Den Haag, 22 september 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZ
OCW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 28 september 2016
14.30 - 16.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

24
26, 27, 28, 29, 30
1, 27, 28
28
10, 15

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van
Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn
verwerkt in verband met het aanbieden van openbare
telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken
(aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
september 2016
Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het
aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare
telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht
telecommunicatiegegevens) - 34537
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 november 2016.
Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.
EZ

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een
procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op
bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van
schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te
vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 april
2016
Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en
handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet
verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) 34462
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

3.

Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur 16 september 2016
Nota van wijziging - 34462-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27
oktober 2016 om 12.00 uur.

Voorstel:

4.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 16 september 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34462-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing
van in de procedure voor nareis geldende termijnen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19
september 2016
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in
de procedure voor nareis geldende termijnen - 34544
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2016.
Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.

Voorstel:
Noot:
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5.

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 van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere
bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende
staatshoofden te doen vervallen - 34456
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2016.
Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Brief van het lid Van Tongeren houdende intrekking van het
wetsvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren
(GroenLinks) - 22 september 2016
Brief van het lid Van Tongeren houdende intrekking van het wetsvoorstel 33939-6
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23434
Ter bespreking.
Wetgevingsoverleg over de Wet versterking positie curator (34253) op
maandag 5 december van 11.00 tot 14.30 uur.

Voorstel:
Voorstel:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
8.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de SBF-groep inzake terugvordering teveel
uitgekeerde AOW-gat-compensatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
september 2016
Afschrift van de brief aan de SBF-groep inzake terugvordering teveel
uitgekeerde AOW-gat-compensatie - 2016Z16347
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Afschrift van twee antwoordbrieven aan de VBV en de FNV over de
kwaliteit van de brandweerzorg

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
september 2016
Afschrift van twee antwoordbrieven aan de VBV en de FNV over de kwaliteit
van de brandweerzorg - 2016Z16348
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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10.

Agendapunt:

Reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12
september 2016
Reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’ - 31839-540
Betrokken bij het rondetafelgesprek over de vondelingenkamer op 28
september 2016.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

12.

Agendapunt:

Rapport “Ontucht voor de rechter” van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14
september 2016
Rapport “Ontucht voor de rechter” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel
en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-145
Betrekken bij het plenaire debat plenaire debat over dit rapport.

Agendapunt:

Onderzoek Focus op heling

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2016
Onderzoek Focus op heling - 28684-475
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Voorstel:

13.

14.

Agendapunt:

Beleidsreactie WODC onderzoek aangiftebereidheid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
september 2016
Beleidsreactie WODC onderzoek aangiftebereidheid - 29628-663
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 6 oktober 2016.

Agendapunt:

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16
september 2016
Voortgangsbrief Nationale Veiligheid - 30821-32
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Opdracht commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19
september 2016
Opdracht commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg - 31839-543
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een procedurele brief. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk
geïnformeerd over de volledige taakopdracht van de commissie Vooronderzoek
naar geweld in de jeugdzorg.
VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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16.

17.

Agendapunt:

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
september 2016
Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34550-5
Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Prijsakkoord rechtspraak 2017-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20
september 2016
Prijsakkoord rechtspraak 2017-2019 - 2016Z16981
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september
2016.

Voorstel:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
18.

Agendapunt:

Aanpak tenuitvoerlegging sancties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 12 september 2016
Aanpak tenuitvoerlegging sancties - 29279-345
Betrekken bij het plenaire debat over het bericht “Meer zware criminelen
ontlopen straf".

Voorstel:

19.

20.

21.

Agendapunt:

Nulmeting 2016 Modernisering kansspelbeleid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 september 2016
Onderzoeksrapport "Nulmeting 2016 Modernisering kansspelbeleid" - 24557142
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 13 september 2016
Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo - 31265-60
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over adoptie.

Agendapunt:

Voortgang naturalisaties van Ranov-houders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 september 2016
Voortgang naturalisaties van Ranov-houders - 19637-2222
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5
oktober 2016.

Voorstel:
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22.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over de
berichtgeving rondom de Woenselse poort

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 14 september 2016
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over de berichtgeving
rondom de Woenselse poort - 24587-663
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

23.

Noot:

Betreft een procedurele brief. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnfomeerd over de
bevindingen van dit onderzoek.

Agendapunt:

Stand van zaken bestuurlijke afspraken asielopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 19 september 2016
Stand van zaken bestuurlijke afspraken asielopvang - 19637-2223
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5
oktober 2016.

Voorstel:

Brieven overige bewindspersonen
24.

Agendapunt:

Uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en
ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van
de Benelux-landen; Brussel, 16 juni 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12
september 2016
Uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en
ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de
Benelux-landen; Brussel, 16 juni 2016 - 30952-245
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
25.

