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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers
van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde
straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 mei
2015
Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in
Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen
(Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) - 34205
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 13 oktober 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34205-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel trafbaarstelling misbruik
prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 14
oktober 2015
Tweede nota van wijziging - 34091-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 13 oktober 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z19062
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Aanpassing van wetten 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 (Invoeringswet vereenvoudiging en
digitalisering procesrecht) (34212);
2. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) (33325)*;
3. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)
(30579)*;
4. Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, 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)*;
5. 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)*;
6. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
7. 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);
8. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
9. 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);
10. Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen
van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011,
73) (33866);
11. 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);
12. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799);
13. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129);
14. Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand
gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke
en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid
(Trb. 2012, 227 en 2013, 149) (33815);

Besluit:
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Noot:
Besluit:

15. 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);
16. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
17. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023));
18. Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van
in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde
straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) (34205).
* Wacht op initiatiefnemer(s).
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van
rechters en officieren van justitie (34162) zal als hamerstuk worden aangemeld
bij de Griffie Plenair.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
4.

Agendapunt:

Evaluatie justitiële rijkswetten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
oktober 2015
Evaluatie justitiële rijkswetten - 34300-IV-22
De commissie Koninkrijksrelaties zal worden verzocht deze brief te agenderen
voor het verzamel algemeen overleg over koninkrijksrelaties.
KR, V&J

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Adolescentenstrafrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
oktober 2015
Voortgangsrapportage Adolescentenstrafrecht - 28741-27
Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 11
november 2015.

Besluit:

5.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Openbaar maken documenten inzake intern feitenonderzoek politie
inzake professor Maat

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
oktober 2015
Openbaar maken documenten inzake intern feitenonderzoek politie inzake
professor Maat - 33997-51
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Vormgeving vervolging en berechting MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
oktober 2015
Vormgeving vervolging en berechting MH17 - 33997-52
Betrekken bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid naar de ramp met MH17.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 6 oktober 2015 over de taakstelling bij het
NFI en over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de algemeen
directeur van het NFI en de Ondernemingsraad (OR)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
oktober 2015
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de taakstelling bij het NFI en over
de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de algemeen directeur van het NFI
en de Ondernemingsraad (OR) - 29628-584
Betrekken bij het dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Toezegging, gedaan tijdens het AO JBZ Raad 7 oktober 2015, onderdeel
Europees aanhoudingsbevel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
oktober 2015
Toezegging, gedaan tijdens het AO JBZ Raad 7 oktober 2015, onderdeel
Europees aanhoudingsbevel - 32317-351
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 3 en 4 december
op 2 december 2015.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Gevolgen voor de begroting van het uitstel van de eindrapportage
commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
oktober 2015
Gevolgen voor de begroting van het uitstel van de eindrapportage Commissie
onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand - 31753-108
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Wolbert, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 16 september 2015 over werkomstandigheden in
onveilige Brandweerkazernes

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
oktober 2015
Reactie op verzoek van het lid Wolbert, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 16 september 2015 over werkomstandigheden in
onveilige brandweerkazernes - 25883-263
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
veiligheidsonderwerpen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de gemeente Eindhoven inzake
politiecapaciteit

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
oktober 2015
Afschrift van de brief aan de gemeente Eindhoven inzake politiecapaciteit 2015Z19147
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Jaarverslag 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
oktober 2015
Aanbieding Jaarverslag 2014 College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten - 29838-82
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak
(KEI)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
oktober 2015
Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) 29279-281
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot
aanpassing van wetten 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 (Invoeringswet vereenvoudiging en
digitalisering procesrecht) (Kamerstuk 34212).

Besluit:

15.

