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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Reactie op een aantal amendementen ingediend bij de behandeling van
de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees
parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming
van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 april
2016
Reactie op een aantal amendementen ingediend bij de behandeling van de
Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de
rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) 34236-19
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband
met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 april
2016
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de
concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam - 34447
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 mei 2016 te 14.00 uur. De
commissie is voornemens blanco verslag uit te brengen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Aanbieding verzoek om advies aan de Afdeling advisering van de Raad
van State, het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State,
alsmede het nader rapport inzake een zevental amendementen bij de
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om
ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te
treffen(Kamerstuk 33 861, nrs. 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 17). en de
zienswijzen op de amendementen van de Raad voor de rechtspraak, de
president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge
Raad, het College van procureurs-generaal en de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 april
2016
Aanbieding advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport
inzake een zevental amendementen en de zienswijzen op de amendementen
van de Raad voor de rechtspraak, de president van de Hoge Raad en de
procureur-generaal bij de Hoge Raad, het College van procureurs-generaal en
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak - 33861-19
Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van wetsvoorstel
33861.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging 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

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels (D66) - 13 april 2016
Tweede nota van wijziging - 33987-16
Betrokken bij de behandeling van het 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).

Besluit:

5.

Agendapunt:

Brief van het lid Swinkels c.s. inzake antwoorden op vragen gesteld
tijdens de plenaire behandeling over 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

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels (D66) - 13
april 2016
Brief van het lid Swinkels c.s. inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens de
plenaire behandeling over 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 - 33987-17
Betrokken bij de behandeling van het 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).

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23428
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale
veiligheid (34356);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
9. 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
(Kamerstuk 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
(Kamerstuk 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 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:

Besluit:

Besluit:

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.
De staatssecretaris zal worden verzocht de gevraagde kabinetsreactie op het
WRR-rapport "De Publieke kern van het internet" uiterlijk 13 mei 2016 aan de
Kamer te doen toekomen.
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) zal als hamerstuk worden
aangemeld.
De voorkeur gaat naar andere data dan de voorgestelde 6 of 13 juni voor de
wetgevingsoverleggen over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn
collectief beheer (34243) en over wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen
I (34218). Mocht het niet lukken voor het zomerreces geschikte data te vinden,
dan zullen de wetgevingsoverleggen plaatsvinden op 13 juni van 11.00 uur tot
14.30 uur.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

Agendapunt:

Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1
februari 2016
Aanbieding evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand - 31560-36

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 19 mei 2016
te 14.00 uur.
De minister zal worden verzocht te reageren op uitspraken gedaan in het
rondetafelgesprek over de evaluatie van de Wet kraken en leegstand dat het
OM en de politie niet zijn gehoord en dat de cijfers genoemd in het
evaluatieonderzoek niet kloppen.
WR

Besluit:

Volgcommissie(s):
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8.

9.

Agendapunt:

Toestemming deelname rondetafelgesprek petitie 'Een dier is geen
ding' en beleidsreactie over houdverbod (Kamerstuk 28 286, nr. 853)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 april
2016
Toestemming deelname rondetafelgesprek petitie 'Een dier is geen ding' en
beleidsreactie over houdverbod (Kamerstuk 28 286, nr. 853) - 2016Z07216
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toestemming gesprek met rapporteur Europees Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 april
2016
Toestemming gesprek met rapporteur Europees Openbaar Ministerie 2016Z07221
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Nadere reflectie met betrekking tot de motie Zijlstra c.s. over strafbaar
stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie
gecontroleerd grondgebied (29754/27925, nr. 382)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 april
2016
Nadere reflectie met betrekking tot de motie van het lid Zijlstra c.s. over
strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie
gecontroleerd grondgebied (Kamerstuk 29 754/27 925, nr. 382) - 29754-384
Betrokken bij de stemming over motie-Zijlstra c.s. over strafbaar stellen van
vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd
grondgebied (29754/27925, nr. 382).

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op een doorgeleide brief inzake een verzoek om wijziging van
uitkering van het voorschotfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 april
2016
Reactie op een brief inzake een verzoek om wijziging van uitkering van het
voorschotfonds - 2016Z07394
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Aanvullende reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid
en Justitie inzake werkvoorraden in de rechtspraak

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april
2016
Aanvullende reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie inzake werkvoorraden in de rechtspraak - 29279-315
Agenderen voor het algemeen overleg over de Rechtspraak op 25 mei 2016.

Agendapunt:

Uitkomsten kort geding inzake rechtsbijstand bij politieverhoor

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april
2016
Uitkomsten kort geding inzake rechtsbijstand bij politieverhoor - 31753-116
Betrekken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen betreffende het
recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (34157) en betreffende
de aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele
dwangmiddelen (34159).

