Den Haag, 29 september 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZ
OCW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28
september 2016

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 vastgesteld op 3 november 2016.
EZ

Besluit:
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 als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

3.

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.

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 vastgesteld op 10 november 2016.

Besluit:

5.

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:

Besluit:

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:

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 vastgesteld op 13 oktober 2016.

Besluit:
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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 aangenomen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23434
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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);
2. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie
(Kamerstuk 33542);
3. 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);
4. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
(34032);
5. 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) (34126);
6. 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 (34257);
7. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)
(34309);
8. 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 (33844);
9. Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid
en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang
zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van
ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)
(34388);
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 (34051);
11. 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 (34435);
12. 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 (34432).

Besluit:
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Besluit:

Voor het wetgevingsoverleg over de Wet versterking positie curator (34253) zal
een andere datum worden gezocht.

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 aangenomen.

Besluit:

9.

10.

Agendapunt:

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

Zaak:

Besluit:

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 aangenomen.

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.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 17 november 2016.
VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

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

Zaak:

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 over de oordelen van rechters in
misbruikzaken.

Besluit:

12.

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.

Besluit:
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13.

14.

Agendapunt:

Beleidsreactie WODC onderzoek aangiftebereidheid

Zaak:

Besluit:

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.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Opdracht commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Zaak:

Volgcommissie(s):

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 aangenomen.
VWS

Agendapunt:

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak:

Besluit:

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 - 29279-349
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september
2016.

Besluit:

16.

17.

Besluit:

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 over het bericht dat meer
zware criminelen hun straf ontlopen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Nulmeting 2016 Modernisering kansspelbeleid

Zaak:

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

Besluit:
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20.

21.

Agendapunt:

Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo

Zaak:

Besluit:

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.

Besluit:

22.

23.

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:

Besluit:

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 aangenomen.

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.

Besluit:

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 aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
25.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Besluit:

Lijst met EU-voorstellen - 21 september 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (week 26-37/2016) 2016Z17055
Conform voorstellen.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht aan te geven of het
kabinet voornemens is op de raadpleging 'Terrorisme en andere
veiligheidsrisico's: openbare raadpleging over het programma voor preventie,
paraatheid en beheersing van de gevolgen (CIPS) voor 2007-2013' te reageren
en zo ja, een afschrift van de reactie naar de Kamer te zenden.

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

Besluit:

26.

Besluit:
Volgcommissie(s):

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

Besluit:
Volgcommissie(s):
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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.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

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
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 wordt door middel van een e-mailprocedure
besloten of op één of meer van de vier voorstellen een subsidiariteitstoets
wordt uitgevoerd, met als inbrengtermijn 11 oktober 2016.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
30.

Agendapunt:

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

Zaak:

Volgcommissie(s):

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 aangenomen.
EU

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
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het bericht 'Aantal meldingen kinderontvoering is gestegen'.

Besluit:

31.

Besluit:

32.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - 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 zal worden
meegedeeld dat er geen sprake is geweest van een duidelijk standpunt van een
Kamermeerderheid ten aanzien van het onderwerp van het burgerinitiatief.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een reactie te geven
op het burgerinitiatief.

Besluit:

Besluit:

33.

Agendapunt:
Besluit:

Datum jaarlijks gesprek met de Hoge Raad
De commissie zal op dinsdag 15 november 2016 van 17.00 tot 18.30 uur het
jaarlijkse gesprek met de Hoge Raad voeren (inclusief rondleiding in het
nieuwe gebouw van de Hoge Raad).

Rondvraag
34.

Agendapunt:

Reactie op het bericht toezicht op witwassen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 27 september 2016
Reactie op het bericht toezicht op witwassen - 2016Z17445
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over witwassen en aanpak misbruik
vastgoed op 6 oktober 2016 een reactie te doen toekomen op het bericht 'DNB
bezorgd over toezicht op witwassen'.

Besluit:
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35.

Agendapunt:

Verzoek om vaststellen van inbrengdatum op het initiatiefwet Gesloten
Coffeeshopketen (Kamertsuk 34165) van het lid Bergkamp (D66)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 28 september 2016
Verzoek om vaststellen van inbrengdatum op het initiatiefwet Gesloten
Coffeeshopketen (Kamertsuk 34165) van het lid Bergkamp (D66) 2016Z17585
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht op zeer korte termijn
aan te geven of de toegezegde brief over de internationale dimensie van
softdrugs voor 20 oktober 2016 aan de Kamer gestuurd kan worden, dit in
verband met het vaststellen van een inbrengdatum voor het verslag over het
initiatiefwetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen (Kamerstuk 34165).
In de procedurevergadering is geopperd naar aanleiding van de gevraagde brief
door middel van een e-mailprocedure de inbrengdatum voor het verslag vast te
stellen. Het Presidium heeft echter bepaald dat de inbrengatum voor het
verslag van een wetsvoorstel niet via een e-mailprocedure mag worden
vastgesteld, maar in een reguliere dan wel extra procedurevergadering.

Besluit:

Noot:

36.

Agendapunt:

Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake datadelen
door Whatsapp

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66)
- 28 september 2016
Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake datadelen door
Whatsapp - 2016Z17588
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht aan de Autoriteit
Persoonsgegevens te vragen zo snel mogelijk tot een oordeel te komen over
het datadelen door Whatsapp en dit oordeel aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Verwisselen algemeen overleggen op 6 oktober 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) 28 september 2016
Verzoek om algemeen overleggen te verwisselen op 6 oktober 2016 2016Z17591
Het algemeen overleg over witwassen (d.d. 5 oktober 2016) wordt
samengevoegd met het algemeen overleg over de aanpak misbruik vastgoed
dat op 6 oktober 2016 is gepland.
De genoemde optie het algemeen overleg over de aanpak misbruik vastgoed
naar woensdag 5 oktober te verplaatsen is niet mogelijk omdat de
staatssecretaris van Financiën bij de Algemene Financiële Beschouwingen
aanwezig moet zijn.

Besluit:

Noot:

38.

Agendapunt:

Verzoek om de inbrengdatum van initiatiefwet majesteitsschennis voor
het herfstreces te plannen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66)
- 28 september 2016
Verzoek om de inbrengdatum van initiatiefwet majesteitsschennis voor het
herfstreces te plannen - 2016Z17605
Het verzoek wordt gehonoreerd; zie agendapunt 5.

Besluit:

Brievenlijst
39.

Agendapunt:

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

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2015A05071
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