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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli
2018

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in
verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 juni
2018
Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met
aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden 34976
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 september 2018.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de
voorwaardelijke veroordeling

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 21 juni 2018
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke
invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling - 34975
Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 mei
2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 34960-VI
Betrekken bij het debat over de Voorjaarsnota 2018 op 4 juli 2018.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
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 - 34982
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 september 2018.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn
(EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG
van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden
hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU)
2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van
17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de
controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017,
L 137/22) - 34984
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 september 2018.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juni
2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-VI-3
Betrekken bij het debat over de Voorjaarsnota 2018 op 4 juli 2018.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 maart 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z04315
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Reactie motie-Özütok over specifieke aandacht voor uit
klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico's voor de veiligheid en
crisisbeheersing

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 juni
2018
Reactie op motie van het lid Özütok over specifieke aandacht voor uit
klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico's voor de veiligheid en
crisisbeheersing - 29517-143
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 26 september 2018.
I&W

Agendapunt:

Wettelijke strafverzwaring bij discriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Wettelijke strafverzwaring bij discriminatie - 29279-442
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

8.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage WODC-rapport Verkenning doelrealisatie
communicatiemiddelen Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Voortgangsrapportage WODC-rapport Verkenning doelrealisatie
communicatiemiddelen Caribisch Nederland - 31568-202
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 21 juni 2018.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over 'De staat van de rechtshandhaving
van Caribisch Nederland 2017' van de Raad voor de rechtshandhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Reactie op verzoek commissie over 'De staat van de rechtshandhaving van
Caribisch Nederland 2017' van de Raad voor de rechtshandhaving - 29279-443
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 21 juni 2018.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Rapport van Commissie WODC III: Onderzoek naar de afhandeling van
een klacht van een medewerker over de beïnvloeding van WODConderzoeken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Rapport van Commissie WODC III: Onderzoek naar de afhandeling van een
klacht van een medewerker over de beïnvloeding van WODC-onderzoeken 28844-152
Betrekken bij het plenaire debat over de rapporten inzake het WODC.

Besluit:
Zaak:

12.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 27 juni 2018
Stafnotitie - Overzicht toezeggingen en brieven over de onafhankelijkheid van
het WODC - 2018Z12550
Ter informatie.

Agendapunt:

Rapport 'Evaluatie Wet OM-afdoening'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Rapport “Evaluatie Wet OM-afdoening” - 29279-440
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport 'Kwetsbaarheden in het bloedalcoholonderzoeksproces van het NFI'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Beleidsreactie op het rapport “Kwetsbaarheden in het bloedalcoholonderzoeksproces van het NFI” - 29628-785
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch
onderzoek.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over het bericht dat
slachtoffers van zeden- en mensenhandel amper aangifte doen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 juni 2018, over het bericht dat slachtoffers van zedenen mensenhandel amper aangifte doen - 33552-48
Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op 27
september 2018.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam over het functioneren van
het stelsel bewaken en beveiligen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni
2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 13 juni 2018, over het functioneren van het stelsel
bewaken en beveiligen - 29911-202
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Rapport adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 juni
2018
Rapport adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen - 24077-416
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
coffeeshopbeleid.
VWS

Agendapunt:

Zittingslocatie MH17-proces

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni
2018
Zittingslocatie MH17-proces - 33997-124
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
BuZa

Besluit:

17.

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

19.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht
‘Jihadronselaar Azzdine C op vrije voeten’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juni
2018
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 12 juni 2018, over het bericht ‘Jihadronselaar
Azzedine C op vrije voeten’ - 29754-460
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aanpak Cybersecurity kennisontwikkeling en onderzoeksinvesteringen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni
2018
Aanpak Cybersecurity kennisontwikkeling en onderzoeksinvesteringen - 26643544
Geagendeerd voor het algemeen overleg over cybersecurity op 28 juni 2018.
EZK, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over de positie van
Nederlandse kinderen in Syrië naar aanleiding van de juridische
argumenten in het standpunt van de kinderombudsvrouw

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni
2018
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 19 april 2018, over de positie van Nederlandse kinderen in
Syrië naar aanleiding van de juridische argumenten in het standpunt van de
kinderombudsvrouw - 29754-461
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Jaarverslag RIEC-LIEC 2017 – resultaten van de 10 Regionale
Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en
Expertise Centrum (LIEC)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni
2018
Jaarverslag RIEC-LIEC 2017 – resultaten van de 10 Regionale Informatie en
Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum
(LIEC) - 29911-203
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:

22.

Agendapunt:

ICT vernieuwing politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 juni
2018
ICT vernieuwing politie - 29628-787
Agenderen voor het algemeen overleg over politie ICT. Algemeen overleg
plannen.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over politie ICT op 17 oktober 2018
nader te informeren over de meer concrete invulling van de grote (meerjarige)
ICT-ontwikkelingen van de politie.

Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake standpunt m.b.t. de positie van
brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 juni
2018
Reactie op verzoek commissie inzake standpunt m.b.t. de positie van
brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) - 32550-62
Agenderen voor het algemeen overleg over de brandweer op 6 september
2018.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over de brandweer op 6 september
2018 te informeren over de nadere uitwerking van de positie van het personeel
van de veiligheidsregio's.

Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over rampenbestrijding op
de BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 juni
2018
Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over rampenbestrijding op de BESeilanden - 31568-204
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieen Veiligheidsketen BES-eilanden.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek op 4 juli 2018
over de Evaluatie Politiewet 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de Evaluatie
Politiewet 2012 d.d. 4 juli 2018 - 2018Z12931
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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26.

27.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘Drie
Nederlanders opgepakt voor leveren wapens aan terroristen in Parijs’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 juni 2018, over het bericht ‘Drie Nederlanders
opgepakt voor leveren wapens aan terroristen in Parijs’ - 33033-21
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Agendapunt:

Documenten Wob-verzoek bestuurlijke signalen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Documenten Wob-verzoek bestuurlijke signalen - 29911-204
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen - 29279-449
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Kwantitatieve prestaties strafrechtketen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Kwantitatieve prestaties strafrechtketen - 29279-447
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Besluit op bezwaar Wob

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Besluit op bezwaar Wob - 30010-38
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven van minister voor Rechtsbescherming
31.

Agendapunt:

Visie op gevangenisstraffen: ‘Recht doen, kansen bieden. Naar
effectievere gevangenisstraffen‘

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 juni 2018
Visie op gevangenisstraffen: ‘Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere
gevangenisstraffen‘ - 29279-439
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 6
september 2018.

Besluit:

32.

33.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Reclassering
op 17 mei 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 juni 2018
Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Reclassering op 17
mei 2018 - 29270-135
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Agendapunt:

Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 juni 2018
Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg - 33628-32
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Besluit:
Besluit:

34.

35.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht dat
Pascal F. vrij, buiten de TBS kliniek, kon bewegen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 7 juni 2018, over het bericht dat de minister de
levensgevaarlijke en gestoorde moordenaar Pascal F. vrij, buiten de TBS
kliniek, laat bewegen - 29452-224
Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.

Agendapunt:

Uitwerking Regeerakkoord Kansspelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 juni 2018
Uitwerking Regeerakkoord Kansspelen - 24557-148
Agenderen voor het algemeen overleg over kansspelen op 13 september 2018.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sancties en maatregelen en recidiverapport

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juni 2018
Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en
maatregelen en recidiverapport - 33199-25
De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een stafnotitie
met behandelvoorstel voorbereiden.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Samenhang tussen het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een
collectieve actie en het voorstel voor de richtlijn representatieve
vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van
consumenten

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juni 2018
Samenhang tussen het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve
actie en het recent gepresenteerde voorstel voor de richtlijn representatieve
vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten 34608-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht
‘Volkert van der Graaf wint kort geding: meldplicht vervalt’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling
van Werkzaamheden van 29 mei 2018, over het bericht ‘Volkert van der Graaf
wint kort geding: meldplicht vervalt’ - 29279-444
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 juni 2018
Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen - 24587-725
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 6
september 2018. Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 juni 2018
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk - 34775-VI-112
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 13 september 2018.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 juni 2018
Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten - 33552-49
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten
implementatie neuro-toepassingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 juni 2018
Onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten implementatie
neuro-toepassingen - 28741-51
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugd.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Ontwikkelingen op het gebied van internationale kinderontvoering

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 juni 2018
Ontwikkelingen op het gebied van internationale kinderontvoering - 30072-37
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personenen familierecht.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke
vrijheidsbeperkende maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2018
Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke
vrijheidsbeperkende maatregelen - 34981-1
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Eerste bevindingen Wet auteurscontractenrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Eerste bevindingen Wet auteurscontractenrecht - 29838-94
Agenderen voor het algemeen overleg over auteursrecht. Algemeen overleg
plannen.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Van Dam over de
besluitvaardigheid van de rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Van Dam over de
besluitvaardigheid van de rechtspraak - 29279-448
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over rechtspraak.
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voor het
einde van het zomerreces 2018 een brief te doen toekomen met de laatste
stand van zaken over KEI, waarin in het bijzonder wordt ingegaan op de
financiering hiervan en de lopende experimenten hiermee.

Besluit:
Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
47.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Kunnen Cubaanse
LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 15
juni 2018
Reactie op verzoek commissie over het artikel “Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken
als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan” in het tijdschrift Asiel en
Migrantenrecht - 19637-2398
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:
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48.

Agendapunt:

Rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek
en toezeggingen op het gebied van terugkeer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
juni 2018
Rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en
toezeggingen op het gebied van terugkeer - 19637-2400
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Voortgang van de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de
mogelijke introductie van preclearance op Schiphol

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
juni 2018
Voortgang van de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de
mogelijke introductie van preclearance op Schiphol - 31936-489
Voor kennisgeving aannemen. Goedkeuringsverdrag afwachten.
I&W

Agendapunt:

Kabinetsreactie op ACVZ-rapport ‘Op zoek naar veilige(r) landen’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 26
juni 2018
Kabinetsreactie op ACVZ-rapport ‘Op zoek naar veilige(r) landen’ - 19637-2413
Geagendeerd voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de uitkomsten van de
Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
EU

Besluit:

50.

