Den Haag, 11 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
FIN
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10
oktober 2018

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

1, 9, 19, 26
15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
17
9, 11, 12, 33

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met
het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding
van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van
uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het
slachtoffer jegens derden

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 september 2018
Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de
taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds
en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden - 35041
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 november 2018.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES
houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam
ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze
aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 april 2018
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende
de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van
de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting
aandelen aan toonder) - 34930
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 september 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34930-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere
wetten in verband met de herziening van het stelsel van
partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 19 juni 2015
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband
met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening
partneralimentatie) - 34231
De voortzetting van de plenaire behandeling wordt in overleg met de
initiatiefnemers gepland.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

4.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 1 oktober 2018
Derde nota van wijziging - 34231-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit
justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de
jaarlijkse indexering van de tarieven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
oktober 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit
OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband
met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-614
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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5.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 mei 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z09336
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere
wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie
(Wet herziening partneralimentatie) (Kamerstuk 34231);
2. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in
verband met het verstrekken van gegevens over personen met
diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan
(Kamerstuk 34918);
3. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een
collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie) (Kamerstuk 34608);
4. 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);
5. 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);
6. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES
houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten
behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze
aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Kamerstuk 34930).

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
6.

7.

8.

Agendapunt:

Uitstel afronding onderzoek aard en omvang niet geregistreerde
criminaliteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24
september 2018
Uitstel afronding onderzoek aard en omvang niet geregistreerde criminaliteit 29279-457
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voortgang aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
september 2018
Dataretentie - 34537-8
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Onderzoekscommissie bij het NFI

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
september 2018
Onderzoekscommissie bij het NFI - 29628-813
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Toekomst forensische geneeskunde

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
september 2018
Toekomst forensische geneeskunde - 2018Z17216
Agenderen voor het algemeen overleg over forensisch onderzoek. Algemeen
overleg plannen.
VWS, BiZa

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Buiten de rechter om?

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Buiten de rechter om? - 29279458
Agenderen voor het schriftelijk overleg over buitengerechtelijke
geschilbeslechting en herstelrecht op 1 november 2018.

Besluit:

10.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' over
synthetische drugs

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
oktober 2018
Reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' over synthetische
drugs - 29911-209
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De griffier zal nagaan
wanneer de Kamer de in de brief toegezegde nadere informatie tegemoet kan
zien.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
12.

Agendapunt:

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 juni 2018
Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen - 31839622
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en
familierecht.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en
Voogdijraad BES 2012 - 2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 september
2018
Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES
2012 - 2018 - 33199-27
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 2 oktober 2018
Stafnotitie - Behandelvoorstel aankondiging beleidsdoorlichting
Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018 - 2018Z17413
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht enkele specifieke
vragen te beantwoorden naar aanleiding van de aankondiging
beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018.
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14.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over het
Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 24 september
2018
Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over het Actieplan
Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen - 2018Z16651
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Kamerstuk 32885)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 2 oktober 2018
Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende
en voorwaardelijke sancties - 32885-12
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van Northedge BV naar
aanleiding van het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de
evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie op de brief van Northedge BV naar aanleiding
van het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het
Bureau Financieel Toezicht (BFT) - 2018Z17499
Geagendeerd voor het algemeen overleg over financieel-economische
criminaliteit op 4 oktober 2018.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de
evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 oktober 2018
Reactie op het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van
het Bureau Financieel Toezicht (BFT) - 25268-169
Geagendeerd voor het algemeen overleg over financieel-economische
criminaliteit op 4 oktober 2018.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
18.

Agendapunt:

Reactie op WRR-essaybundel “Regie over migratie: Naar een
strategische agenda”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 24
september 2018
Reactie op WRR-essaybundel “Regie over migratie: Naar een strategische
agenda” - 30573-151
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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Brieven overige bewindspersonen
19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over lopende
ICT-projecten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 24 september 2018
Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over lopende ICTprojecten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid - 2018Z16655
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
20.

