Den Haag, 18 februari 2016
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 januari
2015
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
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 - 1 februari 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34126-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging
van de strafmaxima voor mensensmokkel

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2015
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de
strafmaxima voor mensensmokkel - 34345
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 2 februari 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34345-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
september 2015
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met
de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het
internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en
wijziging van de Wet luchtvervoer BES

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni
2015
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de
uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot
het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale
luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet
luchtvervoer BES - 34239
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
I&M, KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 4 februari 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34294-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 5 februari 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34239-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet
rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling
van het College van procureurs-generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 februari
2016
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van
procureurs-generaal - 34404
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 maart 2016.

Besluit:
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6.

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 2015Z23422
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging
van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet
regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in
Nederland) (33325)*;
2. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de
openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of
rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)
(30579)*;
3. Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de
omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
(33987)*;
4. Implementatie van richtlijn 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);
5. 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)**;
6. 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)**;
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 het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van
de strafmaxima voor mensensmokkel (34345);
9. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
10.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);
11.Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
12.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);
13.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);
14.Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);

Besluit:
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15.Wijziging va de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023));
16.Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene
wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de
uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet
vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële
vragen) (34237-(R2054))
17.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);
18.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);
19.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);
20.Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de
uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag
tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale
luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de
Wet luchtvervoer BES (34239).
Noot:

*Wacht op initiatiefnemer(s).
**Gezamenlijke behandeling.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

Agendapunt:

Onderzoekscommissie Oosting

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29
januari 2016
Informatie over de concept-onderzoeksopdracht en de duur van het nader
onderzoek van de commissie Oosting - 34362-9
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de onderzoeksopdracht
commissie-Oosting op 3 februari 2016.

Besluit:

8.

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:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Het BOR zal een notitie over het evaluatieonderzoek op te stellen ten behoeve
van de bespreking in de volgende procedurevergadering.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Naleving voorwaarden voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) Volkert
van der G.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
februari 2016
Naleving voorwaarden voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G. 34300-VI-75
De minister zal worden verzocht alsnog antwoorden te geven op een
openstaande vraag van het lid Helder, gesteld in het debat op 1 oktober 2015.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het nrc.next artikel “Wraakacties en
klassenjustitie”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3
februari 2016
Reactie op verzoek commissie over het nrc.next artikel “Wraakacties en
klassenjustitie” - 2016Z02287
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 10 maart 2016.
Inbreng over brieven onder agendapunt 10, 16 en 20 gezamenlijk.

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Terugkoppeling van werkbezoek aan Bulgarije in het kader van
interlandelijke adoptie en uitnodiging voor een bezoek aan het
ministerie voor een technische briefing over interlandelijke adoptie.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
februari 2016
Terugkoppeling van werkbezoek aan Bulgarije in het kader van interlandelijke
adoptie - 31265-58
Agenderen voor een algemeen overleg over adoptie; algemeen overleg
plannen.
De commissie gaat in op het aanbod van de minister voor een technische
briefing over interlandelijke adoptie, met dien verstande dat zij er de voorkeur
aan geeft de briefing in het gebouw van de Tweede Kamer te laten
plaatsvinden.

Besluit:
Besluit:

12.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
februari 2016
Reactie op het artikel in de Volkskrant van 5 februari 2016 "Advocaat: Van der
Steur schetst vals beeld Volkert van der G." - 34300-VI-76
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 3 februari 2016, over het bericht ‘Oekraïne
radarbeeld MH17 nooit opgevraagd’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
februari 2016
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 februari 2016, over het bericht ‘Oekraïne radarbeeld
MH17 nooit opgevraagd’ - 33997-64
Betrokken bij het plenaire debat over de radargegevens van de MH17 op 4
februari 2016.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Samenwerking Politie en Defensie op het gebied van bijzondere
personeelszorg en psychotrauma

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
februari 2016
Samenwerking Politie en Defensie op het gebied van bijzondere personeelszorg
en psychotrauma - 29628-608
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over inverzekeringstelling minderjarigen en
over het rapport "Een nacht in de cel"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
februari 2016
Reactie op het verzoek over inverzekeringstelling minderjarigen en over het
rapport "Een nacht in de cel" - 29279-297
Agenderen voor een algemeen overleg over justitieel jeugdbeleid; algemeen
overleg plannen.
De gevraagde kabinetsreactie op het rapport "Neem mij(n klacht) serieus!" van
de Kinderombudsman zal voor het algemeen overleg worden geagendeerd.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport ‘Achtergronden van de detentieratio in
Caribisch Nederland’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
februari 2016
Beleidsreactie op het rapport ‘Achtergronden van de detentieratio in Caribisch
Nederland’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) - 31568-171
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Integriteit binnen Veiligheid en Justitie - Onderzoeksopdracht
Commissie Oosting

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
februari 2016
Integriteit binnen Veiligheid en Justitie - 28844-92
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 10 maart 2016.
Inbreng over brieven onder agendapunt 10, 16 en 20 gezamenlijk.

Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Rapport klachtbehandeling door de politie van de Inspectie Veiligheid
en Justitie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
februari 2016
Rapport klachtbehandeling door de politie van de Inspectie Veiligheid en Justitie
- 29628-611
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 10 februari 2016.
Gedurende de rest van het jaar zal om de twee maanden een algemeen overleg
over politie worden gepland.

Besluit:
Besluit:
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18.

19.

20.

Agendapunt:

Toestemming deelname van de plaatsvervangend korpschef de heer R.
Bik van de Nationale Politie aan het rondetafelgesprek over de
Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
februari 2016
Toestemming deelname van de plaatsvervangend korpschef de heer R. Bik van
de Nationale Politie aan het rondetafelgesprek over de Contourennota
Modernisering Wetboek van Strafvordering - 2016Z02606
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op berichtgeving over vermeend veiligheidslek C2000

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Reactie op de berichtgeving over een vermeend veiligheidslek C2000 - 2512479
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 10 februari 2016.

Agendapunt:

Integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie 28844-93
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 10 maart 2016.
Inbreng over brieven onder agendapunt 10, 16 en 20 gezamenlijk.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Resultaten project mensenhandel met het oogmerk van
arbeidsuitbuiting i.h.k.v. het EU-voorzitterschap

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Resultaten project mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting
i.h.k.v. het EU-voorzitterschap - 28638-141
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op
23 maart 2016.
EU, SZW

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2015-2017 geformaliseerd

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2015-2017 - 29628-609
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 10 februari 2016.

Besluit:

22.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Rapportage van de studie "Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale
verkoop van softdrugs, 2014. Verdiepende studie in 5 gemeenten"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Aanbieding rapportage van de studie "Coffeeshops, toerisme, overlast en
illegale verkoop van softdrugs, 2014. Verdiepende studie in 5 gemeenten" 24077-362
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
coffeeshopbeleid.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Samenwerking erkenning en waardering van hulpverleners

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Samenwerking erkenning en waardering van hulpverleners - 34300-VI-77
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

25.

26.

27.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer
verdienen dan een minister

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
februari 2016
Reactie op het bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer verdienen
dan een minister - 29628-610
Betrokken bij het algemeen overleg over de politie op 10 februari 2016.

Agendapunt:

Uitstelreactie op het bericht 'Grenscontrole mislukt'

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10
februari 2016
Uitstelreactie op het bericht 'Grenscontrole mislukt' - 32317-386
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toepassing recht op verhoorbijstand per 1 maart 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
februari 2016
Toepassing recht op verhoorbijstand per 1 maart 2016 - 31753-112
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 19 februari
2016 te 12.00 uur. De minister zal worden verzocht zo spoedig mogelijk te
antwoorden.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
28.

Agendapunt:

Overzicht incidenten 2015 in- en rondom COA opvang locaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 30 januari 2016
Overzicht incidenten 2015 in- en rondom COA opvang locaties - 33042-22
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
4 februari 2016.

Besluit:

29.

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
Agenderen voor een algemeen overleg over het gevangeniswezen; algemeen
overleg plannen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 1
februari 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over de beëindiging van het gebruik
maken van de PI Tilburg door België - 24587-632
Zie bovenstaand besluit.
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30.

Agendapunt:

WODC onderzoek inzake verschillen in inwilligingspercentages op
asielverzoeken in eerste aanleg tussen Europese lidstaten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
februari 2016
Aanbieding WODC onderzoek inzake verschillen in inwilligingspercentages op
asielverzoeken in eerste aanleg tussen Europese lidstaten - 19637-2120
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op "plan Samsom" voor het beperken van illegale
migratie naar de EU

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 3
februari 2016
Kabinetsreactie op "plan Samsom" voor het beperken van illegale migratie naar
de EU - 19637-2121
Geagendeerd voor het algemeen overleg over asiel- en vreemdelingenbeleid op
4 februari 2016.

Besluit:

32.

