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Wet- en regelgeving
1.

2.

Agendapunt:

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 maart
2019
Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in
verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen
worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor
de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten
(screening ambtenaren van politie en politie-externen) - 35170
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 april 2019.

Agendapunt:

Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 oktober
2018
Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet
ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers
(Wijzigingswet meldkamers) - 35065
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 16 mei 2019.
VWS, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35065-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
VWS, DEF
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
maart 2019
Nota van wijziging - 35065-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
VWS, DEF

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot
intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de
rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de
mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele
procesrecht

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2019
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van
de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en
Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge
behandeling in het civiele procesrecht - 35175
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 april 2019.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het
financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van
de richtlijn wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober 2018
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel
toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn
2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) 35058
Wetsvoorstel aangenomen op 2 april 2019.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

5.

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 maart
2019
Tweede nota van wijziging - 35058-23
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 29 januari
2019
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen
houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet
op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) - 35130-(R2119)
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 om 18.00 uur.
EU, KR, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 8 april 2019
Nota van wijziging - 35130-(R2119)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, KR, EU
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6.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 november 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z22477
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 Strafrecht BES in verband met de
strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden
voorwerpen (Kamerstuk 34982); 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 het
Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van
enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van
rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (Kamerstuk 34491).
De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van
richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei
2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of
beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (Kamerstuk 35116) te
agenderen als hamerstuk.

Besluit:

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Rapport ‘Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
maart 2019
Rapport ‘Samen werken aan goed politieonderwijs en -onderzoek’ - 29628-868
Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwijs en onderzoek op 27
juni 2019.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
maart 2019
Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem - 29517-167
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Onderzoek naar klassenjustitie in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
maart 2019
Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar
klassenjustitie - 35000-VI-98
Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan technische briefing
ondermijningswetgeving - wet Bibob

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
maart 2019
Toestemming voor deelname aan technische briefing ondermijningswetgeving wet Bibob - 2019Z05858
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
maart 2019
Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2018 - 35000-VI-99
Agenderen voor het algemeen overleg over internationale misdrijven. Algemeen
overleg plannen na het zomerreces.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Registratie van misdrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
maart 2019
Registratie van misdrijven - 29628-870
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 23 mei 2019.
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17
april 2019.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Toezegging algemeen overleg over Georganiseerde Misdaad van 14
maart 2019 inzake financieringsregeling drugsafval

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
maart 2019
Toezegging algemeen overleg over Georganiseerde Misdaad van 14 maart 2019
inzake financieringsregeling drugsafval - 29911-222
Geagendeerd voor het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d.
14/03) op 4 april 2019.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake voorlichtingsverzoek Afdeling
advisering Raad van State naar aanleiding van de motie van het lid Van
Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch
toezicht

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 april
2019
Reactie op verzoek commissie inzake voorlichtingsverzoek Afdeling advisering
Raad van State naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam over advies
inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht (Kamerstuk
29628-840) - 29628-869
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 23 mei 2019.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State over de
rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 april
2019
Voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State zoals bedoeld in
artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, over de rol van
gemeenten in de aanpak van ondermijning - 29911-223
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
Betrekken bij de nog te ontvangen wetsvoorstellen over ondermijning.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Actieplan Veiligheid LHBTI

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 april
2019
Actieplan Veiligheid LHBTI - 30420-303
Betrekken bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de
Nashvilleverklaring.
OCW

Agendapunt:

Versterking van de Financiële Recherche

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april
2019
Versterking van de Financiële Recherche (Finec) - 28684-555
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 23 mei 2019.

Agendapunt:

Inzichtelijkheid strafrechtketen in begrotingsstukken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april
2019
Inzichtelijkheid strafrechtketen in begrotingsstukken - 29279-499
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de dood van de 45-jarige vrouw
in Mijdrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april
2019
Reactie op verzoek commissie inzake de dood van de 45-jarige vrouw in
Mijdrecht - 35000-VI-100
Betrokken bij het plenaire debat op 4 april 2019 over het functioneren van het
stelsel bewaken en beveiligen.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
20.

Agendapunt:

Reactie op deel II van het rapport ‘Rechtseenheid tussen de Hoge Raad
en de Afdeling bestuursrechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 maart 2019
Reactie op deel II van het rapport ‘Rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de
Afdeling bestuursrechtspraak - 29279-498
Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde wetsvoorstel afwachten.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Cleerdin & Hamer Advocaten over gang van zaken in
de strafrechtspraktijk

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 maart 2019
Afschrift brief aan Cleerdin & Hamer Advocaten over gang van zaken in de
strafrechtspraktijk - 2019Z06024
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Beleidsreactie onderzoeken detentieverloop Michael P.

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 maart 2019
Beleidsreactie onderzoeken detentieverloop Michael P. - 33628-44
Betrokken bij het plenaire debat op 3 april 2019 over het rapport van de OVV
over de forensische zorg.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 1 april 2019
Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (UAVG) - 32761-132
Agenderen voor een algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens.
Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Reactie op amendementen bij wetsvoorstel
aandeelhoudersbetrokkenheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 1 april 2019
Reactie op gewijzigde amendementen ingediend bij het wetsvoorstel
aandeelhoudersbetrokkenheid - 35058-31
Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel langetermijnbetrokkenheid
van aandeelhouders (Kamerstuk 35058).

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het moment waarop
duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire
Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat
het toezicht daarop adequaat is geregeld

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 2 april 2019, over over het moment waarop duidelijk werd
dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden
vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is
geregeld - 33628-45
Betrokken bij het plenaire debat op 3 april 2019 over het rapport van de OVV
over de forensische zorg.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for
Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele
zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 18
maart 2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and
Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er
zijn rondom uitleveringen aan Rwanda - 2019Z05302
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 18
april 2019.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over de juridische effecten van de goedkeuring
van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie
door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 4
april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 maart 2019, over de juridische effecten van de
goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere
Migratie door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (opgesteld
door de juridische dienst van de Europese Commissie) - 30573-173
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
28.

