Den Haag, 21 december 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

EU
FIN
WR

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21
december 2016

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

19, 21
9, 22
4, 13

Wet- en regelgeving
1.

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 aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
december 2016
Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit bekendmaking niet
financiële informatie - 34383-8
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde
bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging
van bevriende staatshoofden te doen vervallen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 22 april 2016
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere
bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen
en instellingen te doen vervallen - 34456
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven
(D66) - 16 december 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34456-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 16 december
2016
Nota van wijziging - 34456-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23442
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet
teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten
coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)
(Kamerstuk 34165);
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)
(Kamerstuk 30579);
3. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde
bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging
van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34456);
4. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om
ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te
treffen (Kamerstuk 33861);
5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het
recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in
strafzaken) (Kamerstuk 34032);
6. 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) (Kamerstuk
34126);
7. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering
en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van
affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het
verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te
bevorderen (Kamerstuk 34257);
8. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)
(Kamerstuk 34309);
9. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer,
het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk
33844);
10. Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van
meningsuiting (Kamerstuk 34051);
11. Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de
Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel
ter beheersing van het legaal wapenbezit (Kamerstuk 34432);
12. Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand
gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en
Trb. 2014, 74) (Kamerstuk 34235-(R2053));
13. Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en
bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) (Kamerstuk
33603).

Besluit:
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Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 14 december 2016
Verzoek van het lid Helder om het wetsvoorstel tot Wijziging van boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor
een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van
commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstuk
34435) aan te melden als hamerstuk - 2016Z23993
De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2
van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer
voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van
commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstuk
34435) als hamerstuk te agenderen.

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
4.

Agendapunt:

Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1
februari 2016
Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand - 31560-36
Agenderen voor een algemeen overleg van twee uur over het
evaluatieonderzoek van de wet kraken en leegstand.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6
december 2016
Beantwoording op vragen van de commissie inzake het Evaluatieonderzoek Wet
kraken en leegstand - 31560-37
Agenderen voor een algemeen overleg van twee uur over het
evaluatieonderzoek van de wet kraken en leegstand.
WR

Agendapunt:

Voortgang modernisering ondernemingsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
december 2016
Voortgang modernisering ondernemingsrecht - 29752-9
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

5.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport “Oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde
faillissementen”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
december 2016
Onderzoeksrapport “Oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde
faillissementen” - 33695-13
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over wijziging van de Faillisementswet in
verband met de versterking van de positie van de curator (Kamerstuk 34253)
op 12 december 2016.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Nationaal Veiligheidsprofiel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
december 2016
Nationaal Veiligheidsprofiel - 30821-37
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
december 2016
Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties
2013 - 29838-88
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over auteursrecht.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek op het werkbezoek van de minister van Financiën
aan de Douane te Rotterdam waarbij ook wordt ingegaan op de actuele
berichten van de burgemeester van Rotterdam, het Openbaar Ministerie
en de politie ter zake

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
december 2016
Reactie op verzoek commissie over het werkbezoek van de minister van
Financiën aan de Douane te Rotterdam waarbij ook wordt ingegaan op de
actuele berichten van de burgemeester van Rotterdam, het Openbaar Ministerie
en de politie ter zake - 31934-11
Geagendeerd voor het algemeen overleg over drugssmokkel bij de douane in
Rotterdam op 21 december 2016.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

11.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport Uitbuiting van minderjarigen in de
criminaliteit in Nederland, onderzoek naar de signalering van
kinderhandel, de aanpak en de samenwerking door professionals

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
december 2016
Beleidsreactie op rapport Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in
Nederland, onderzoek naar de signalering van kinderhandel, de aanpak en de
samenwerking door professionals - 28638-152
Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel op 9 februari 2017.

Agendapunt:

Beleidsreactie WODC onderzoek mobiel banditisme

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
december 2016
Beleidsreactie WODC onderzoek mobiel banditisme - 29911-137
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 2
februari 2017.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Toezegging uit het Algemeen Overleg Terrorismebestrijding van 24
november 2016 over het aantal terugkeerders op de
Terroristenafdelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
december 2016
Toezegging uit het algemeen overleg Terrorismebestrijding van 24 november
2016 (Kamerstuk 29 754, nr. 409) over het aantal terugkeerders op de
Terroristenafdelingen - 29754-410
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Beleidsreactie naar aanleiding van BIT programma Implementatie
Vernieuwing C2000

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
december 2016
Beleidsreactie naar aanleiding van BIT programma Implementatie Vernieuwing
C2000 - 25124-83
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.
Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven zal een notitie opstellen.
WR

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
14.

Agendapunt:

Kabinetsstandspunt preclearance faciliteiten voor de Verenigde Staten
op Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9
december 2016
Kabinetsstandspunt preclearance faciliteiten voor de Verenigde Staten op
Schiphol - 31936-369
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2016, over het bericht
dat lokale fracties van D’66, Groen Links, SP, Christen Unie en de PvdA
gezamenlijk hun steun uitspreken voor een continuering van de bed,
bad, brood financiering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 december 2016
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 december 2016, over het bericht dat lokale fracties van
D’66, Groen Links, SP, Christen Unie en de PvdA gezamenlijk hun steun
uitspreken voor een continuering van de bed, bad, brood financiering - 196372267
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
19 januari 2017.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Visie op
strafrechtelijke sanctietoepassing' van de Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 december 2016
Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Visie op strafrechtelijke
sanctietoepassing' van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ) - 24587-669
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kansloze
asielzoeker uit Noord-Afrika maakt opvang onveilig’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 december 2016
Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kansloze asielzoeker
uit Noord-Afrika maakt opvang onveilig’ - 19637-2268
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 19
januari 2017.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de berichten 'Drank en drugs in
PI Zuyderbos' en ‘Ernstige incidenten in gevangenissen: crisisteams
grijpen vijf keer per dag in’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 15 december 2016
Reactie op verzoek commissie inzake de berichten 'Drank en drugs in PI
Zuyderbos' en ‘Ernstige incidenten in gevangenissen: crisisteams grijpen vijf
keer per dag in’ - 24587-670
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 8 februari
2017.

Besluit:

Europese aangelegenheden
19.

Agendapunt:

Verslag JBZ-Raad 8 en 9 december 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13
december 2016
Verslag van de JBZ-Raad op 8 en 9 december 2016 - 32317-453
Agenderen voor de algemeen overleggen op 24 en 25 januari 2017 over de
informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(7 - 14 december 2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15
december 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (7 - 14
december 2016) - 2016Z24082
Conform voorstellen.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS
COM (2016) 731 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 december 2016
EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016)
731 (Engelstalige versie) - 2016Z24107
De Kamer zal worden verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Agenderen voor het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad 26 en 27
januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - 15 december 2016
Behandelvoorstel Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS 2016Z24148
Zie bovenstaand besluit.
EU

Overig (openbaar)
22.

Agendapunt:

Rapport ICT Politie 2016; Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en
de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale
politie

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 13 december 2016
Rapport ICT Politie 2016; Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en de
basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie 29350-16
Geagendeerd voor de technische briefing over de publicatie onderzoek naar
ICT-ontwikkelingen bij de (nationale) politie op 20 december 2016.
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 20 december 2016.
FIN

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Brievenlijst
23.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
24.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

Zaak:

Stafnotitie - 15 december 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking
Ouderschap - 2016Z24147
De opzet wordt vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2016A05339
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