Den Haag, 1 december 2016

Noot:

HERZIENE AGENDA
LET OP: WIJZIGING AANVANGSTIJD
(i.v.m. samenloop plenaire begrotingsbehandeling V&J)

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZ
I&M
KR
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30
november 2016

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

14, 32, 33
17, 23, 33, 34, 35
34
34
28
10, 19

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een
collectieve actie mogelijk te maken

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve
actie mogelijk te maken - 34608
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 december 2016.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor
geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese
betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU)
2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling
van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening
(EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese
betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe
vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese
betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van
verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure
voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van
een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1) - 34609
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 december 2016.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de
richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3
april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
(implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
november 2016
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn
2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014
betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn
Europees onderzoeksbevel) - 34611
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 december 2016.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in
strafzaken

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30
september 2015
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in
strafzaken - 31415-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
september 2016
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2017 - 34550-VI
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
november 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende
wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken - 31415-14
Agenderen voor een algemeen overleg over onderzoek in strafzaken. Algemeen
overleg plannen.

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2016
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-VI-11
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23440
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

Agendapunt:

Kabinetsstandpunt over WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige
samenleving”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
november 2016
Kabinetsstandpunt over WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige
samenleving” - 26643-426
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over big data en
de bescherming van persoonsgegevens.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Onderzoek en beleidsreactie WODC onderzoek Jihadisme in de
vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
november 2016
Onderzoek en beleidsreactie WODC onderzoek Jihadisme in de
vreemdelingenketen - 29754-407
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24
november 2016.
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.

Besluit:
Besluit:

9.

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 43

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
november 2016
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43 - 29754-405
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24
november 2016.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Beleidsbrief bij zevende voortgangsrapportage Integrale Aanpak
Jihadisme en Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 43

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
november 2016
Beleidsbrief bij zevende voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme en
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43 - 29754-406
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24
november 2016.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Informatie voor het Algemeen Overleg strafrechtelijke onderwerpen
van 17 november 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
Informatie voor het algemeen overleg Strafrechtelijke onderwerpen van 17
november 2016 - 31753-131
Geagendeerd voor het algemeen overleg strafrechtelijke onderwerpen op 17
november 2016.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Samenstelling onderzoekscommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
Samenstelling onderzoekscommissie - 28844-108
Betrokken bij het algemeen overleg over de Onderzoeksopdracht Centrale
Ondernemingsraad Politie op 16 november 2016.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Informatie ten behoeve van algemeen overleg Gerechtsdeurwaarders
op 24 november 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
november 2016
Informatie ten behoeve van algemeen overleg Gerechtsdeurwaarders op 24
november 2016 - 34047-17
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders op 24
november 2016.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Verslag werkgroep Businesscase Integraal Afpakken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
november 2016
Verslag werkgroep Businesscase Integraal Afpakken - 29911-134
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding. Algemeen
overleg plannen na het kerstreces.
BiZa

Agendapunt:

Europees OM: stand van zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21
november 2016
Stand van zaken Europees Openbaar Ministerie (EOM) - 33709-11
Geagendeerd voor het algemeen overleg Europees Openbaar Ministerie op 23
november 2016.

Besluit:

15.

Besluit:

16.

17.

Agendapunt:

Internationale ontwikkelingen met betrekking tot cannabisbeleid

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21
november 2016
Internationale ontwikkelingen met betrekking tot cannabisbeleid - 24077-386
Betrekken bij de verdere behandeling van het 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 (Kamerstuk
34165).

Agendapunt:

Enquête inzake encryptie en criminaliteitsbestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
november 2016
Enquête inzake encryptie en criminaliteitsbestrijding - 26643-429
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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18.

Agendapunt:

Nadere informatie ten behoeve van het algemeen overleg van 24
november 2016 over Gerechtsdeurwaarders

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2016
Nadere informatie ten behoeve van het algemeen overleg van 24 november
2016 over Gerechtsdeurwaarders - 34047-18
Betrokken bij het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders op 24
november 2016.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Van Tellegen over
transparante financiering islamitische instellingen (Kamerstuk 29 614,
nr. 390)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23
november 2016
Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Van Tellegen over
transparante financiering islamitische instellingen (Kamerstuk 34000 VI, nr. 95)
- 29614-53
Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24 november
2016.
SZW

Agendapunt:

Voortgangsbrief politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24
november 2016
Voortgangsbrief politie - 29628-676
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 7 december 2016.