Agendapunt:

EU Justice Scoreboard 2018 (COM 2018, 364 final)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 24 september
2018
Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2018 (EJS) - 22112-2692
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 oktober 2018 over de JBZ-Raad
op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van
grensoverschrijdende cessie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018
Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van grensoverschrijdende
cessie - 22112-2546
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

EU-voorstel: Herziening terugkeerrichtlijn 2018 COM (2018) 634
(Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 oktober 2018
EU-voorstel: Herziening terugkeerrichtlijn 2018 COM (2018) 634 (Engelstalige
versie) - 2018Z17427
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 1 november 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 september
2018
Antwoorden op vragen commissie over verordening toepasselijk recht
derdenwerking van grensoverschrijdende cessie - 22112-2695
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Afschrift van brief aan de Eerste Kamer over de eerste
voortgangsrapportage over de implementatie van de EOM-Verordening

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
oktober 2018
Afschrift van brief aan de Eerste Kamer over de eerste voortgangsrapportage
over de implementatie van de EOM-Verordening - 2018Z17412
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 oktober 2018 over de JBZ-Raad
op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU
asielagentschap 2018 COM (2018) 633 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 oktober 2018
EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU
asielagentschap 2018 COM (2018) 633 (Engelstalige versie) - 2018Z17426
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 1 november 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

EU-voorstel: Herziening mandaat Europese Grens- en Kustwacht 2018
COM (2018) 631 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 oktober 2018
EU-voorstel: Herziening mandaat Europese Grens- en Kustwacht 2018 COM
(2018) 631 (Engelstalige versie) - 2018Z17424
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 1 november 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te
Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
oktober 2018
Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te Luxemburg 32317-525
Geagendeerd voor het algemeen overleg en schriftelijk overleg op 10 oktober
2018 over de JBZ-Raad op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

EU-voorstel: Oprichting Europees cybersecurity kenniscentrum en
netwerk nationale coördinatiecentra COM (2018) 630

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 3 oktober 2018
EU-voorstel: Oprichting Europees cybersecurity kenniscentrum en netwerk
nationale coördinatiecentra COM (2018) 630 - 2018Z17545
Agenderen voor het algemeen overleg over het behandelvoorbehoud EUvoorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en
oprichting cybersecurity kenniscentrum op 31 oktober 2018.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

EU-voorstel: Voorkoming verspreiding terroristische online-content
COM (2018) 640

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 3 oktober 2018
EU-voorstel: Voorkoming verspreiding terroristische online-content COM (2018)
640 - 2018Z17544
Agenderen voor het algemeen overleg over het behandelvoorbehoud EUvoorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en
oprichting cybersecurity kenniscentrum op 31 oktober 2018.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
29.

Agendapunt:

Stafnotitie - J&V-onderwerpen binnen de commissie Koninkrijksrelaties

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 oktober 2018
Stafnotitie - J&V-onderwerpen binnen de commissie Koninkrijksrelaties 2018Z17557
De griffier zal aan de griffier van de commissie Koninkrijksrelaties overbrengen
dat de commissie Justitie en Veiligheid nadrukkelijker betrokken wenst te
worden bij de voorbereiding van de overleggen met de overzeese gebieden en
daarover na afloop wenst te worden geïnformeerd.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het
Ministerie van JenV (Kamerstuk 35000-VI)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 oktober 2018
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het
Ministerie van JenV - 35000-VI-4
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.

Besluit:

Rondvraag
31.

Agendapunt:

Evaluatie van de veiligheidsregio's

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 10 oktober 2018
Evaluatie van de veiligheidsregio's - 2018Z18103
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij de resultaten van de voor 2019 geplande evaluatie van
de Wet veiligheidsregio's tegemoet kan zien en daarbij tevens aan te geven
welke vragen centraal staan bij de evaluatie en op welke wijze de Kamer zal
worden betrokken tijdens de evaluatie.

Besluit:

Brievenlijst
32.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
33.

Agendapunt:

Stafnotitie - Jaarplanning commissies JenV en VWS: voorstel gewenste
kennis- en informatieversterking 'Personen met verward gedrag'

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 oktober 2018
Stafnotitie - Jaarplanning commissies JenV en VWS: voorstel gewenste kennisen informatieversterking 'Personen met verward gedrag' - 2018Z17543
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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34.

Agendapunt:

Stafnotitie - Rapporteurschap Begroting 2019 Justitie en Veiligheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 oktober 2018
Stafnotitie - Rapporteurschap Begroting 2019 Justitie en Veiligheid 2018Z17536
De commissie stemt in met het voorstel. Het wetgevingsoverleg
(begrotingsonderzoek) zal worden geannuleerd. In plaats daarvan zal de
commissie naar aanleiding van het onderzoek van de rapporteurs de
bewindspersonen verzoeken daarop schriftelijk te reageren ten behoeve van de
plenaire begrotingsbehandeling.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie
J&V

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 oktober 2018
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie J&V 2018Z17605
De bevindingen van de commissie J&V worden doorgeleid ten behoeve van de
rapportage aan het Presidium.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Stafnotitie - Evaluatie werkwijze commissie J&V

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 6 september 2018
Stafnotitie - Evaluatie werkwijze commissie J&V - 2018Z15441
De commissie heeft gesproken over haar werkwijze.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A02254
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