Den Haag, 3 november 2016
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23437
Voor kennisgeving aangenomen.
Wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de
kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
(Kamerstuk 34471) wordt gepland op maandag 23 januari van 14:00 tot 18:00
uur.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de nota naar
aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de
verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van
computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (Kamerstuk 34372) spoedig
naar de Kamer te sturen.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
2.

Agendapunt:

Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Nispen over
aanpassing van de artikelen 63 en 22 van de Faillissementswet
(Kamerstuk 33 987, nr. 22)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
oktober 2016
Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Nispen over aanpassing van
de artikelen 63 en 22 van de Faillissementswet - 33987-28
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden d.d. 6 oktober 2016, over het bericht ‘Terroristen
op weg naar Schiphol op dag Parijs’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
oktober 2016
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 oktober 2016, over het bericht ‘Terroristen op weg naar
Schiphol op dag Parijs’ - 29754-397
Betrokken bij het debat op 12 oktober 2016 over het bericht dat Schiphol
mogelijk doelwit was van een terroristische aanslag.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

De situatie in de Zaanse wijk Poelenburg met betrekking tot de
overlastgevende jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
oktober 2016
De situatie in de Zaanse wijk Poelenburg met betrekking tot de
overlastgevende jongeren - 28684-478
Agenderen voor het algemeen overleg over jeugdcriminaliteit/problematische
jongeren. Algemeen overleg plannen.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
oktober 2016
Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart - 30821-33
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
oktober 2016
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 - 33173-10
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie WODC-onderzoek toezicht en handhaving in de escortbranche

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
oktober 2016
Reactie WODC-onderzoek toezicht en handhaving in de escortbranche - 341934
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over prostitutie.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Tweede deelbesluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en
belastingheffing bij coffeeshops

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
oktober 2016
Tweede deelbesluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en
belastingheffing bij coffeeshops - 24077-378
Voor kennisgeving aangenomen.
EZ, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ten Broeke, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 28 september 2016, over de
presentatie Joint Investigation Team en mogelijkheden van vervolging
en berechting daders MH17

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
oktober 2016
Reactie op het verzoek van het lid Ten Broeke, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 28 september 2016, over de presentatie Joint
Investigation Team en mogelijkheden van vervolging en berechting daders
MH17 - 33997-87
Betrokken bij het debat over de laatste stand van zaken met betrekking tot
MH17 op 26 oktober 2016.
V&J

Agendapunt:

Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25
oktober 2016
Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016 - 29754403
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorismebestrijding.

Besluit:

10.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26
oktober 2016
Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en
brandweerzorg op 10 november 2016 - 29517-117
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
12.

Agendapunt:

Derde tranche nationale lijst van veilige landen van herkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 11 oktober 2016
Derde tranche nationale lijst van veilige landen van herkomst - 19637-2241
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Voorlopige bevindingen Inspectie Veiligheid en Justitie over De
Woenselse Poort

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 oktober 2016
Voorlopige bevindingen Inspectie Veiligheid en Justitie over De Woenselse Poort
- 24587-665
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 3 november 2016.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Bajespersoneel zit
massaal ziek thuis”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 oktober 2016
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Bajespersoneel zit massaal
ziek thuis” - 25883-281
Betrokken bij het VAO gevangeniswezen op 25 oktober 2016.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 25 oktober 2016
Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf - 29279-354
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van het een schriftelijk
overleg vastgesteld op 24 november 2016.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Hernieuwd instemmingsverzoek tot aanvaarding van Zuid-Korea,
Kazachstan en Peru bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 28 oktober 2016
Hernieuwd instemmingsverzoek tot aanvaarding van Zuid-Korea, Kazachstan
en Peru bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) - 32317-444
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
17.

Agendapunt:

Voortgangsbrief dronebeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 september 2016
Voortgangsbrief dronebeleid - 30806-36
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over dronebeleid.
EZ, DEF, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
18.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling versterking van de veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 oktober
2016
Fiche: Mededeling versterking van de veiligheid - 22112-2226
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 18 november
2016 op 17 november 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Uitstelbrief auteursrechtelijk hervormingspakket COM (2016) 592 -596

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25
oktober 2016
Uitstel toezending fiches over het auteursrechtelijk hervormingspakket COM
(2016) 592 -596 - 22112-2229
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(week 40-42/2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen – 27 oktober 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week
40-42/2016) - 2016Z19652
Conform voorstellen.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie enquête over parlementaire controle op
Europol

Zaak:

Stafnotitie - 27 oktober 2016
Vaststelling beantwoording enquête over parlementaire controle Europol 2016Z19668
De fracties van de VVD, SP, CDA en D66 hebben inbreng geleverd.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
22.

