Den Haag, 11 oktober 2016

HERZIENE CONVOCATIE
(i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten 5, 6, 7, 39, 46, 47 en 48)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZ
FIN
I&M
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 13 oktober 2016
10.30 - 12.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

12, 48
18, 30, 39
35, 42, 45, 47, 48
27
1, 17, 40, 52, 53
3
39
36

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 10
mei 2016
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van
het speelcasinoregime - 34471
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Het lid Van Wijngaarden heeft reeds aangekondigd het voorstel te zullen doen
dit wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg af te handelen.
FIN

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 september 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34471-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 26 september 2016
Nota van wijziging - 34471-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

2.

Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit
vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en
toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere
procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 28 september 2016
Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen
rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in
verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het
Vreemdelingenbesluit 2000 - 31753-128
Voor kennisgeving aannemen.
De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan
dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een
ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de
bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze
Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan
de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de
bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het
Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse
indexering van de tarieven

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
oktober 2016
Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met
onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-531
Voor kennisgeving aannemen.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de

Voorstel:
Noot:

•

4.

Kamer overgelegd tot en met 2 november 2016.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet
eerder worden gedaan dan op 3 november 2016.

Volgcommissie(s):

I&M

Agendapunt:

Adviesaanvraag Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot
wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het
verankeren van het belang van het kind (34541)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 4 oktober 2016
Adviesaanvraag Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake het
initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van
het kind (34541) - 2016Z18143
Ter bespreking.

Voorstel:

2

5.

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 november 2016.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekendmaking
diversiteitsbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
oktober 2016
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid 34383-6
Voor kennisgeving aannemen.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide
kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
• De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 2:391 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek) en
biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de
ontwerpbesluiten voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad
van State zullen worden voorgelegd en vervolgens zullen worden
vastgestel

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
oktober 2016
Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie - 34383-7
Voor kennisgeving aannemen.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide
kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
• De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 2:391 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek) en
biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de
ontwerpbesluiten voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad
van State zullen worden voorgelegd en vervolgens zullen worden
vastgesteld.

Voorstel:
Noot:

3

8.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23436
Ter bespreking.
Wetgevingsoverleg over de Wet versterking positie curator (34253) op
maandag 12 december van 11.00 tot 14.30 uur.

Voorstel:
Voorstel:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
9.

Agendapunt:

OM Fraudemonitor 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2016
OM Fraudemonitor 2015 - 17050-530
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17
november 2016.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 37.2 'Toegang, toelating en
opvang vreemdelingen' (DG Vreemdelingenzaken)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2016
Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 37.2 'Toegang, toelating en opvang
vreemdelingen' - 33199-16
Voor kennisgeving aannemen.
• De beleidsdoorlichting staat gepland voor 2017.
• Beleidsdoorlichtingen moeten voldoen aan de Regeling Periodiek
Evaluatieonderzoek (RPE). Het BOR heeft het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting hieraan getoetst en geconcludeerd dat daaraan voldaan
wordt.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de fracties AVP, PDR en MEP van Staten
van Aruba over de zaak Mitch Henriquez

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
september 2016
Beantwoording vragen van de fracties AVP, PDR en MEP van de Staten van
Aruba over de zaak Mitch Henriquez - 2016Z17356
Beantwoording doorgeleiden naar de Staten van Aruba.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Wettelijke openbaarmakingsplicht bestuurshandelen van de Autoriteit
persoonsgegevens (AP) inzake toezicht en handhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
september 2016
Wettelijke openbaarmakingsplicht bestuurshandelen van de Autoriteit
persoonsgegevens (AP) inzake toezicht en handhaving - 33662-27
Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de in voorbereiding zijnde
Uitvoeringswet bij de Algemene gegevensbeschermingsverordening.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Wob-besluit AD en Wob-besluit RTL

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
september 2016
Wob-besluit AD en Wob-besluit RTL over gegevens over de werkzaamheden
en afspraken rondom de woning van een korpschef - 29628-664
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Reactie op uitzending van Pauw op 2 september 2016 inzake Volkert
van der G.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
september 2016
Reactie op het verzoek van de commissie over de uitzending van Pauw op 2
september 2016 inzake Volkert van der G. - 34550-VI-4
Ter bespreking.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
over het onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
september 2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het
onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing” - 17050-531
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de kabinetsreactie op het
onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing” op 28 september
2016.

Voorstel:

16.

17.

