Den Haag, 17 november 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):
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FIN
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni
2015
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) - 34235-(R2053)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 3 november 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34235-(R2053)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

2.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn
2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen
volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het
mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
(Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving
mededingingsrecht)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni
2016
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn
2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014
betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht
wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de
lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke
handhaving mededingingsrecht) - 34490
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, G.A. van der Steur - 3 november 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34490-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZ
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3
november 2016
Nota van wijziging - 34490-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZ

Agendapunt:

Ontwerpbesluit verlenging instellingstermijn Review Board
Aanvalsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4
november 2016
Verlenging instellingstermijn Review Board Aanvalsprogramma - 29628-674
Voor kennisgeving aangenomen.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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4.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21
december 2015
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) - 34372
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 november 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34372-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M.
Dijkhoff - 8 november 2016
Nota van wijziging - 34372-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de
bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het
Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse
indexering van de tarieven

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5
oktober 2016
Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer
de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-531
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
november 2016
Antwoorden op vragen commissie inzake de voorhangprocedure van het
ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en
het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering
van de tarieven - 29398-541
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M
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6.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2015Z23439
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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);
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. 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) (Kamerstuk 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) (Kamerstuk
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 (Kamerstuk 34257);
7. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)
(Kamerstuk 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 (Kamerstuk
33844);
9. 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);
10. 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);
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)).
De commissie besluit tot het plannen van een algemeen overleg met een
spreektijd van 6 minuten per fractie met de minister van Veiligheid en Justitie
en de staatssecretaris van Financiën over drugssmokkel bij de douane in
Rotterdam, in plaats van het plenaire debat over het bericht dat het aantal
douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor
drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen.

Besluit:

Besluit:
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Brieven minister van Veiligheid en Justitie
7.

8.

Agendapunt:

Jaarverslag 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27
oktober 2016
Jaarverslag 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursen naburige rechten - 29838-86
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
oktober 2016
Meerjarenagenda slachtofferbeleid - 33552-23
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid. Algemeen overleg plannen na de dag van het slachtoffer.

Besluit:

9.

10.

11.

Agendapunt:

Medewerkersmonitor Politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
oktober 2016
Medewerkersmonitor 2016 Politie - 29628-668
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 7 december 2016.

Agendapunt:

Technische briefing Uitruk op Maat

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31
oktober 2016
Technische briefing Uitruk op Maat - 2016Z19934
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Oriënterend onderzoek COR politie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1
november 2016
Oriënterend onderzoek Centrale Ondernemingsraad (COR) politie - 28844-106
Geagendeerd voor het algemeen overleg onderzoeksopzet Centrale
Ondernemingsraad politie op 16 november 2016.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "En dan mag de moordenaar van je zus op
onbegeleid verlof"

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
november 2016
Reactie op het bericht "En dan mag de moordenaar van je zus op onbegeleid
verlof" - 2016Z20092
Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Beantwoording vervolgvragen over het bericht dat een
terreurverdachte op het vliegtuig naar Turkije kon stappen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
november 2016
Beantwoording vervolgvragen over het bericht dat een terreurverdachte op het
vliegtuig naar Turkije kon stappen - 29754-404
Agenderen voor een algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24
november 2016.
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het bericht 'Marechaussee kan terugkerende jihadist er
niet meer uitpikken' (RTL Nieuws, 16 november 2016) ten behoeve van het
algemeen overleg over terrorismebestrijding op 24 november 2016.

Besluit:
Besluit:

14.

Agendapunt:

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
november 2016
Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie - 25124-81
Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Besluit instelling Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en
jeugdhulp

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7
november 2016
Besluit instelling Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en
jeugdhulp - 31015-129
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Jeugdzorg op 14 november 2016.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Reactie op amendementen inzake Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en
bewaren van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33 542)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
november 2016
Reactie op amendementen ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van
kentekengegevens door de politie - 33542-41
Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren
van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33542).

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat agenten zelf DNA onderzoek gaan doen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
november 2016
Reactie op het bericht dat agenten zelf DNA onderzoek gaan doen - 31415-13
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 7 december 2016.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Extern onderzoek naar de voormalig korpschef in relatie tot de Centrale
Ondernemingsraad (COR)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
november 2016
Extern onderzoek naar de voormalig korpschef in relatie tot de Centrale
Ondernemingsraad (COR) - 28844-107
Geagendeerd voor het algemeen overleg onderzoeksopdracht Centrale
Ondernemingsraad politie op 16 november 2016.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie
rechtspraak (KEI)

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8
november 2016
Voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak
(KEI) - 29279-355
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Besluit:

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
20.

Agendapunt:

Aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten door het CJIB

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 28 oktober 2016
Aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten door het CJIB - 2016Z19833
Agenderen voor het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders op 24
november 2016.

Besluit:

21.

22.

Agendapunt:

RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
november 2016
RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’ - 31265-61
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Rapport 'Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
november 2016
Rapport 'Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ - 27062104
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.
VWS

Agendapunt:

Justitiële jeugd en adolescenten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2
november 2016
Justitiële jeugd en adolescenten - 28741-29
Het algemeen overleg over jeugdcriminaliteit/problematische jongeren zal op
een andere datum worden gepland in aanwezigheid van de minister en de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Besluit:

23.

Besluit:
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24.

25.

Agendapunt:

Jaarverslag 2015 Nationaal Preventie Mechanisme

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 3
november 2016
Jaarverslag 2015 van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) - 33826-19
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Kwetsbaarheden in hardware en software

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
november 2016
Kwetsbaarheden in hardware en software - 2016Z20636
Betrekken bij de verdere behandeling van 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).
BiZa, DEF

Agendapunt:

Ontwikkelingen asielinstroom in relatie tot opvang en huisvesting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
november 2016
Ontwikkelingen asielinstroom in relatie tot opvang en huisvesting - 19637-2254
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2016.

