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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30
september 2015

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging inzake 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 (Kamerstuk 34047)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 7 september 2015
Tweede nota van wijziging - 34047-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van
de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari
2014
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen
- 33852-(R2023)
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 september 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 33852-(R2023)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 11 september 2015
Nota van wijziging - 33852-(R2023)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet
in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak
woonoverlast)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 1 september 2014
Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in
verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) - 34007
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 november 2015.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie (VI) voor het jaar 2016

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2016 - 34300-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 15 oktober
2015.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

5.

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J.
Harbers (VVD) - 3 september 2015
Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in
de commissies - 2015Z15654
1. Technische briefing organiseren na ommekomst van de rapporten van de
Algemene Rekenkamer.
2. De commissie besluit geen begrotingsonderzoek of een wetgevingsoverleg
over een deel van de begroting te houden.
3. De commissie besluit geen rapporteur aan te wijzen.
RU

Agendapunt:

Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de
Republiek Kazachstan betreffende terug- en overname

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 september
2015
Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de
Republiek Kazachstan betreffende terug- en overname; Brussel, 2 maart 2015 34283-(R2061)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 9
september 2015
Brief van het lid Tellegen inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel - 34007-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel tot 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

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18
september 2015
Tweede nota van wijziging - 33861-18
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
september 2015
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven) - 34289
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 november 2015.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei
2015
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 23 september 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34212-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Nota van wijziging - 34212-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3

9.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 september 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z15729
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 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);
4. 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);
5. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33885);
6. 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);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(33542);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799);
12. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de
Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129);
13. 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);
14. 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);
15. 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);
16. 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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Noot:

17. 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);
18. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de
termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere
wijzigingen (33852(R2023)).
* Wacht op initiatiefnemer.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
10.

Agendapunt:

Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een
institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli
2015
Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een
institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden verzocht de
behandeling van dit dossier over te dragen aan de commissie Veiligheid en
Justitie, waarbij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden
aangemerkt als volgcommissie.

Besluit:

11.

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de
schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht
dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
september 2015
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de
schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat de
rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed - 32891-28
Betrekken bij het debat over de sluiting van rechtbanken.

Agendapunt:

Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
september 2015
Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017 - 29628-561
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Reactie op de afstudeerscriptie van mevrouw K. over de gevolgen van
KEI

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
september 2015
Reactie op de afstudeerscriptie van mevrouw K. over de gevolgen van KEI 2015Z16145
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:

14.

Agendapunt:

Werkprogramma 2016 Review Board Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Aanbieding werkprogramma 2016 Review Board Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie - 29628-577
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek om informatie over toezending informatie over
Europese initiatieven

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om
informatie over toezending informatie over Europese initiatieven - 22112-1997
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Herstelbemiddeling in het strafrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Herstelbemiddeling in het strafrecht - 29528-10
Betrekken bij de behandeling van de initiatiefnota van het lid Recourt over de
toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht (Kamerstuk 34093).

Besluit:

16.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting sanctiebeleid 2016 V&J

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Beleidsdoorlichting sanctiebeleid 2016 - 33199-10
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 36.2 Nationale veiligheid en
terrorismebestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 36.2 Nationale veiligheid en
terrorismebestrijding - 33199-11
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht enkele vragen te
beantwoorden om de onduidelijkheden in de opzet van de beleidsdoorlichting
nader toe te lichten.

Besluit:

Zaak:

19.

Besluit:

Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 24 september 2015
Opzet beleidsdoorlichting artikel 36.2 Nationale veiligheid en
terrorismebestrijding (33199, nr. 11) - 2015Z17339
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-274
Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 4
november 2015.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Onderzoek in opdracht College van procureurs-generaal

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Aanbieding van het rapport ‘actualisatie validatie-onderzoek haalbaarheid
budgettair kader Openbaar Ministerie’ - 29279-275
Betrekken bij het dertigledendebat over de bezuinigingen op het openbaar
ministerie naar aanleiding van het rapport van de Galan-groep.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Rijksbreed wetgevingsprogramma met belangrijke financiële
doelstellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2015
Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie
Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken
instanties

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18
september 2015
Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie
Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties 34000-VI-106
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Technische briefing over het EU Voorzitterschap

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21
september 2015
Aanbod voor een technische briefing over het EU Voorzitterschap - 2015Z16933
Technische briefing organiseren.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Beantwoording van de openstaande vragen uit de tweede termijn van
het AO georganiseerde criminaliteit van 17 juni 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21
september 2015
Beantwoording van de openstaande vragen uit de tweede termijn van het AO
georganiseerde criminaliteit van 17 juni 2015 - 29911-118
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op de berichtgeving in de media over de proeftijd van Volkert
van der G.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
september 2015
Reactie op de berichtgeving in de media over de proeftijd van Volkert van der
G. - 34300-VI-4
Betrekken bij het debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake
Volkert van der G. op 1 oktober 2015.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek om toezending van het volledige verslag van de
Auditdienst Rijk CIOT van de bevragingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Reactie op verzoek om toezending van het volledige verslag van de Auditdienst
Rijk CIOT van de bevragingen - 34300-VI-6
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid
en Justitie voor het jaar 2016.

