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Onderwerp Planningsbrief over openstaande beantwoording bij wetsvoorstellen

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

In antwoord op de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en
Veiligheid van uw Kamer van 14 maart 2018 waarin werd verzocht om een
planningsoverzicht van een aantal wetsvoorstellen, kan ik u – mede namens de
minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het volgende meedelen.

Wetsvoorstellen Organiseren van kansspelen op afstand (33 996) en
Modernisering speelcasinoregime (34 471)
Uw Kamer heeft de voorkeur uitgesproken de wijziging van de Wet op de
kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband
met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996) en de
wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het
speelcasinoregime (Kamerstukken 34471) gezamenlijk plenair te behandelen. De
nadere memorie van antwoord bij de Wet kansspelen op afstand en de memorie van
antwoord bij de Wet modernisering speelcasinoregime zijn momenteel in
voorbereiding. Het streven is erop gericht deze voor de zomer bij uw Kamer in te
dienen.
Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
(33 885)
Wat betreft de novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche (33 885) kan ik u melden dat er geen memorie van antwoord wordt
uitgebracht. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid werkt aan een
wetsvoorstel dat is gebaseerd op de wetsvoorstellen 32 211 en 33 885, aangepast
en aangevuld teneinde uitvoering te geven aan het Regeerakkoord. Dat wetsvoorstel
zal naar verwachting nog dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.
Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (Kamerstukken 34 235
(R2053))
De memorie van antwoord is inmiddels aan uw Kamer aangeboden.
Computercriminaliteit III (34 372)
De nadere memorie van antwoord is inmiddels aan uw Kamer aangeboden.
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Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten
coffeeshopketen (34 165): wetgeving rondom de gesloten coffeeshopketen.
Het wetsvoorstel ter uitwerking van het regeerakkoord, waarnaar mevrouw
Bergkamp verwijst in haar brief van 15 november 2017 (Kamerstukken I 2017/18,
34 165, nr C), wordt naar verwachting voor het zomerreces bij de Tweede Kamer
ingediend (Kamerstukken II 2017/18, 24 077, nr. 411, blz. 2).
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De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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