerstuk
24557, nr. 137 wordt betrokken bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op
de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in
verband met het organiseren van kansspelen op afstand over kansspelen
(33996).
Algemeen overleg over de schietsport in Nederland: Kamerstuk 33033, nr. 13
wordt van de agenda van het algemeen overleg afgevoerd en voor kennisgeving
aangenomen.
De staatssecretaris zal worden gerappelleerd met betrekking tot het onderzoek
naar luchtdrukwapens. Na ommekomst daarvan zal het algemeen overleg over
schietsport worden gepland.
De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht
"Verkoop nepvuurwapen leidt tot grote politie-inzet".
Algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen: Kamerstuk 32418, nr. 19
en Kamerstuk 32847, nr. 123 worden van de agenda van het algemeen overleg
afgevoerd en voor kennisgeving aangenomen. Kamerstuk 29389, nr. 90 wordt
betrokken bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater
(Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) (34224), waarmee het
algemeen overleg van de lijst ongeplande algemeen overleggen kan worden
afgevoerd.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:
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Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

Algemeen overleg over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk:
Kamerstuk 33000-VI, nr. 105 en Kamerstuk 34000-VI, nr. 6 worden van de
agenda van het algemeen overleg afgevoerd en voor kennisgeving
aangenomen. Het algemeen overleg zal worden gepland na ommekomst van de
monitorrapportage slotactie en de gevraagd reactie op het artikel in NRC over
geheime schikkingen.
Algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen: Kamerstuk 28684, nr. 435
wordt van de agenda van het algemeen overleg afgevoerd en voor kennisgeving
aangenomen. Het algemeen overleg kan van de lijst van ongeplande algemeen
overleggen worden afgevoerd.
Algemeen overleg over vondelingenkamer: Kamerstukken 31839, nrs. 458 en
468, en Kamerstuk 31839, nr. 501, worden van de agenda van het algemeen
overleg afgevoerd en voor kennisgeving aangenomen. Het algemeen overleg
kan van de lijst van ongeplande algemeen overleggen worden afgevoerd.
Algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand: Kamerstuk
31753, nrs. 89, 90 en 91, worden van de agenda van het algemeen overleg
afgevoerd en voor kennisgeving aangenomen. Het algemeen overleg zal worden
gepland na ommekomst van de kabinetsreactie op het rapport van de
commissie-Wolfsen.
Algemeen over het coffeeshopbeleid: het algemeen overleg kan worden
gepland.
Algemeen overleg over forensisch onderzoek: het algemeen overleg kan worden
gepland.
Algemeen overleg over georganiseerde misdaad: het algemeen overleg kan
worden gepland.
Algemeen overleg over bestuursrecht: het algemeen overleg wordt te zijner tijd
gepland.
Algemeen overleg over het Landelijk Beeld Jaarwisseling: het algemeen overleg
zal na ommekomst van het totaal Landelijk Beeld Jaarwisseling worden
gepland.
Algemeen overleg over geweld in afhankelijkheidsrelaties: Kamerstuk 28345,
nr. 158, is aan de orde geweest in het plenaire debat over de nieuwe aanpak
huiselijk geweld en kan van de agenda van het algemeen overleg worden
afgevoerd en wordt voor kennisgeving aangenomen. Het algemeen overleg
wordt van de lijst van ongeplande algemeen overleggen afgevoerd.

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05063
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