Agendapunt:

Rectificatie omissies Jaarverslag RIEC-LIEC 2015

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
september 2016
Rectificatie omissies Jaarverslag RIEC-LIEC 2015 - 29911-133
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Positionering en financiering rechtspraak

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
september 2016
Positionering en financiering rechtspraak - 29279-352
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september
2016.
FIN

Agendapunt:

Reactie op bericht "9/11-wet bedreigt autonomie Nederland"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
september 2016
Reactie op bericht "9/11-wet bedreigt autonomie Nederland" - 2016Z17562
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:

18.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Onderzoek prejudiciële vragen Hoge Raad

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
september 2016
Onderzoeksrapport prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - 32612-9
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Rapport 'Betrouwbaarheid verantwoordingscijfers over
woninginbraken, overvallen en straatroof'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
september 2016
Rapport 'Betrouwbaarheid verantwoordingscijfers over woninginbraken,
overvallen en straatroof' - 28684-477
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Beoordeling van twee amendementen van het lid Van der Staaij c.s.
(Kamerstuk 34 086, nrs. 12 en 26) inzake wetsvoorstel herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
september 2016
Beoordeling van twee amendementen van het lid Van der Staaij c.s.
(Kamerstuk 34 086, nrs. 12 en 26) inzake wetsvoorstel herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen - 34086-38
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstuk 34086).

Voorstel:

22.

23.

Agendapunt:

De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij
databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over
een actieve rol van het NSCC (Kamerstuk 32 761, nr. 106)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
oktober 2016
De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging
en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het
NSCC - 34388-7
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Drietal rapporten aangaande etnisch profileren door de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
oktober 2016
Drietal rapporten aangaande etnisch profileren door de politie - 30950-105
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 5 oktober 2016.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat
verstek gaan bij verplichte test’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
oktober 2016
Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat verstek
gaan bij verplichte test’ - 29628-665
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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25.

26.

Agendapunt:

Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
oktober 2016
Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans - 28638-149
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman "Waar is mijn auto?"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
oktober 2016
Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman "Waar is mijn auto?" - 29628666
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17
november 2016.
In de procedurevergadering van 14 september 2016 heeft de commissie
besloten de kabinetsreactie te agenderen voor het algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

WODC-rapport 'Hoe lopen de hazen'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
oktober 2016
WODC-rapport 'Hoe lopen de hazen; de stand van zaken in de aanpak van
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing' - 28286-886
Betrekken bij het plenaire debat over het burgerinitiatief “Een dier is geen
ding”.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
28.

Agendapunt:

Beantwoording loterijvragen in traject wetsvoorstel modernisering
speelcasinoregime en toezending Beleidsregels niet-incidentele artikel
3 loterijvergunningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 september 2016
Beantwoording loterijvragen in traject wetsvoorstel modernisering
speelcasinoregime en toezending Beleidsregels niet-incidentele - 24557-143
artikel 3 loterijvergunningen
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van
de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het
speelcasinoregime (Kamerstuk 34471).

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Toestemming deelname technische briefing gemeenschappelijk
Europees asielstelsel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 september 2016
Technische briefing gemeenschappelijk Europees asielstelsel - 2016Z17392
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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30.

Agendapunt:

Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar
aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse
Nationaal Preventie Mechanisme

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 september 2016
Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een
adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme 33826-18
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Agendapunt:

Asielbeleid ten aanzien van Oeigoeren uit China

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 september 2016
Asielbeleid ten aanzien van Oeigoeren uit China - 19637-2235
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid
op 5 oktober 2016.

Voorstel:

31.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Toezeggingen op het gebied van vreemdelingen- en asielbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 september 2016
Toezeggingen op het gebied van vreemdelingen- en asielbeleid - 19637-2236
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid
op 5 oktober 2016.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 27 september 2016, over het bericht ‘Kwart van
alle taakstraffen niet uitgevoerd’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 27 september 2016
Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 27 september 2016, over het bericht ‘Kwart van alle
taakstraffen niet uitgevoerd’ - 29270-113
Betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstuk 34086).

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in
Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 september 2016
Derde voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in Nederland 19637-2238
Geagendeerd voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 5
oktober 2016.

Voorstel:
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35.

Agendapunt:

Nadere informatie inzake het hervormingspakket II GEAS

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 september 2016
Nadere informatie inzake het hervormingspakket II GEAS - 22112-2208
Agenderen voor het algemeen overleg over het Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel op 16 november 2016.
EU

Agendapunt:

Beleidsreactie incidentonderzoek Udo D.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 september 2016
Beleidsreactie incidentonderzoek Udo D. - 29452-204
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 3 november 2016.
VWS

Voorstel:

36.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvang
locaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 3 oktober 2016
Geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvang locaties 33042-26
Geagendeerd voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 5
oktober 2016.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Toezegging naar aanleiding van VAO van 28 september 2016 over de
migrantenkampen in Calais

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 4 oktober 2016
Toezegging naar aanleiding van VAO van 28 september 2016 over de
migrantenkampen in Calais - 19637-2240
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5
oktober 2016.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Uitkomst van de lopende integriteitsonderzoeken naar Eritrese tolken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 10 oktober 2016
Uitkomst van de lopende integriteitsonderzoeken naar Eritrese tolken - 2993641
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 9
november 2016.
BuZa, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Brieven overige bewindspersonen
40.