Besluit:
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14.

15.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Bontes over beëindiging van de
samenwerking met de As-Soennah moskee (Kamerstuk 29 628, nr.
617)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april
2016
Uitvoering motie van het lid Bontes over beëindiging van de samenwerking met
de As-Soennah moskee - 29614-40
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactietijden politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april
2016
Reactietijden politie - 29628-630
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Rijksbrede rapportage voorbereiding rampenbestrijding en
crisisbeheersing Caribisch Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april
2016
Aanbieding Rijksbrede rapportage voorbereiding rampenbestrijding en
crisisbeheersing Caribisch Nederland - 34300-IV-55
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS, I&M, SZW

Agendapunt:

Target Blu Eye en beveiliging C2000 netwerk

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 april
2016
Target Blu Eye en beveiliging C2000 netwerk - 29628-631
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over Nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

19.

Agendapunt:

Zingeving en geestelijke verzorging bij de politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 april
2016
Zingeving en geestelijke verzorging bij de politie - 29628-633
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 19 april 2016.

Agendapunt:

Verschillende onderwerpen (financiën) politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 april
2016
Verschillende onderwerpen (financiën) politie - 29628-632
Betrekken bij het plenaire debat over rapport "Inzicht in de omvang van het
personele en materiële budget nationale politie 2016-2020"en bij de
behandeling van de Voorjaarsnota.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Strafbare belediging van hoofden en regeringsleden van bevriende
staten

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april
2016
Strafbare belediging van hoofden en regeringsleden van bevriende staten 29279-316
Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 31 maart 2016 om inzage in financiële
problematiek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april
2016
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 31 maart 2016 om inzage in financiële problematiek van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie - 34300-VI-85
Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
22.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie van het kabinet op de consultatie van de
Commissie inzake “Migrantensmokkel is de EU-wetgeving erop
berekend”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
april 2016
Aanbieding afschrift van de reactie van het kabinet op de consultatie van de
Commissie inzake “Migrantensmokkel is de EU-wetgeving erop berekend” 22112-2114
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 20 april 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie
‘Risico’s implementatie Masterplan DJI 2013-2018’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 april 2016
Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie ‘Risico’s
implementatie Masterplan DJI 2013-2018’ - 24587-637
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over het
gevangeniswezen dan wel betrekken bij het plenaire debat over de beveiliging
in PI Vught.
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de
uitvoering van de aangenomen motie–Van Oosten/Volp om geen gevangenissen
te sluiten (24 587, nr. 641)

Besluit:

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op bericht “Grenscontrole mislukt”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 april 2016
Reactie op bericht “Grenscontrole mislukt” - 19637-2180
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
19 mei 2016.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport van de Kinderombudsman "Neem mij(n
klacht) serieus!" over het klachtrecht in gesloten jeugdhulp instellingen
en justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 april 2016
Beleidsreactie op het rapport van de Kinderombudsman "Neem mij(n klacht)
serieus!" over het klachtrecht in gesloten jeugdhulp instellingen en justitiële
jeugdinrichtingen (JJI’s) - 31839-509
Betrekken bij het debat over het rapport "Neem mij(n klacht) serieus!" van de
Kinderombudsman.
VWS

Agendapunt:

Stand van zaken interlandelijke adoptiesituatie DR Congo

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 april 2016
Stand van zaken interlandelijke adoptiesituatie DR Congo - 31265-59
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over adoptie.

Agendapunt:

Onderzoek naar luchtdrukwapens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 april 2016
Onderzoek naar luchtdrukwapens - 33033-18
Agenderen voor een algemeen overleg over de schietsport in Nederland;
algemeen overleg plannen.
De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer per brief te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot het EU-richtlijnvoorstel en actieplan inzake
vuurwapens.

Besluit:

26.

27.

Besluit:
Besluit:

28.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar
uitvoering korpscheftaken Wwm en Wpbr

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 april 2016
Beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar
uitvoering korpscheftaken Wwm en Wpbr - 29628-629
Agenderen voor het algemeen overleg over de schietsport in Nederland.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk inzake de prijsverhoging van de VOG en de gevolgen
voor vrijwilligerswerk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 april 2016
Aanbieding afschrift brief aan Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk inzake de prijsverhoging van de VOG en de gevolgen voor
vrijwilligerswerk - 2016Z07744
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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30.

31.