Besluit:

27.

28.

Agendapunt:

Reactie op het bericht ‘Politie wil golf foute klussers indammen’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Reactie op het bericht ‘Politie wil golf foute klussers indammen’ - 29628-579
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Uitkomsten van gesprekken over de beveiliging van Joodse instellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Uitkomsten van gesprekken over de beveiliging van Joodse instellingen 29754-322
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Reactie op verzoek n.a.v. de mondelinge vraag van het lid Van Oosten
en het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 september 2015 over het bericht ‘Volkert van
der Graaf overtrad voorwaarde proeftijd’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Reactie op verzoek n.a.v. de mondelinge vraag van het lid Van Oosten en het
verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden
van 22 september 2015 over het bericht ‘Volkert van der Graaf overtrad
voorwaarde proeftijd’ - 34300-VI-5
Betrekken bij het debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake
Volkert van der G. op 1 oktober 2015.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
september 2015
Forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling - 31015-117
Betrokken bij het algemeen overleg over zedendelicten en seksuele
weerbaarheid/misbruik op 24 september 2015.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 23 september 2015 om een feitenrelaas naar
aanleiding van de uitzending van Brandpunt over Volkert van der G.

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
september 2015
Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 23 september 2015, om een feitenrelaas naar aanleiding
van de uitzending van Brandpunt over Volkert van der G. - 34300-VI-7
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Overzicht van de ontwikkelingen op het zedenterrein onder meer in
relatie tot het internet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
september 2015
Overzicht van de ontwikkelingen op het zedenterrein onder meer in relatie tot
het internet - 31015-118
Betrokken bij het algemeen overleg over zedendelicten en seksuele
weerbaarheid/misbruik op 24 september 2015.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
33.

Agendapunt:

Beleidswijziging ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele
en transgender (lhbt) asielzoekers afkomstig uit de Russische
Federatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 7
september 2015
Beleidswijziging ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele en
transgender (lhbt) asielzoekers afkomstig uit de Russische Federatie - 196372029
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
30 september 2015.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Europese asielproblematiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
september 2015
Europese asielproblematiek - 19637-2030
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015.
BuHa-OS, BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van
Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september 2015 over migratie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
september 2015
Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en
Binnenlandse Zaken op 14 september 2015 over migratie - 32317-321
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015.
EU, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Inzet regievoerders Dienst Terugkeer en Vertrek voor in bewaring
stellen naar aanleiding van acties politiebonden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 september 2015
Inzet regievoerders Dienst Terugkeer en Vertrek voor in bewaring stellen naar
aanleiding van acties politiebonden - 29628-576
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015.
Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en
vreemdelingenbewaring op 12 november 2015.

Besluit:
Besluit:

37.

38.

Agendapunt:

Rapporten en signalement van de Inspectie Jeugdzorg over het
bemiddelingsproces bij interlandelijke adoptie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 18 september 2015
Aanbieding rapporten en signalement van de Inspectie Jeugdzorg over het
bemiddelingsproces bij interlandelijke adoptie - 31265-56
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over adoptie.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 18 september 2015
Recente ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie en geannoteerde
agenda voor de extra JBZ-Raad van 22 september 2015 en de informele extra
Europese Raad van 23 september 2015 - 32317-322
Betrokken bij het debat over het Europees overleg over het gemeenschappelijk
asielbeleid op 23 september 2015.
EU, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Brieven overige bewindspersonen
39.

Agendapunt:

Onderzoek naar rol psychiatrie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 10 september 2015
Aanbieding onderzoek 'Therapeutische castratie en andere psychiatrische
behandelingen van zedendelinquenten 1920-1970' en onderzoek naar rol
psychiatrie - 34000-VI-105
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over seksueel
misbruik.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
40.