Besluit:

20.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
21.

22.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer over afgeleide asielvergunningen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 15 november 2016
Afschrift brief aan Eerste Kamer over afgeleide asielvergunningen - 19637-2255
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
november 2016
RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’ - 31265-61
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg over adoptie.
Betrekken bij het plenaire debat over het bericht 'Stop met adoptie van
kinderen uit het buitenland'.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de
kabinetsreactie op het RSJ-rapport spoedig naar de Kamer te sturen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
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23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 3 november 2016, over het bericht
‘Mishandelingen in hotspots Italië’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 16 november 2016
Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 3 november 2016, over het bericht ‘Mishandelingen in
hotspots Italië’ - 19637-2258
Betrokken bij het algemeen overleg op 17 november 2016 over de JBZ Raad op
18 november 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid) en Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 27 oktober 2016, over de ontruiming van het
kamp in Calais en de signalen dat daarbij honderden kinderen zijn
gevlucht en nu onder bruggen en in bosjes schuilen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 16 november 2016
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 27 oktober 2016, over de ontruiming van het kamp in
Calais en de signalen dat daarbij honderden kinderen zijn gevlucht en nu onder
bruggen en in bosjes schuilen - 19637-2256
Betrokken bij het algemeen overleg op 17 november 2016 over de JBZ Raad op
18 november 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid) en Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel).

Besluit:

25.

Agendapunt:

Jeugdstrafrechtelijke onderwerpen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 november 2016
Jeugdstrafrechtelijke onderwerpen - 28741-30
Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen en dit
algemeen overleg hernoemen: justitiële jeugd. Algemeen overleg plannen na
het kerstreces.
Voor het algemeen overleg over justitiële jeugd tevens agenderen de brieven
van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 4 juli 2016 (Kamerstuk
29270, nr. 112) over justitiële gedragsinterventies en d.d. 2 november 2016
(Kamerstuk 28741, nr. 29) over justitiële jeugd en adolescenten die op dit
moment zijn geagendeerd voor het algemeen overleg over
jeugdcriminaliteit/problematische jongeren.

Besluit:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Maatregelen t.a.v. asielzoekers uit veilige landen van herkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 november 2016
Maatregelen t.a.v. asielzoekers uit veilige landen van herkomst - 19637-2257
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Aantal meldingen
kinderontvoering gestegen'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 november 2016
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Aantal meldingen
kinderontvoering gestegen' - 30072-35
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

28.

Agendapunt:

De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige
nationaliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 17 november 2016
De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit 33852-(R2023)-51
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland
(FAON) over het intrekken verblijfvergunning Armeense Syriërs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 15 november 2016
Afschrift van de brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
over het intrekken verblijfvergunning Armeense Syriërs - 2016Z21245
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Stand van zaken bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten over
uitgeprocedeerde vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 21 november 2016
Stand van zaken bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten over
uitgeprocedeerde vreemdelingen - 19637-2259
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.
Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:
Besluit:

31.

Agendapunt:

Wet langdurig toezicht en toezeggingen algemeen overleg Reclassering
van 17 februari 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 24 november 2016
Wet langdurig toezicht en toezeggingen algemeen overleg Reclassering van 17
februari 2016 - 29270-114
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
32.

Agendapunt:

Op afstand plaatsing van een deel van de zakelijke belangen van de
heer Van der Steur

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 14 november
2016
Op afstand plaatsing van een deel van de zakelijke belangen van de heer Van
der Steur - 34174-3
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg in de
vorige procedurevergadering vastgesteld op 8 december 2016.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
33.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 november 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11
november 2016
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 november 2016 - 32317-447
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 17 november 2016 over de JBZRaad van 18 november 2016.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Fiche: Verordening EU-certificeringsysteem apparatuur
beveiligingsonderzoeken luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november
2016
Fiche: Verordening EU-certificeringsysteem apparatuur beveiligingsonderzoeken
luchtvaart - 22112-2246
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
EU, EZ, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie prioritering EU-voorstellen Werkprogramma
Europese Commissie 2017

Zaak:

Stafnotitie - 23 november 2016
Vaststelling prioritering nieuwe EU-voorstellen V&J op basis van
Werkprogramma Europese Commissie 2017 - 2016Z22024
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
(11-24 november 2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - 24 november 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (11-24
november 2016) - 2016Z22132
Conform voorstellen.