Agendapunt:

Toelichting op het bericht dat locatie Eikenlaan van de penitentiaire
inrichting (PI) Alphen aan den Rijn moet sluiten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 19 april 2016
Toelichting op het bericht dat locatie Eikenlaan van de penitentiaire inrichting
(PI) Alphen aan den Rijn moet sluiten - 24587-647
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Chemische castratie bij veroordeelde pedoseksuelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 20 april 2016
Chemische castratie bij veroordeelde pedoseksuelen - 31015-124
Betrokken bij het VAO kinderporno op 20 april 2016.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Stand van zaken toezegging second opinion op het Prognosemodel
Justitiële ketens (PMJ-model)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 20 april 2016
Stand van zaken toezegging second opinion op het Prognosemodel Justitiële
ketens (PMJ-model) - 24587-648
Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Besluit:

Europese aangelegenheden
33.

Agendapunt:

Uitstelbericht Aanbieding BNC-fiche Trans-Atlantische
Gegevensstromen COM (2016) 117

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 april
2016
Uitstel aanbieding BNC-fiche Trans-Atlantische Gegevensstromen COM (2016)
117 - 22112-2115
Voor kennisgeving aangenomen.
EU, BuZa

Agendapunt:

Brief Slimme Grenzen II en beëindigen rapporteurschap

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 13
april 2016
Brief Slimme Grenzen II en beëindigen rapporteurschap - 2016Z07578
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 21 april 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april
2016
Aanbieding geannoteerde agenda JBZ-Raad 21 april 2016 - 32317-408
Geagendeerd voor het algemeen overleg extra JBZ-Raad op 21 april 2016.
EU

Besluit:

34.

Besluit:

35.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Fiche: Verordening tot verplaatsing secretariaat Comité van toezicht
OLAF

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 april 2016
Fiche: Verordening tot verplaatsing secretariaat Comité van toezicht OLAF 22112-2117
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 18 mei 2016.
FIN, EU

Agendapunt:

Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Georgië

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 april 2016
Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Georgië - 22112-2118
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 18 mei 2016.
EU, BuZa

Besluit:

37.

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 14/15-2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 21 april 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
14/15-2016) - 2016Z08302
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
39.

Agendapunt:

Verzoeken met betrekking tot Commissie Hoekstra

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels (D66) - 14
april 2016
Verzoeken met betrekking tot Commissie Hoekstra - 2016Z07756
De minister zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 13 mei 2016 te informeren
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen
van de commissie-Hoekstra.
Na ommekomst van bovengenoemde informatie zal een gesprek worden
gepland met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College procureursgeneraal over de opvolging van de aanbevelingen die de commissie Hoekstra in
juni 2015 heeft meegegeven.

Besluit:

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek om kabinetsreactie schikkingen RKK

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 20 april
2016
Verzoek om kabinetsreactie schikkingen RKK - 2016Z08227
De minister zal worden verzocht aan te geven wanneer de monitorrapportage
slotactie de Kamer zal bereiken.
Indien de monitorrapportage slotactie te lang op zich laat wachten, overweegt
de commissie een gesprek te voeren met de commissie-Deetman.

Besluit:
Besluit:
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41.

Agendapunt:

Rappel brief inzake de strafbaarheid van het buitensluiten van de
belastingdienst in de schikkingsovereenkomst met Cees H.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Pechtold (D66) - 21 april
2016
Rappel brief inzake de strafbaarheid van het buitensluiten van de
belastingdienst in de schikkingsovereenkomst met Cees H. - 2016Z08305
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op open brief "Opvang vluchtelingen kan alleen met
geld Rijk" namens de vier grote steden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 21 april 2016
Kabinetsreactie op open brief "Opvang vluchtelingen kan alleen met geld Rijk"
namens de vier grote steden - 2016Z08311
De staatssecretaris en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zullen worden verzocht ten behoeve van het algemeen
overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 26 mei 2016 een reactie te
geven op de open brief "Opvang vluchtelingen kan alleen met geld Rijk"
namens de vier grote steden.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Aanbod Raad van State voor gesprek met Vice-President naar
aanleiding van het jaarverslag 2015 van de Raad van State

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 13 april 2016
Aanbod Raad van State voor gesprek met Vice-President naar aanleiding van
het jaarverslag 2015 van de Raad van State - 2016Z08319
De commissie gaat in op het aanbod van de Raad van State (bij voorkeur
samen met de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).
BiZa

Agendapunt:

Rapport "Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 21 april 2016
Aanbieding van het rapport "Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor
doelmatigheid" - 29279-317
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.
FIN

Besluit:

44.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
45.

Agendapunt:

Brief inzake de dienst bewaken en beveiligen (DBB)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 25 april 2016
Brief inzake de dienst bewaken en beveiligen (DBB) - 2016Z08431
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister heeft tijdens het mondelinge vragen uur op 26 april 2016
toegezegd de Kamer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de rapporatge van
de chef van de DBB te informeren over de te nemen maatregelen. Dit zal naar
verwachting nog voor het zomereces zijn.