Agendapunt:

C2000 aangelegenheden

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
oktober 2015
C2000 aangelegenheden - 25124-77
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Jaarlijkse publicaties ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2014’ en
‘Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2014’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19
oktober 2015
Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 en Nationale Veiligheidsindices 2014 33173-9
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Onderzoek naar de motieven van Ranov-vergunninghouders om geen
naturalisatieverzoek in te dienen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
oktober 2015
Aanbieden onderzoek naar de motieven van Ranov-vergunninghouders om
geen naturalisatieverzoek in te dienen - 19637-2072
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Feitenrelaas lek politieorganisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2015
Feitenrelaas lek politieorganisatie - 28844-84
Betrekken bij het debat over het bericht dat de mol bij de politie een negatief
advies had van de AIVD.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie over beleidsdoorlichting 36.2 Nationale veiligheid en
terrorismebestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2015
Beantwoording vragen van de vaste commissie over de beleidsdoorlichting 36.2
Nationale veiligheid en terrorismebestrijding - 33199-12
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
over de bevindingen van de werkgroep fiscaal cassatieberoep

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de
bevindingen van de werkgroep fiscaal cassatieberoep - 29279-282
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
rechtspraak.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Internationale kinderontvoering; evaluatie van inkomende zaken in
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2015
Internationale kinderontvoering; evaluatie van inkomende zaken in Nederland 30072-34
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehouden in
Luxemburg op 8 en 9 oktober 2015

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2015
Aanbieding verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehouden in
Luxemburg op 8 en 9 oktober 2015 - 32317-352
Agenderen voor de algemeen overleggen over de JBZ-Raad van 3 en 4
december 2015 op 2 december 2015.
EU

Agendapunt:

Brief van de heer/mevrouw M.M. D. te Rotterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
oktober 2015
Afschrift brief aan mevrouw M.M. D. te R. inzake de strafrechtelijke afwikkeling
van een geweldsdelict - 2015Z20007
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

23.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving
omtrent de ‘Infrastructuur corruptiebestrijding op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
oktober 2015
Beleidsreactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving omtrent
de ‘Infrastructuur corruptiebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ 29279-283
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Agendapunt:

Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
oktober 2015
Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-284
Agenderen voor een algemeen overleg modernisering Wetboek van
Strafvordering; algemeen overleg plannen na het kerstreces.
Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden
georganiseerd.

Besluit:

25.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
september 2015
Modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-278
Agenderen voor het algemeen overleg modernisering Wetboek van
Strafvordering.

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
26.

Agendapunt:

Beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 oktober 2015
Beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België - 24587-624
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 3 december 2015.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 en 13 oktober 2015 over de situatie van
vluchtelingenopvang in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 oktober 2015
Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 en 13 oktober 2015 over de situatie van
vluchtelingenopvang in Nederland - 19637-2070
Betrekken bij het plenair debat over de uitkomsten van de Europese top van 15
en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor
de migratietop van 11 en 12 november 2015 op 5 november 2015.
WR

Besluit:

Volgcommissie(s):
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28.

Agendapunt:

Beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 oktober 2015
Beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 2015 - 26643-369
Agenderen voor het algemeen overleg over cyber security. Algemeen overleg
plannen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie over hoe de omgang met
asielzoekers door Hongarije zich verhoudt tot het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), met name waar het
gaat om het scheiden van kinderen en ouders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 16 oktober 2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over hoe
de omgang met asielzoekers door Hongarije zich verhoudt tot het Europees
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), met name waar
het gaat om het scheiden van kinderen en ouders - 19637-2071
Betrekken bij het plenair debat over de uitkomsten van de Europese top van 15
en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor
de migratietop van 11 en 12 november 2015 op 5 november 2015.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Uitspraak voorzieningenrechter inzake aanbesteding
gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 16 oktober 2015
Uitspraak voorzieningenrechter inzake aanbesteding
gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso - 31490-191
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
gerechtsdeurwaarders.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie inzake kansspelonderwerpen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 19 oktober 2015
Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
inzake kansspelonderwerpen - 24557-136
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Agendapunt:

Onderzoek registratiepraktijk TBS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 oktober 2015
Onderzoek registratiepraktijk TBS - 29452-194
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 28 oktober 2015.

Besluit:

32.