Agendapunt:

Verzoek om brief naar aanleiding van artikel Telegraaf inzake
aanbesteding politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 26 oktober 2016
Verzoek om brief naar aanleiding van artikel Telegraaf inzake aanbesteding
politie - 2016Z19554
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het artikel 'Diep door het stof' (Telegraaf d.d. 20 oktober
2016) en daarbij enkele vragen te beantwoorden.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verzoek om voortzetting algemeen overleg Seksueel Misbruik Kerk

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen
(SP) - 26 oktober 2016
Verzoek om voortzetting algemeen overleg Seksueel Misbruik Kerk 2016Z19629
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer zo spoedig
mogelijk de brief te doen toekomen zoals toegezegd in de eerste termijn van
het algemeen overleg over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk op
30 juni 2016, zodat de voortzetting van het algemeen overleg kan plaatsvinden
vóór het kerstreces.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Verzoek om impactanalyse

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 28 oktober 2016
Verzoek om impactanalyse - 2016Z19812
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de impactanalyse die
is uitgevoerd naar de effecten op de bedrijfsvoering van het openbaar
ministerie, de politie en de rechtspraak in het kader van het wetsvoorstel
aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Kamerstuk 34537) aan de
Kamer te doen toekomen, zodat deze kan worden betrokken bij de verdere
behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Verzoek lid Swinkels om reactie op rapport “Visie op strafrechtelijke
sanctietoepassing”.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels
(D66) - 28 oktober 2016
Verzoek lid Swinkels om reactie op rapport “Visie op strafrechtelijke
sanctietoepassing”. - 2016Z19813
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het rapport 'Visie op strafrechtelijke
sanctietoepassing' van de Raad voor Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Verzoek om een algemeen overleg over de onderzoeksopdracht COR
politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 1 november 2016
Verzoek om een algemeen overleg over de onderzoeksopdracht COR politie 2016Z20082
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer vóór 15
november 2016 te informeren over het onderzoek naar de besteding en
verantwoording van het budget dat door de korpschef van de politie, als
ondernemer in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, aan de Centrale
Ondernemingsraad (hierna: COR) van de politie is verstrekt, zodat daarover
indien mogelijk in dezelfde week een kort algemeen overleg kan worden
gevoerd.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verzoek hoorzitting over interlandelijke adoptie en het advies
'Bezinning op Interlandelijke Adoptie' van de RSJ

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 2
november 2016
Verzoek hoorzitting over interlandelijke adoptie en het advies 'Bezinning op
Interlandelijke Adoptie' van de RSJ - 2016Z20181
Er zal een rondetafelgesprek gehouden worden over het advies 'Bezinning op
interlandelijke adoptie' van de Raad voor de Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming, na ontvangst van de kabinetsreactie daarop. Er zal per email worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor
dit rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Een opzet voor het
rondetafelgesprek zal in de procedurevergadering aan de commissie worden
voorgelegd.

Besluit:
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28.

Agendapunt:

Verzoek inzake het algemeen overleg over GEAS en algemeen overleg
JBZ-raad

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 2 november 2016
Verzoek inzake het algemeen overleg over GEAS en algemeen overleg JBZ-raad
- 2016Z20159
Het algemeen overleg over het behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel gepland op 16 november 2016 zal aansluitend aan het
algemeen overleg over de JBZ-raad op 17 november 2016 (JBZ-onderwerpen
op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) van 14:00 tot 16.30 uur
worden gepland.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie minister van Veiligheid en Justitie vragen over bezoek van
minister van Financiën aan douane Rotterdam

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 3 november 2016
Reactie minister van Veiligheid en Justitie vragen over bezoek van minister van
Financiën - 2016Z20263
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer in
aanvulling op de reeds toegezegde brief een reactie te doen toekomen op het
werkbezoek van de minister van Financiën aan de douane te Rotterdam waarin
wordt aangegeven wat dit bezoek heeft opgeleverd en waarbij ook wordt
ingegaan op de actuele berichten van de burgemeester van Rotterdam, het
openbaar ministerie en de politie ter zake.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Rappel storing tapsysteem

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C.M. Swinkels
(D66) - 2 november 2016
Rappel storing tapsysteem - 2016Z20184
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij het in de beantwoording van het schriftelijk overleg
over de storing in de interceptiefaciliteit politie (Kamerstuk 30517, nr. 30)
toegezegde onderzoek/het in kaart brengen door de korpschef naar de
beschikbaarheid van het tapsysteem vanaf 2012 tot heden onder supervisie van
en gevalideerd door de Auditdienst Rijk (ADR), tegemoet kan zien.

Besluit:

Brievenlijst
31.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
32.

Agendapunt:

BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid
en Justitie 2017

Zaak:

Stafnotitie - 21 oktober 2016
BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid en Justitie
2017 - 2016Z19277
Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar
2017 (Kamerstuk 34550-VI).

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Informatievoorziening op EU-gebied

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 26
oktober 2016
Informatievoorziening op EU-gebied - 2016Z19537
De commissie heeft een aantal suggesties gedaan voor het position paper over
de informatievoorziening op EU-gebied. Aanvullende suggesties van de leden
kunnen per e-mail direct naar het lid Omtzigt worden verzonden.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2015A05073
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