Besluit:
Noot:
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46.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het onderzoek "Status
vermist"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 25 april 2016
Rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het onderzoek "Status vermist" 2016Z08439
Rondetafelgesprek organiseren over de kabinetsreactie op het onderzoek
“Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”. De leden zal worden verzocht
suggesties te doen voor de voor het rondetafelgesprek uit te nodigen
personen/organisaties. Op basis van de ontvangen suggesties zal een voorstel
voor de opzet van het rondetafelgesprek worden opgesteld en aan de
commissie voorgelegd.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Verplaatsing van het algemeen overleg over vreemdelingen - en
asielbeleid van 19 mei 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 26 april 2016
Verplaatsing van het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van
19 mei 2016 - 2016Z08573
Het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van 19 mei zal
worden verplaatst naar 26 mei 2016.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "Brabant straft drugscriminelen buiten de
rechter om"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 26 april 2016
Reactie op het bericht "Brabant straft drugscriminelen buiten de rechter om" 2016Z08609
De minister zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg over
strafrechtelijk onderwerpen op 22 juni 2016 een reactie te geven op het artikel
in de Volkskrant "Brabant straft drugscriminelen buiten de rechter om".

Besluit:

49.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "Rechter: agente struikelde over knuppel door
fout in politiepak"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 28 april 2016
Reactie op het bericht "Rechter: agente struikelde over knuppel door fout in
politiepak" - 2016Z08627
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "Rechter:
agente struikelde over knuppel door fout in politiepak".

Besluit:

50.

Agendapunt:

Reactie op de berichtgeving dat het COA vorig jaar miljoenen te veel uit
zou hebben gegeven

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) 28 april 2016
Reactie op de berichtgeving dat het COA vorig jaar miljoenen te veel uit zou
hebben gegeven - 2016Z08628
Voor kennisgeving aangenomen.
Tijdens Regeling van Werkzaamheden van donderdag 28 april is reeds een brief
gevraagd op deze berichtgeving.

Besluit:
Noot:
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51.

Agendapunt:

Gevraagde reactie op het bericht "Opsporing verdachten in gevaar door
puinhoop NFI" voor 15 juni 2016 bij de Kamer

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 28 april 2016
Gevraagde reactie op het bericht "Opsporing verdachten in gevaar door
puinhoop NFI" voor 15 juni 2016 bij de Kamer - 2016Z08794
De minister zal worden verzocht de tijdens de Regeling van werkzaamheden op
26 april gevraagde reactie op het bericht "Opsporing verdachten in gevaar door
puinhoop NFI" nog voor 15 juni 2016 aan de Kamer te doen toekomen over
opdat die kan worden besproken in het algemeen overleg over forensisch
onderzoek op 15 juni 2016.
Het algemeen overleg over forensisch onderzoek wordt met één uur verlengd.

Agendapunt:

Rappel kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Wolfsen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 28 april 2016
Kabinetsreactie op rapport Commissie Wolfssen - 2016Z08797
De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de kabinetsreactie op
het rapport van de Commissie Wolfsen, gezien het streven een
rondetafelgesprek en vervolgens het algemeen over het stelsel gefinancierde
rechtsbijstand nog voor het zomerreces te laten plaatsvinden.

Besluit:

52.

Besluit:

Brievenlijst
53.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
54.

Agendapunt:

Verzoek van de commissie voor de Werkwijze om reactie op het rapport
van de werkgroep "Benoemingen en voordrachten" (werkgroep-Van
Vliet)

Zaak:

Brief commissie - 31 maart 2016
Verzoek van de commissie voor de Werkwijze om reactie op het rapport van de
werkgroep "Benoemingen en voordrachten" (werkgroep-Van Vliet) 2016Z06563
De commissie kan instemmen met de aanbevelingen van de werkgroep-Van
Vliet.

Besluit:

55.

56.

Agendapunt:

Voorstel werkgroep Bijzonder griffier

Zaak:
Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - 21 april 2016
Voorstel werkgroep Bijzonder griffier - 2016Z08321
De commissie gaat akkoord met het voorstel van de werkgroep.

Agendapunt:

BOR-notitie: Evaluatie Wet kraken en leegstand (31 560, nr. 36)

Zaak:

Stafnotitie - 2 maart 2016
BOR-notitie: Evaluatie Wet kraken en leegstand (31 560, nr. 36) - 2016Z04345
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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57.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport van de
kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur.
Een onderzoek naar de rol
van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"

Zaak:

Stafnotitie - 20 april 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport van de kinderombudsman
"Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol 2016Z08229
van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2016A01650
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