Agendapunt:

Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 maart 2019
Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17 - 33997-134
Geagendeerd voor het algemeen overleg over MH17 op 10 april 2019.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
29.

Agendapunt:

Verslag van een Interparlementaire conferentie van de parlementaire
toezichtsgroep Europol (JPSG)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Overig - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 28 maart 2019
Verslag van een Interparlementaire conferentie van de parlementaire
controlegroep Europol (JPSG) - 34931-2
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
maart 2019
Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel - 32317-549
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad in
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019.
EU

Besluit:

30.

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Afschrift van de tweede voortgangsrapportage over de implementatie
van de EOM-Verordening

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april
2019
Afschrift van de tweede voortgangsrapportage over de implementatie van de
EOM-Verordening - 2019Z06810
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019.

Besluit:

7

32.

Agendapunt:

Nederlandse inzet in Europese grens- en kustwacht in 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 4
april 2019
Nederlandse inzet in Europese grens- en kustwacht in 2019 - 32317-550
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU, BuZa, DEF

Besluit:

Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid
tot 4 april 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2019
Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot 4 april
2019 - 2019Z06760
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 een reactie te doen toekomen op het
activiteitenverslag van het Permanent Comité operationele samenwerking op
het gebied van de binnenlandse veiligheid voor de periode juli 2017 - december
2018.
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op de fitness check legale migratie en de
implementatieverslagen over richtlijnen 2011/98/EU (single permit),
2003/109/EG (gezinshereniging), 2003/86/EG (langdurig ingezetenen) en
daarbij in te gaan op de Nederlandse inzet bij de toekomstige ontwikkeling van
het Europese reguliere migratiebeleid, met het oog op de strategische agenda
2019-2024.
EU

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
34.

Agendapunt:

Gedeeltelijke aanwezigheid minister BuZa bij algemeen overleg MH17
op 10 april 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 11 april
2019
Aanwezigheid minister BuZa bij algemeen overleg MH17 hedenavond 2019Z07457
Het algemeen overleg over MH17 op 10 april 2019 van 17.00 tot 20.00 uur zal
doorgang vinden. Er zal een dringend beroep op de minister van Buitenlandse
Zaken worden gedaan voor zijn aanwezigheid tijdens het algemeen overleg.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie
voor Justitie en Veiligheid aan Tunesië en Libië van 21 oktober 2018 tot
en met 26 oktober 2018

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 3 april 2019
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor
Justitie en Veiligheid aan Tunesië en Libië van 21 oktober 2018 tot en met 26
oktober 2018 - 35176-1
Ter informatie.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Algemeen overleggen over politie op 17 april en 23 mei 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2019
Stafnotitie - Voorstel algemeen overleggen politie op 17 april en 23 mei 2019 2019Z06743
De agenda van het algemeen overleg over politie op 17 april 2019 wordt
gehandhaafd, met uitzondering van de brief van de minister van Justitie en
Veiligheid d.d. 11 maart 2019 inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het
algemeen overleg van 29 november 2018 over politiepersoneel, inzake
politieonderwijs en instroom (Kamerstuk 29628, nr. 864). Deze wordt
geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwijs en onderzoek op
27 juni 2019.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Lijst met nog te plannen algemeen overleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 2 april 2019
Lijst met nog te plannen algemeen overleggen - 2019Z06550
De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een
overzicht opstellen van de ongeplande algemeen overleggen, inclusief de
daarvoor geagendeerde stukken.

Besluit:

Rondvraag
38.

Agendapunt:

Verzoek het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig
aandeelhouderschap aan de Kamer te doen toekomen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) 4 april 2019
Verzoek het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig
aandeelhouderschap aan de Kamer te doen toekomen - 2019Z06799
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht het onderzoek naar
dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek inzake initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen
Brexit (Kamerstuk 35130)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 9 april 2019
Verzoek inzake initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit
(Kamerstuk 35130) - 2019Z07081
Zie agendapunt 5.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek inzake update stand van zaken Programma Flexibilisering
Asielketen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 9 april 2019
Verzoek inzake update stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen 2019Z07137
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 18
april 2019 een update te doen toekomen van de stand van zaken van het
Programma Flexibilisering Asielketen.

Besluit:
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41.

Agendapunt:

Rappel inzake toezegging C2000

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 10 april 2019
Rappel aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake toezegging C2000 2019Z07345
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de in de eerste zes
weken van 2019, later begin april 2019, te ontvangen toegezegde brief over de
uitkomsten van de beveiligingsonderzoeken naar het vernieuwde C2000 zo
spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Verzoek stand van zaken goedkeuring Benelux-politieverdrag

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 11 april 2019
Verzoek stand van zaken goedkeuring Benelux-politieverdrag - 2019Z07406
De griffier zal nagaan wat de stand van zaken is van de goedkeuring van het
Benelux-politieverdrag en de commissie daarover nader informeren.

Besluit:

Brievenlijst
43.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
44.

Agendapunt:

Update Werkgroep Modernisering Wetboek van Strafvordering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2019
Stafnotitie - Update Werkgroep Modernisering Wetboek van Strafvordering 2019Z06747
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek evaluatie wet hervorming herziening
ten voordele

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2019
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek evaluatie wet hervorming
herziening ten voordele - 2019Z06763
De opzet van het rondetafelgesprek wordt met een enkele aanpassing
vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A05275
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