Agendapunt:

MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) aan de binnengrenzen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
februari 2016
MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) aan de binnengrenzen - 19637-2122
Betrokken bij het plenaire debat over instroom van asielzoekers op 11 februari
2016.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
februari 2016
Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst - 19637-2123
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Uitbreiding capaciteit Border Security Teams en verlenging
beslistermijnen asielprocedure

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 10 februari 2016
Uitbreiding capaciteit Border Security Teams en verlenging beslistermijnen
asielprocedure - 19637-2124
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

35.

Agendapunt:

De toekomst van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)-screening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 februari 2016
De toekomst van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)-screening - 34300VI-78
Agenderen voor een algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen;
algemeen overleg plannen.

Besluit:

9

Europese aangelegenheden
36.

Agendapunt:

Verslag werkbezoek Rapporteur Europees Openbaar Ministerie aan
Brussel op 11 december 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 2
februari 2016
Verslag werkbezoek Rapporteur Europees Openbaar Ministerie aan Brussel op
11 december 2015 - 2016Z02158
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 25-26 januari 2016 te Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
februari 2016
Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken, 25-26 januari 2016 te Amsterdam - 32317-385
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de extra JBZ-Raad op 25 februari
2016 op 18 februari 2016 en geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad
op 10 en 11 maart 2016 op 9 maart 2016.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de extra bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken van 25 februari 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 februari 2016
Geannoteerde agenda van de extra bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken van 25 februari 2016 - 32317-387
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de extra JBZ-Raad op 25 februari
2016 op 18 februari 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad
inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces
aanwezig te zijn (COM(2013)821)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
februari 2016
Voortgang van het voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de
Raad inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn
(COM (2013) 821) - 33832-3
Agenderen voor algemeen overleg JBZ-Raad van 10 en 11 maart 2016 op 9
maart 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 4 en 5; 25 januari - 5 februari 2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9
februari 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
4 en 5; 25 januari - 5 februari 2016) - 2016Z02771
Het Actieplan inzake financiering van terrorisme (COM (2016) 50) wordt
desgewenst betrokken bij het algemeen overleg JBZ-Raad van 10-11 maart
2016 op 9 maart 2016.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Subsidiariteitstoets EU-voorstel Europese grens- en kustwacht

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 februari 2016
Oordeel subsidiariteit Europese grens- en kustwacht - 2016Z03094
De commissie stemt in met de inhoud en de verzending van de voorgestelde
brief aan de Europese Commissie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
42.

Agendapunt:

Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer
‘Opgroeien met opa en oma’. Omgang in het belang van kleinkind en
grootouders

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 3 maart 2015
Initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer ‘Opgroeien met opa en oma’.
Omgang in het belang van kleinkind en grootouders - 34168
Voor het notaoverleg zal een nieuwe datum worden gezocht.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Voorstel periodiek (maandelijks) breed algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2016
Planning (maandelijkse) algemeen overleggen vreemdelingen- en asielbeleid
tot zomerreces 2016 - 2016Z02914
De commissie stemt in met het voorstel.

Besluit:

Rondvraag
44.

Agendapunt:

Verzoek inzake inbreng wetsvoorstel computercriminaliteit III

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66)
- 17 februari 2016
Verzoek inzake inbreng wetsvoorstel computercriminaliteit III - 2016Z03415
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Besluit:
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45.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg over de Teeventap en het beheer van het
Nederlandse tapsysteem

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 17 februari 2016
Verzoek algemeen overleg over de Teeventap en het beheer van het
Nederlandse tapsysteem - 2016Z03462
Het verzoek wordt niet gehonoreerd. De minister zal worden verzocht de
uitgebreide analyse van de beschikbaarheid van het tapsysteem vanaf 2012 tot
heden zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen opdat nog voor het
zomerreces van 2016 een algemeen overleg kan worden gehouden.
Schriftelijk overleg voeren over de brief van de minister van 12 februari 2016
betreffende de uitkomst van het gesprek tussen de Auditdienst Rijk (ADR) en
de heren Van Koppen en Jacobs inzake storing in interceptiefaciliteit politie
(Kamerstuk 30517, nr. 29) met 10 maart 2016 als inbrengdatum.

Besluit:

Besluit:

Brievenlijst
46.

Agendapunt:

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

47.

Agendapunt:

Presentatie parlementaire dimensie EU-voorzitterschap door het lid
Azmani (voorzitter stuurgroep)
Ter informatie.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05061
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