Den Haag, 14 december 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
I&W
KR
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 20 december 2017
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

4, 8
1, 11, 22, 23
2
20
15

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende
landen bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 1 december
2017
Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen bij
het Haags Kinderontvoeringsverdrag (Herdruk) - 32317-498
Voor kennisgeving aannemen.
De wens dat de ontwerpbesluiten uitdrukkelijke instemming behoeven kan
door of namens één van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op
16 december 2017.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van
luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor
de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te
worden gebruikt voor drugssmokkel

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 februari 2017
Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van
luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de
landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden
gebruikt voor drugssmokkel - 34684
Aanmelden voor plenaire behandeling.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 december 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34684-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&W
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
december 2017
Nota van wijziging - 34684-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
I&W

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
Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 12
december 2017
Brief van het lid Van Oosten inzake overname van de mede-verdediging van
het initiatiefvoorstel - 34231-8
Voor kennisgeving aannemen.
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4.

Agendapunt:

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)
(Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december 2017
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)
(Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) - 34851
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 januari 2018.
• Inwerkingtreding is voorzien op 25 mei 2018.
• Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.
BiZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
november 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 34845-VI
Betrekken bij het debat over de najaarsnota.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

6.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december
2017
Verzoek tot voortvarendere behandeling van de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming - 34851-5
Voor kennisgeving aannemen.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
december 2017
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845VI) - 2017Z17933
Betrekken bij het debat over de najaarsnota.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Zaak:

Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 september 2017
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 - 34775-VI
Betrekken bij de stemming over de begroting.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 14 december 2017
Derde nota van wijziging - 34775-VI-83
Betrekken bij de stemming over de begroting.
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7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 juli 2017
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2017Z10172
Ter bespreking.

Voorstel:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
8.

Agendapunt:

Afdoening van de toezegging gedaan op 2 februari 2017 tijdens het
AO evaluatie wet kraken en leegstand om vastgoedeigenaren en de
politie te horen over hun ervaringen met de wet aangezien deze niet
in de evaluatie zijn betrokken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
december 2017
Reactie op toezegging, gedaan tijdens het AO evaluatie wet kraken en
leegstand van 2 februari 2017, om vastgoedeigenaren en de politie te horen
over hun ervaringen met de wet aangezien deze niet in de evaluatie zijn
betrokken - 31560-40
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

10.

Agendapunt:

Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
december 2017
Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) 2017Z17342
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 13 december 2017.

Agendapunt:

Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
december 2017
Veiligheidsregio's en crisisbeheersing - 29517-136
Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 21 december 2017.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Consultatie improving cross-border access to electronic evidence in
criminal matters

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
december 2017
Consultatie improving cross-border access to electronic evidence in criminal
matters - 22112-2442
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

WODC-Prognosemodel in relatie tot de haal-en aangiftedelicten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
december 2017
WODC-Prognosemodel in relatie tot de haal-en aangiftedelicten - 2017Z17879
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning. Algemeen overleg plannen.

Voorstel:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
13.

Agendapunt:

Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor wietdrones

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november
2017
Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor wietdrones - 30806-44
Ter bespreking.
Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering op 6 december 2017.

Agendapunt:

Jaarverslag 2016 Nationaal Preventie Mechanisme

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 december
2017
Jaarverslag 2016 Nationaal Preventie Mechanisme - 33826-22
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Wijziging instellingsbesluit Commissie De Winter

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 december
2017
Wijziging instellingsbesluit Commissie De Winter - 31839-608
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:

14.

15.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

16.

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht “Drugsonderzoek in
gevangenis Grave, meerdere medewerkers op non-actief”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 december
2017
Reactie op verzoek commissie over het bericht “Drugsonderzoek in gevangenis
Grave, meerdere medewerkers op non-actief” - 24587-707
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Borgsom

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 december
2017
Verslag van de besprekingen over de waarborgsom en uitvoering van de
moties van de leden Groothuizen en Van Nispen over zekerheidstelling
(Kamerstuk 28684-500 en Kamerstuk 28684-501) - 28684-512
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.
Algemeen overleg plannen.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's
slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar
Jehova’s Getuigen’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 december
2017
Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht
beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s
Getuigen’ - 34775-VI-82
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik.
Algemeen overleg plannen.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om informatie over de wijze waarop het
verzoek tot overbrenging van de heer Van Laarhoven voortvarend
wordt behandeld

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december
2017
Reactie op verzoek commissie om informatie over de wijze waarop het
verzoek tot overbrenging van de heer Van Laarhoven voortvarend wordt
behandeld - 30010-36
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
20.

Agendapunt:

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het
vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 4
december 2017
Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid
in Caribisch Nederland - 31568-195
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.
KR

Agendapunt:

Beoordeling veilige landen van herkomst 6e tranche

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12
december 2017
Beoordeling veilige landen van herkomst 6e tranche - 19637-2356
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 14
december 2017.