Agendapunt:

EU-voorstel: Raadsbesluit inzake herplaatsing 120.000 asielzoekers uit
Italië, Griekenland en Hongarije COM (2015) 451

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Raadsbesluit inzake herplaatsing 120.000 asielzoekers uit Italië,
Griekenland en Hongarije COM (2015) 451 - 2015Z16160
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015 en bij het debat over het Europees overleg over het
gemeenschappelijk asielbeleid op 23 september 2015.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in
crisissituaties COM (2015) 450

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties
COM (2015) 450 - 2015Z16166
De vaste commissie voor Europese Zaken zal worden verzocht de Kamer voor
te stellen een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015. Dit algemeen
overleg met een uur verlengen.
De commissie besluit geen subsidiariteitstoets uit te voeren.
EU

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening Europese lijst van veilige landen van
oorsprong COM (2015) 452

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM
(2015) 452 - 2015Z16167
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015 en bij het debat over het Europees overleg over het
gemeenschappelijk asielbeleid op 23 september 2015
De vaste commissie voor Europese Zaken zal worden verzocht de Kamer voor
te stellen een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.
EU

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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43.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Aanpak externe dimensie vluchtelingencrisis
JOIN (2015) 40

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Mededeling Aanpak externe dimensie vluchtelingencrisis JOIN
(2015) 40 - 2015Z16173
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015 en bij het debat over het Europees overleg over het
gemeenschappelijk asielbeleid op 23 september 2015
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.
EU

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Openbare aanbestedingsregels voor
ondersteuningsmaatregelen vluchtelingen COM (2015) 454

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Mededeling Openbare aanbestedingsregels voor
ondersteuningsmaatregelen vluchtelingen COM (2015) 454 - 2015Z16171
Betrokken bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa op 10
september 2015 en bij het debat over het Europees overleg over het
gemeenschappelijk asielbeleid op 23 september 2015
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.
EU

Agendapunt:

EU-voorstel: Aanbeveling Handboek Terugkeer (Engelstalige versie)

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Aanbeveling Handboek Terugkeer (Engelstalige versie) 2015Z16170
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.
EU

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Actieplan Terugkeer COM (2015) 453

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 september 2015
EU-voorstel: Mededeling Actieplan Terugkeer COM (2015) 453 - 2015Z16169
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.
EU

Agendapunt:

Behandelvoorstel EU Migratiepakket

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 23 september 2015
Behandelvoorstel EU Migratiepakket - 2015Z17253
De commissie besluit een gesprek over het EU-migratiepakket te organiseren
met de eerste vice-president van de Europese Commissie.
EU

Besluit:

Besluit:

45.

Besluit:

46.

Besluit:

47.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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48.

Agendapunt:

Verslag van de ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,
gehouden in Brussel op 22 september 2015

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 23 september 2015
Verslag van de ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in
Brussel op 22 september 2015 - 32317-338
Betrokken bij het debat over het Europees overleg over het gemeenschappelijk
asielbeleid op 23 september 2015.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van V&J

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24
september 2015
Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van V&J 2015Z17305
De commissie besluit de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de
concept-reactie van de regering op de Openbare raadpleging over de
toepassing van Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van
bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken uiterlijk 30 dagen voor
de deadline, te weten 11 december 2015 aan de Kamer te sturen.
De commissie besluit de mededeling van de Europese Commissie aan het
Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad over de vluchtelingencrisis
te betrekken bij het algemeen overleg over de JBZ-raad van 8 en 9 oktober
2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenzaken) en
behandelvoorbehoud EU-migratiepakket op 7 oktober 2015.

Besluit:

49.

Besluit:

Besluit:

Overig (openbaar)
50.

Agendapunt:

Werkbezoek opvang- of aanmeldlocatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 24 september 2015
Werkbezoek opvang- of aanmeldlocatie - 2015Z17376
De commissie wenst gebruik te maken van het aanbod tot het afleggen van een
werkbezoek aan een opvang- of aanmeldlocatie.

Besluit:

Rondvraag
51.

Agendapunt:

Verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om in
gesprek te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 17 september 2015
Verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om in gesprek te
gaan met de Raad voor de Kinderbescherming - 2015Z16629
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht in gesprek te
gaan met de Raad voor de Kinderbescherming over het in overleg met experts
opstarten van een onderzoek naar de problematiek van afstandsmoeders en
illegale adoptie vanaf de jaren '50 en de lessen die hieruit getrokken kunnen
worden.

Besluit:
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52.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie van staatssecretarissen van Veiligheid en
Justitie en Financiën op het rapport van de ACM inzake de verkoop van
Holland Casino

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 17 september 2015
Verzoek om een reactie van staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en
Financiën op het rapport van de ACM inzake de verkoop van Holland Casino 2015Z16631
De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën zullen worden
verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het rapport van de ACM
inzake de verkoop van Holland Casino.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie op het bericht inzake de gijzeling in de PI Zoetermeer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 21
september 2015
Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het
bericht inzake de gijzeling in de PI Zoetermeer - 2015Z16935
Het verzoek is ingetrokken.

Besluit:

54.

55.