26.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Voorstel:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21
september 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (week 26-37/2016) 2016Z17055
Ter bespreking.

Agendapunt:

Fiche: Verordening Brussel IIbis (herschikking)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Verordening Brussel IIbis (herschikking) - 22112-2202
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling versterking cyberbeveiligingssysteem en
bevorderen cyberbeveiligingsbranche

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Mededeling versterking cyberbeveiligingssysteem en bevorderen
cyberbeveiligingsbranche - 22112-2201
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EZ, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Tweede pakket EU-voorstellen auteursrecht in de digitale
eengemaakte markt

Zaak:

Stafnotitie - 21 september 2016
Nieuwe EU-voorstellen auteursrecht - 2016Z17088
BNC-fiches / kabinetsappreciatie van de voorstellen afwachten.
De fiches worden voor 1 november verwacht. De termijn voor de gele kaart en
behandelvoorbehoud is nog niet gestart. U kunt te zijner tijd beslissen of u
bijzondere parlementaire instrumenten ten aanzien van een of meerdere
voorstellen wilt inzetten.
EZ

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2016
EU-voorstel: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte
markt COM (2016) 592 - 2016Z17129
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU, EZ, OCW
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2016
EU-voorstel: Richtlijn betreffende auteursrecht in de digitale eengemaakte
markt COM (2016) 593 (Engelstalige versie) - 2016Z17131
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU, EZ, OCW
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2016
EU-voorstel: Verordening inzake auteursrechten en naburige rechten van
online radio en televisie uitzendingen COM (2016) 594 (Engelstalige versie) 2016Z17132
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU, EZ, OCW
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2016
EU-voorstel: Verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling van
werken ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of
anderszins een leeshandicap hebben COM (2016) 595 (Engelstalige versie) 2016Z17133
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU, EZ, OCW
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

29.

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2016
EU-voorstel: Richtlijn inzake gebruik van door auteursrechten en naburige
rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die
blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot
wijziging van Richtlijn 2001/29/EG COM (2016) 596 (Engelstalige versie) 2016Z17134
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober
2016 op 12 oktober 2016.
EU, EZ, OCW

Agendapunt:

Procedurevoorstel behandeling tweede hervormingspakket
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

Zaak:

Stafnotitie - 21 september 2016
Procedure Hervorming Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (tweede
hervormingspakket) - 2016Z17093
Na afloop van de technische briefing over het Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel op 4 oktober 2016 door middel van een e-mailprocedure besluiten
of op één of meerdere van de vier voorstellen een subsidiariteitstoets wordt
uitgevoerd, met als reactietermijn 11 oktober 2016.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
30.

Agendapunt:

Werkbezoek commissie Eu-zaken aan Noorwegen en Finland 16 t/m
19 oktober 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 20 september 2016
Werkbezoek commissie Eu-zaken aan Noorwegen en Finland 16 t/m 19
oktober 2016 - 2016Z16896
Voor kennisgeving aannemen.
De commissie heeft geen reisbudget meer.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "Aantal meldingen kinderontvoering is
gestegen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 19
september 2016
Reactie op het bericht "Aantal meldingen kinderontvoering is gestegen" 2016Z16825
Ter bespreking.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de
Burgerinitiatieven inzake het ingediende burgerinitiatief
"Internetpesters aangepakt"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. 22 september 2016
Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
inzake het ingediende burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt" 2016Z17139
Aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven berichten
dat er geen sprake is geweest van een duidelijk standpunt van een
Kamermeerderheid ten aanzien van het onderwerp van het burgerinitiatief.

Voorstel:
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33.

Noot:

Het onderwerp van het ingediende burgerinitiatief is niet aan de orde geweest
in een algemeen overleg of in plenaire debat (over het verslag van een
algemeen overleg (VAO)) in die zin dat daaruit ook een duidelijke uitspraak
van een Kamermeerderheid (motie) is voortgevloeid. Het burgerinitiatief heeft
raakvlakken met het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstuk
34372). In dat wetsvoorstel is echter geen bepaling opgenomen over het
verplicht ter beschikking stellen van accountgegevens door providers (zoals
gevraagd in het burgerinitiatief). Bovendien is bij dit wetsvoorstel pas verslag
vastgesteld en dus nog geen definitief standpunt door de Kamer(meerderheid)
ingenomen.

Agendapunt:

Datum jaarlijks gesprek met de Hoge Raad
De Hoge Raad stelt de volgende data voor het jaarlijkse gesprek met de
commissie voor (inclusief rondleiding in het nieuwe gebouw van de Hoge
Raad):
• dinsdag 15 november van 17.00 tot 18.30 uur of
• dinsdag 22 november van 17.00 tot 18.30 uur.

Voorstel:

Rondvraag

Brievenlijst
34.

Agendapunt:

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

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05071
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