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie over wijziging Circulaire wapens en munitie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 oktober 2015
Reactie op verzoeken van de commissie over wijziging Circulaire wapens en
munitie - 33033-14
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
schietsport in Nederland.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Huisvestingstaakstelling AMV-ers met een verblijfsvergunning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 oktober 2015
Huisvestingstaakstelling AMV-ers met een verblijfsvergunning - 27062-97
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Start integratie in opvanglocaties

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 oktober 2015
Start integratie in opvanglocaties - 19637-2073
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015.
SZW

Agendapunt:

Reactie op bericht 'Gevaarlijke tbs'er had niet vrij hoeven komen'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 oktober 2015
Reactie op bericht 'Gevaarlijke tbs'er had niet vrij hoeven komen' - 29452-195
Betrokken bij het algemeen overleg over tbs op 28 oktober 2015.
VWS

Besluit:

36.

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Toelichting mogelijkheden tot het verkrijgen van (vervangende)
reisdocumenten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 28 oktober 2015
Toelichting mogelijkheden tot het verkrijgen van (vervangende)
reisdocumenten - 29344-127
Agenderen voor het algemeen overleg over terugkeer, opvang en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake bestuursakkoord uitgeprocedeerde
vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 28 oktober 2015
Stand van zaken inzake bestuursakkoord uitgeprocedeerde vreemdelingen 19637-2075
Agenderen voor het algemeen overleg over terugkeer, opvang en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Sudan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 oktober 2015
Landgebonden asielbeleid Sudan - 19637-2074
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
40.

Agendapunt:

Gezamenlijke actieplan van de Europese Unie en Turkije inzake de
aanpak van de vluchtelingenproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 oktober
2015
Gezamenlijke actieplan van de Europese Unie en Turkije inzake de aanpak van
de vluchtelingenproblematiek - 21501-20-1028
Betrekken bij het plenair debat over de uitkomsten van de Europese top van 15
en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor
de migratietop van 11 en 12 november 2015 op 5 november 2015.
BuZa, BuHa-OS, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
41.

Agendapunt:

Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en
regeringsleiders van landen aan de Westelijke Balkanroute van 25
oktober 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 oktober 2015
Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders
van landen aan de Westelijke Balkanroute van 25 oktober 2015 - 21501-201027
Betrekken bij het plenair debat over de uitkomsten van de Europese top van 15
en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor
de migratietop van 11 en 12 november 2015 op 5 november 2015.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (7 oktober - 28
oktober 2015)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 29 oktober 2015
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (7 oktober - 28 oktober
2015) - 2015Z20136
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Rapporteurschap EOM Voortgangsrapportage oktober 2015 en
voorgenomen activiteiten

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 29
oktober 2015
Rapporteurschap EOM Voortgangsrapportage oktober 2015 en voorgenomen
activiteiten - 2015Z20134
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

10

44.

Agendapunt:

Parlementaire controle op Europol

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - 29 oktober 2015
Parlementaire controle op Europol - 2015Z20145
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer per
ommegaande te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot
de onderhandelingen over de tekst van artikel 53 van de Europol-verordening
alsmede over het standpunt dat de Nederlandse regering op dit punt
voornemens is in te nemen in de triloogbijeenkomst van 9 november 2015. De
reactie van de minister zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg
over de JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015 op 2 december 2015.
EU

Agendapunt:

Position paper Slimme Grenzen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 29
oktober 2015
Position paper Slimme Grenzen - 2015Z20147
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
46.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk VI) van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 29 oktober 2015
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie - 34300-VI-17
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

47.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016-2020 en het
ontwerpbeheerplan 2016 van de Nationale Politie

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 29 oktober 2015
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016-2020 en het
ontwerpbeheerplan 2016 van de Nationale Politie - 34300-VI-18
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:
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Rondvraag
48.