Agendapunt:

Verzoek termijn beantwoording nader verslag wetsvoorstel kansspelen
op afstand

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) 24 september 2015
Verzoek binnen welke termijn de antwoorden zullen komen op de tweede
schriftelijke vragenronde bij de wet kansspelen op afstand - 2015Z17280
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het
wetsvoorstel tot 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 (Kamerstuk 33996) tegemoet kan zien.

Agendapunt:

Verzoek brief inzake overleg KNSA

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 24
september 2015
Verzoek om een brief met opheldering vragen en geen onomkeerbare stappen
zonder overleg met de KNSA - 2015Z17303
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 4
november 2015 te informeren over de concept Circulaire Wapens en Munitie die
beoogt de bevoegdheid tot certificering voor het verlenen van een
wapenvergunning aan een andere koepelorganisatie toe te kennen en totdat de
Kamer die brief heeft ontvangen geen onomkeerbare stappen te nemen.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Verzoek brief over fiscale gevolgen initiatiefwetsvoorstel beperking
omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 24
september 2015
Verzoek om staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van
Financiën te vragen om de fiscale gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel
'beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen' (33987) 2015Z17377
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Besluit:
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57.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie op het rapport van onder andere Exodus
Nederland over de best practices in Europa inzake het
gevangeniswezen en resocialisatie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 28 september 2015
Verzoek om een reactie op het rapport van onder andere Exodus Nederland
over de best practices in Europa inzake het gevangeniswezen en resocialisatie 2015Z17532
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en
Justitie voor het jaar 2016 te informeren over zijn ervaringen en conclusies
naar aanleiding van zijn bezoek aan de fysieke bibliotheek in de PI Veenhuizen
en de Kamer een reactie te doen toekomen op de informatiebundel bij het
symposium Gevangeniswezen: 'best practices' in Europa op 6 oktober 2010,
met het oog op de aangehouden motie Oskam/Kooiman over de gefaseerde
vervanging van fysieke voorzieningen in het gevangeniswezen (Kamerstuk
24587, nr. 622).

Besluit:

58.

Agendapunt:

Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om het
Actieprogramma Aanpak Jihadisme aan te vullen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 30 september 2015
Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om het Actieprogramma
Aanpak Jihadisme aan te vullen - 2015Z17753
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het Actieprogramma
Aanpak Jihadisme aan te vullen met het onderwerp vluchtelingenstroom en
risico's radicalisering en daarbij ook in te gaan op het Schengen-verband.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Verzoek verslaglegging rondetafelgesprekken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 30
september 2015
Verzoek verslaglegging rondetafelgesprekken - 2015Z17800
De Dienst Verslag en Redactie zal worden verzocht tot verslaglegging van het
rondetafelgesprek locatiebeleid rechtspraak op 8 oktober 2015.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Verzoek om de beleidsreactie op het rapport aan van de Inspectie
Veiligheid en Justitie over Contrabande in Forensisch Psychiatrische
Centra (FPC’s) toe te voegen aan het algemeen overleg over tbs op 15
oktober 2015

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 30 september 2015
Verzoek om de beleidsreactie op het rapport aan van de Inspectie Veiligheid en
Justitie over Contrabande in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) toe te
voegen aan het algemeen overleg over tbs op 15 oktober 2015 - 2015Z17872
De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 30 september
2015 inzake Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie
over Contrabande in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) (Kamerstuk
29452, nr. 193) wordt geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 15
oktober 2015.

Besluit:

15

61.

Agendapunt:

Verzoek toezending uitkomsten overleg over verschoningsrecht
notarissen en advocaten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 30 september 2015
Verzoek toezending uitkomsten overleg over verschoningsrecht notarissen en
advocaten - 2015Z17873
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de uitkomsten van het overleg over het verschoningsrecht van
notarissen en advocaten zoals toegezegd in zijn brief d.d. 30 juli 2015
(Kamerstuk 29279, nr. 269).

Besluit:

Brievenlijst
62.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
63.

Agendapunt:

Interparlementaire conferentie Migratie op 23 september 2015 in
Brussel

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 17 september 2015
Interparlementaire conferentie Migratie op 23 september 2015 in Brussel 2015Z16648
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

64.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Vooruitblik Europese ontwikkelingen komend half jaar
op het gebied van veiligheid en justitie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 24 september 2015
EU-stafnotitie - Vooruitblik Europese ontwikkelingen komend half jaar op het
gebied van veiligheid en justitie - 2015Z17340
Betrekken bij de voorbereiding van debatten waar Europese
beleidsontwikkelingen aan de orde komen, waaronder de algemeen overleggen
over de JBZ-Raad.
EU

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 24 september 2015
Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik - 2015Z17302
Het voorstel voor een rondetafelgesprek wordt aangehouden. Het lid Oskam zal
voor de volgende procedurevergadering een nieuw voorstel uitwerken.

Besluit:

65.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2014A04983
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