Voorstel:

21.

Voorstel:

Europese aangelegenheden
22.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 23 november - 14
december 2017

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 december 2017
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 23 november - 14 december
2017 - 2017Z17883
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale parlementen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 december 2017
Stafnotitie - Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale
parlementen - 2017Z18038
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
24.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake
adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor
Constitutionele Zaken (herdruk)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 28 september 2017
Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag
over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken
(herdruk) - 34665-3
Ter informatie.
In de onderhavige brief d.d. 6 juli 2017 heeft de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken het Presidium geadviseerd over de wenselijkheid binnen
de Tweede Kamer een algemene commissie voor constitutionele zaken in te
stellen. In de brief wordt onder andere geadviseerd:
• niet over te gaan tot exclusieve toedeling van de taak tot constitutionele
toetsing aan één commissie;
• de aandacht voor een gedegen constitutionele toets binnen commissies en
plenum via verzoek of voorschrift te borgen;
• na ca. 3 jaren een evaluatief onderzoek te laten uitvoeren naar de
effectiviteit van deze maatregelen.

Voorstel:
Noot:
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Zaak:
Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, T.J.E. van Toor - 13 december 2017
Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018 - 2017Z17837
Via e-mail inventariseren:

de belangstelling van leden voor deelname aan de
ambassadeursconferentie

de specifieke onderwerpen die zij wensen te bespreken.

Voorstel:

26.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 december 2017
Werkwijze constitutionele toetsing - 2017Z17709
Ter informatie.
Het Presidium heeft op 13 september 2017 conform bovenstaande adviezen
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten en een verzoek
gericht aan de vaste en algemene commissies binnen de Tweede Kamer om
standaard een constitutionele toets uit te voeren ten aanzien van de in hun
handen gestelde zaken. Ten aanzien van het advies om na drie jaar een
evaluatie uit voeren vult het Presidium aan dat gedurende die periode al een
lichtere jaarlijkse evaluatie wenselijk is.
In de voorliggende notitie wordt uiteengezet op welke wijze de constitutionele
toetsing door de commissies ter hand zal worden genomen. De hoofdlijnen
zijn:
1. De Voorzitter zal een brief sturen aan het kabinet (voor
regeringsvoorstellen) en de fracties (voor initiatiefwetsvoorstellen) met het
verzoek in de memorie van toelichting aan de constitutionele aspecten
altijd expliciet aandacht te besteden, bij voorkeur in een aparte paragraaf,
waarbij desnoods kan worden benoemd dat deze aspecten naar de mening
van de regering of de initiatiefnemer geen rol spelen in het betreffende
wetsvoorstel;
2. In wetgevingsrapporten wordt voortaan steeds in een apart onderdeel
expliciet ingegaan op de mogelijke constitutionele aspecten van een
wetsvoorstel, waarbij desnoods wordt benoemd dat deze aspecten geen
rol spelen in het voorliggende wetsvoorstel;
3. Bij de inbedding van deze voorstellen in de werkprocessen wordt bij
commissies expliciet de aandacht gevestigd op de beoogde versterking
van de constitutionele toetsing;
4. Er wordt een cursus constitutionele toetsing georganiseerd voor de
(adjunct-) griffiers en wetgevingsjuristen van Bureau Wetgeving met als
doel het herkennen van constitutionele aspecten;
5. Er volgt jaarlijkse een ambtelijke evaluatie, en daarvan wordt verslag
gedaan in de Staat van de Kamer.

Agendapunt:

Geplande en ongeplande algemeen overleggen commissie Justitie en
Veiligheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 december 2017
Stafnotitie - Geplande en ongeplande algemeen overleggen commissie Justitie
en Veiligheid - 2017Z17880
Ter bespreking.

Voorstel:
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Rondvraag
27.

Agendapunt:

Verzoek reactie op artikel in het NJB van 8 december jl. over
toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 12
december 2017
Verzoek reactie op artikel in het NJB van 8 december jl. over toezichtsvormen
op strafvorderlijk overheidsoptreden - 2017Z17782
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
28.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
29.

30.

Agendapunt:
Noot:

Lief- en leedpot commissie J&V
Voorstel: instemmen met afdracht van de schadeloosstelling aan lief- en
leedpot van € 25 per lid.

Agendapunt:

Jaarplanning J&V

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 december 2017
Stafnotitie - Startnotitie jaarplanning commissie JenV 2018 - 2017Z17971
Ter bespreking.
De voorzitter en commissiestaf zullen een toelichting geven op de nieuwe
werkwijze aan de hand van een jaarplanning van de commissie.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Cybersecurity

Zaak:

Noot:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 7 december 2017
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek Cybersecurity - 2017Z17405
Ter bespreking.
De notitie wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 december 2017
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek gesubsidieerde rechtsbijstand 2017Z17828
Ter bespreking.
De notitie wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

Voorstel:

32.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2017A02145
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