Agendapunt:

Verzoek SP om reactie minister op bericht over rechtbank Maastricht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 22
oktober 2015
Verzoek SP om reactie minister op bericht over rechtbank Maastricht 2015Z19632
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het artikel ‘Maastricht had geen eerlijke kans op
rechtbank’ (http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/20/maastricht-had-geeneerlijke-kans-op-rechtbank), zodat deze betrokken kan worden bij het plenaire
debat over de sluiting van rechtbanken dan wel bij de begrotingsbehandeling
van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Verzoek brief over 60 agenten zonder screening

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers
(ChristenUnie) - 2 november 2015
Verzoek brief over 60 agenten zonder screening - 2015Z20379
Het verzoek is reeds aan de orde geweest tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 4 november 2016.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake motie
over kleinschalige opvang

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 2 november 2015
Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake motie over
kleinschalige opvang - 2015Z20378
Ten behoeve van het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015 zal de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie worden verzocht de Kamer te informeren over de
uitvoering van de motie-Voortman over kleinschalige opvang (Kamerstuk
19637, nr. 2059).

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek reactie minister petitieaanbieding vermiste personen en
rondetafelgesprek

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 3 november 2015
Verzoek reactie minister petitieaanbieding vermiste personen en
rondetafelgesprek - 2015Z20539
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het onderzoek "Officiële status voor vermiste personen".
Na ommekomst van de kabinetsreactie rondetafelgesprek plannen.

Agendapunt:

Verzoek over onderzoek zware luchtdrukwapens

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 3 november 2015
Verzoek over onderzoek zware luchtdrukwapens - 2015Z20544
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de resultaten van het
onderzoek naar zware luchtdrukwapens aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

52.

Besluit:
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53.

Agendapunt:

Verzoek om verlenging AO over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015 en verzoek om een
rondetafelgesprek ter voorbereiding op de schriftelijke inbreng voor
het wetsvoorstel terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring op 3 december 2015

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma
(D66) - 4 november 2015
Verzoek om verlenging AO over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring
op 12 november 2015 en verzoek om een rondetafelgesprek ter voorbereiding
op de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel terugkeer van vreemdelingen
en vreemdelingenbewaring op 3 december 2015 - 2015Z20586
Het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 12
november 2015 zal met een uur worden uitgebreid.
De inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel Terugkeer en
vreemdelingenbewaring (Kamerstuk 34309) wordt uitgesteld tot 17 december
2015.
Ter voorbereiding op de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Terugkeer
en vreemdelingenbewaring (Kamerstuk 34309) zal een rondetafelgesprek
worden georganiseerd.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

54.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van de minister op handreikingen van caoonderhandelingen bij de politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 4 november 2015
Verzoek om reactie van de minister op handreikingen van caoonderhandelingen bij de politie - 2015Z20588
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Verzoek om een kabinetsreactie te ontvangen op het bericht dat
ziekenhuis Isala een vondelingenkamer opent

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 4 november 2015
Verzoek om een kabinetsreactie te ontvangen op het bericht dat ziekenhuis
Isala een vondelingenkamer opent - 2015Z20600
De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van
Volksgezondheid Welzijn en Sport zullen worden verzocht de kamer een reactie
te doen toekomen op het bericht dat ziekenhuis Isala een vondelingenkamer
opent.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 4
november 2015
Verzoek om het voeren van algemeen overleg over Vondelingenkamer en
babyhuis - 2015Z20668
De reactie op het adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis
(Kamerstuk 31839, nr. 458) en het verslag een schriftelijk overleg over de
reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis (Kamerstuk
31839, nr. 468) zullen samen na ommekomst van de kabinetsreactie op het
bericht dat ziekenhuis Isala een vondelingenkamer opent, worden geagendeerd
voor een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Brievenlijst
56.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
57.

Agendapunt:

BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid
en Justitie 2016

Zaak:

Stafnotitie - 9 oktober 2015
BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid en Justitie
2016 - 2015Z18762
Betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen over de begroting van het
ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

58.

59.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - 24 september 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik - 2015Z17302
De opzet van het rondetafelgesprek wordt aangepast en vastgesteld.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over bewindvoering

Zaak:

Stafnotitie - 8 oktober 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek over bewindvoering - 2015Z18655
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enkele aanpassingen
vastgesteld.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Voorstel opzet gevolgen Safe Harbor vonnis HvJEU

Zaak:

Stafnotitie - 27 oktober 2015
Voorstel opzet gevolgen Safe Harbor vonnis HvJEU - 2015Z19924
De opzet van het rondetafelgesprek wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2014A04985
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