Besluit:

26.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Validatiestelsel filantropie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
november 2016
Validatiestelsel filantropie - 32740-20
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
om de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen om een oordeel over
deze datadeling en antwoord op vragen van het lid Van Wijngaarden
over het bericht “Duitse privacywaakhond verbiedt datadelen
WhatsApp”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8
november 2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om de
Autoriteit Persoonsgegevens te vragen om een oordeel over datadeling 32761-109
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
29.

Agendapunt:

Douane en aanpak cocaïnesmokkel in de haven van Rotterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 november 2016
Douane en aanpak cocaïnesmokkel in de haven van Rotterdam - 31934-9
Agenderen voor het algemeen overleg over drugssmokkel bij de douane in
Rotterdam.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
30.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in
Luxemburg op 13 en 14 oktober 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2
november 2016
Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg
op 13 en 14 oktober 2016 - 32317-446
Geagendeerd voor de algemeen overleggen over de JBZ-Raad op 17 november
2016.
EU, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag
van Marrakesh)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november
2016
Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van
Marrakesh) - 22112-2239
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
OCW, EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november
2016
Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie - 22112-2238
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november
2016
Fiche: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt - 22112-2237
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
EU

Besluit:

32.

Besluit:

33.

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte
markt

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november
2016
Fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 22112-2236
Agenderen voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad
op 8 en 9 december 2016.
OCW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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35.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10
november 2016
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie 2016Z20853
Conform voorstellen.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Prioritering EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie op
basis van Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - 10 november 2016
Prioritering EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie op basis van
Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie - 2016Z20893
De selectie van prioriteiten van bijlage 1 en 2 worden per e-mail
geïnventariseerd. De prioriteitenlijst zal in de procedurevergadering van 30
november 2016 ter vaststelling worden geagendeerd.

Besluit:

Rondvraag
37.

Agendapunt:

Verzoek plannen algemeen overleg over terrorismebestrijding

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 15 november 2016
Verzoek van het CDA om een algemeen overleg over terrorismebestrijding 2016Z21246
Er zal een algemeen overleg over terrorismebestrijding worden gepland op 24
november 2016.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Bericht dat Hoofd Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) opstapt

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos
(PvdA) - 16 november 2016
Reactie minister op bericht dat Hoofd Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB)
opstapt. - 2016Z21388
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het rapport van het
onderzoek dat in opdracht van de politieleiding door onderzoeksbureau Cocon is
uitgevoerd naar vermeende misstanden bij de Dienst Bewaken en Beveiligen
(DBB) en naar aanleiding waarvan het hoofd van de DBB is opgestapt, inclusief
kabinetsreactie aan de Kamer te doen toekomen zodat dit kan worden
betrokken bij het algemeen overleg over de politie op 7 december 2016.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie Oskam/Tellegen over transparante
financiering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 16 november 2016
Uitvoering van de motie Oskam/Tellegen over transparante financiering 2016Z21393
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de uitvoering van de motie Oskam/Tellegen over transparante
financiering islamitische instellingen (Kamerstuk 29614, nr. 390) ten behoeve
van het algemeen overleg terrorismebestrijding op 24 november 2016.

Besluit:
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40.

Agendapunt:

Verzoek inzake brief van de minister van Algemene Zaken over het op
afstand plaatsen van een deel van de zakelijke belangen van de heer
Van der Steur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 16 november 2016
Verzoek schriftelijk overleg over de brief van de minister van Algemene Zaken
over op afstand plaatsing van een deel van de zakelijke belangen van de heer
Van der Steur van14 november 2016 - 2016Z21395
De brief van de minister van Algemene Zaken over het op afstand plaatsen van
een deel van de zakelijke belangen van de heer Van der Steur (Kamerstuk
34174, nr. 3) zal worden geagendeerd voor een schriftelijk overleg op 8
december 2016.

Besluit:

41.

Agendapunt:

ICT-rapport Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP)
- 16 november 2016
ICT-rapport Algemene Rekenkamer - 2016Z21396
De griffier zal bij de Algemene Rekenkamer navragen wanneer het ICT-rapport
over de politie wordt gepubliceerd zodat dit mogelijk kan worden betrokken bij
het algemeen overleg over de politie op 7 december 2016.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Petitie-aanbieding inzake invoering van een dubbele achternaam in
Nederland

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 16 november 2016
Petitie-aanbieding inzake invoering van een dubbele achternaam in Nederland 2016Z21398
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de aan de Kamer aangeboden petitie over de invoering
van een dubbele achternaam in Nederland.

Besluit:

Brievenlijst
43.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
44.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting Rechtspleging en rechstbijstand (art. 32.1 en 32.3)

Zaak:

Stafnotitie - 3 november 2016
Beleidsdoorlichting Rechtspleging en rechstbijstand (art. 32.1 en 32.3) 2016Z20284
Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen op de kabinetsreactie
beleidsdoorlichting Rechtspraak (Kamerstuk 33199, nr. 14).

Besluit:
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45.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over Interlandelijke adoptie stoppen
op basis van RSJ-rapport

Zaak:

Stafnotitie - 10 november 2016
Voorstel opzet rondetafelgesprek over Interlandelijke adoptie stoppen op basis
van RSJ-rapport - 2016Z20908
De vaststelling van de opzet voor een rondetafelgesprek over interlandelijke
adoptie wordt aangehouden in afwachting van de kabinetsreactie op het advies
'Bezinning op interlandelijke adoptie' van de Raad voor de Strafrechttoepassing
en Jeugdbescherming.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2015A05074
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