Besluit:
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Overig (openbaar)
37.

Agendapunt:

Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van
termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Zaak:

Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 23 november 2016
Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor
het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg - 2016Z21935
Ter informatie.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet der Dingen: maak
apparaten veilig!”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 24 november 2016
Initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet der Dingen: maak apparaten
veilig!” - 34613
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 19 januari 2017.

Besluit:

39.

Agendapunt:
Noot:

Schema procedurevergaderingen 2017 (tot aan het verkiezingsreces)
Woensdag 25 januari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 8 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 22 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES (TEVENS VERKIEZINGSRECES): 24 februari t/m 20
maart 2017

Rondvraag
40.

Agendapunt:

Verzoek planning algemeen overleg politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 17 november 2016
Verzoek planning algemeen overleg politie - 2016Z21529
Het algemeen overleg over politie op 7 december 2016 wordt verplaatst naar
22 december 2016.
Er wordt een technische briefing gepland met de Algemene Rekenkamer over
de aanstaande publicatie van het (vervolg)onderzoek naar de ICT bij de politie.

Besluit:
Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek om reactie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op
het bericht dat er gemakkelijk drugs en wapens PI Zuyderbos binnen
komen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 29 november 2016
Verzoek om reactie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het
bericht dat er gemakkelijk drugs en wapens PI Zuyderbos binnen komen 2016Z22560
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht 'Drank en drugs in PI Zuyderbos'
(Powned.tv, 25 november 2016) en daarbij ook aan te geven wat de stand van
zaken is van de uitvoering van de strafbaarstelling van de drugshandelaars en
op het bericht ‘Ernstige incidenten in gevangenissen: crisisteams grijpen vijf
keer per dag in’ (RTL Nieuws, 26 november 2016).

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van staatssecretaris van V&J op het bericht in het
FD inzake de voorzitter van de Kansspelautoriteit dat boetes aan
buitenlandse gokbedrijven te moeilijk inbaar zijn

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 29 november 2016
Verzoek om reactie van staatssecretaris van V&J op het bericht in het FD inzake
de voorzitter van de Kansspelautoriteit dat boetes aan buitenlandse
gokbedrijven te moeilijk inbaar zijn - 2016Z22555
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht 'Boetes buitenlands online gokhuis zijn
wassen neus' (fd.nl, 29 november 2016).

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek om inbrengdatum vast te stellen voor het kerstreces voor
initiatiefnota van het lid Van Toorenburg over slachtoffers van
internetoplichting

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 29 november 2016
Verzoek om inbrengdatum vast te stellen voor het kerstreces voor initiatiefnota
van het lid Van Toorenburg over slachtoffers van internetoplichting 2016Z22547
De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 22
december 2016.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Werkbezoek aan Utrecht inzake mediation

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering 30 november 2016
Werkbezoek aan Utrecht inzake mediation - 2016Z22648
De commissie besluit in plaats van een werkbezoek aan de gemeente Utrecht
inzake mediation de gemeente en de betreffende ketenpartners uit te nodigen
voor een gesprek in de Tweede Kamer.

Besluit:

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Openbaar maken van het rapport ‘Onderzoek naar cultuur,
werkverhoudingen en sfeer binnen de DB&B’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 30 november 2016
Openbaar maken van het rapport ‘Onderzoek naar cultuur, werkverhoudingen
en sfeer binnen de DB&B’ - 2016Z22629
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het vertrouwelijk ter
inzage gelegde rapport ‘Onderzoek naar cultuur, werkverhoudingen en sfeer
binnen de DB&B’ zoveel als mogelijk als openbaar stuk aan de Kamer te doen
toekomen zodat dit kan worden betrokken bij het algemeen overleg over de
politie op 22 december 2016.

Besluit:

Griffier:
Activiteitnummer:

A.E.A.J. Hessing-Puts
2016A04909
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