Agendapunt:

Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en
terrorismefinanciering

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 oktober 2016
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en
terrorismefinanciering - 31477-17
Geagendeerd voor het algemeen overleg Witwassen en aanpak Misbruik
Vastgoed op 6 oktober 2016.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
41.

Agendapunt:

Vervolg behandeling tweede hervormingspakket Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel (GEAS)

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 oktober 2016
Vervolg procedurevoorstel Hervorming Gemeenschappelijk Europees Asiel
Stelsel (tweede hervormingspakket) - 2016Z18310
Besluiten of u een behandelvoorbehoud wilt plaatsen op een of meer van de
vier GEAS-voorstellen: Herziening opvangrichtlijn, Kwalificatieverordening,
Procedureverordening, Verordening EU-Hervestigingskader.
Bij een behandelvoorbehoud wordt het algemeen overleg over het GEASpakket op 16 november 2016 benut om informatie-afspraken met de
staatssecretaris te maken.
Besluiten of u een politieke dialoog met de Europese Commissie op een of
meerdere voorstellen wilt voeren of een rapporteur op dit dossier wilt
aanstellen.
Voor de politieke dialoog wordt een inbrengdatum vastgesteld.

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

Noot:

42.

Agendapunt:

Uitnodiging Troika Working Group for the establishment of the Joint
Parliamentary Scrutiny Group of Europol van het Parlement van
Slowakije voor deelname aan enquête

Zaak:

Brief derden - Parlement van Slowakije te Bratislava - 23 september 2016
Uitnodiging Troika Working Group for the establishment of the Joint
Parliamentary Scrutiny Group of Europol van het Parlement van Slowakije
voor deelname aan enquête - 2016Z17361
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 oktober 2016
Behandelvoorstel Survey over de gezamenlijke parlementaire toezichtsgroep
Europol - 2016Z18318
Ter bespreking.
EU

Agendapunt:

Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer

Zaak:

Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani
(VVD) - 16 september 2016
Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer - 2016Z16812
Ter informatie.

Voorstel:

43.

Voorstel:
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44.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en
Justitie

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6
oktober 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
38-39/2016) - 2016Z18278
Ter bespreking.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 13 en 14 oktober 2016 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
oktober 2016
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 13 en 14 oktober 2016 en
monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal 2016 - 32317-441
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 13 en 14
oktober 2016 op 12 oktober 2016.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

46.

47.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage en afsluiting rapporteurschap Europees
Openbaar Ministerie

Zaak:

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 10
oktober 2016
Voortgangsrapportage en afsluiting rapporteurschap Europees Openbaar
Ministerie - 2016Z18478
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
oktober 2016
Uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering - 22112-2216
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Fiche: Besluit meerjarenkader 2018-2022 EU-grondrechtenagentschap
(FRA)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Besluit meerjarenkader 2018-2022 EU-grondrechtenagentschap (FRA) 22112-2197
Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2016
op 12 oktober 2016.
EU, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
49.

50.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie-Van Nispen/Swinkels over het verruimen van
de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr.
125)

Zaak:

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 4
oktober 2016
Uitvoering van de motie-Van Nispen/Swinkels over het verruimen van de
inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 125) 2016Z18141
Ter bespreking.

Agendapunt:

Werkwijze opvragen restreint documenten

Zaak:

Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 oktober 2016
Werkwijze opvragen restreint documenten - 2016Z18025
Ter informatie.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands
huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in
Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in
te richten als je wilt”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) - 5 oktober 2016
Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands huwelijksrecht
discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst
en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt” - 34565
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 17 november 2016.

Voorstel:

52.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VI) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VI) van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie - 34550-VI-5
Geagendeerd voor de technische briefing verzorgd door de Algemene
Rekenkamer op 12 oktober 2016.
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
FIN

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het
ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het
ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie - 34550-VI-6
Geagendeerd voor de technische briefing verzorgd door de Algemene
Rekenkamer op 12 oktober 2016.
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
FIN

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag

Geen agendapunten
Brievenlijst
54.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05072
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