Besluit:
Volgcommissie(s):

51.

Agendapunt:

WOB besluit t.a.v. eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet
gerealiseerde opvanglocaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28
juni 2018
WOB besluit t.a.v. eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet
gerealiseerde opvanglocaties - 33042-31
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

Europese aangelegenheden
52.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van
kapitaalvennootschappen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 juni 2018
Fiche: Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van
kapitaalvennootschappen - 22112-2589
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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53.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 juni 2018
Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen,
onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten - 22112-2588
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 juni 2018
Fiche: Richtlijn grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing - 22112-2590
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
EU

Agendapunt:

Verslag JBZ-raad van 4 en 5 juni 2018 te Luxemburg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 juni
2018
Verslag JBZ-raad van 4 en 5 juni 2018 te Luxemburg - 32317-516
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
Geagendeerd voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de uitkomsten van de
Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
EU

Agendapunt:

Ingelaste Europese migratiebijeenkomst op 24 juni 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21
juni 2018
Ingelaste Europese migratiebijeenkomst op 24 juni 2018 - 30573-140
Betrokken bij het plenaire debat op 21 juni 2018 over de informele top van 24
juni 2018.
EU, BuHa-OS

Agendapunt:

Europese ontwikkelingen rondom terugkeer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21
juni 2018
Europese ontwikkelingen rondom terugkeer - 19637-2399
Betrokken bij het plenaire debat op 21 juni 2018 over de informele top van 24
juni 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Aanpassingen Visuminformatiesysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018
Fiche: Verordening Aanpassingen Visuminformatiesysteem - 22112-2603
Geagendeerd voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de uitkomsten van de
Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
BuZa, EU

Besluit:

54.

Besluit:

55.

Besluit:
Besluit:

56.

Besluit:

57.

Besluit:

58.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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59.

Agendapunt:

Fiche: Verordening betreffende de oprichting van een Europees
netwerk van immigratie liaison officers

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018
Fiche: Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk van
immigratie liaison officers - 22112-2604
Geagendeerd voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de uitkomsten van de
Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

60.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn juridische vertegenwoordigers voor verzameling van
bewijs in strafprocedures

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018
Fiche: Richtlijn juridische vertegenwoordigers voor verzameling van bewijs in
strafprocedures - 22112-2594
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

61.

Agendapunt:

Fiche: Verordening Europese Verstrekkings- en Bewaringsbevelen voor
e-evidence

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018
Fiche: Verordening Europese Verstrekkings- en Bewaringsbevelen voor eevidence - 22112-2593
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:

Fiche: Verordening statistieken over migratie en internationale
bescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018
Fiche: Verordening statistieken over migratie en internationale bescherming 22112-2605
Geagendeerd voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de uitkomsten van de
Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
EU, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

63.

64.

Agendapunt:

Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van
voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

Zaak:

Besluit:

Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 22 juni 2018
Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen
inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027 - 2018Z12183
Betrekken bij het volgende agendapunt.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 28 juni 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 juni 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 28 juni 2018 - 2018Z12490
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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65.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli
2018 te Innsbruck

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 juli
2018
Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te
Innsbruck - 32317-520
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 juli 2018 over de informele JBZRaad op 12 en 13 juli 2018 en voor het notaoverleg op 4 juli 2018 over de
uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018.
BiZa, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Rondvraag
66.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op artikel verschil in vergoeding advocatuur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 3 juli 2018
Verzoek om reactie op artikel verschil in vergoeding advocatuur - 2018Z13147
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het artikel 'Verschil vergoeding slachtofferadvocaat en
advocaat verdachte opmerkelijk’ (Advocatenblad, 26 juni 2018).

Besluit:

Brievenlijst
67.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
68.

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de
Jeugdbeschermingsketen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 juni 2018
Stafnotitie - Opzet rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in
de Jeugdbeschermingsketen - 2018Z12481
Het lid Van Oosten zal in overleg met het lid Bergkamp een gewijzigd voorstel
doen dat ter goedkeuring aan de commissie zal worden voorgelegd.
VWS

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 juni 2018
Stafnotitie - Opzet rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische
zorg - 2018Z12486
De opzet wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Besluit:

69.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek initiatiefnota "Ruimte voor > vertrouwen in >
blauw op straat" van het lid Van Dam (CDA)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 juni 2018
Stafnotitie - Opzet rondetafelgesprek initiatiefnota "Ruimte voor > vertrouwen
in > blauw op straat" van het lid Van Dam (CDA) - 2018Z12488
De opzet wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Besluit:
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71.

Agendapunt:

Informele voorbereidingsgroep Ondermijning: opzet rondetafelgesprek
inzake Aard, omvang en aanpak ondermijning en opzet
rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 juni 2018
Informele voorbereidingsgroep Ondermijning: opzet rondetafelgesprek inzake
Aard, omvang en aanpak ondermijning en opzet rondetafelgesprek
Ondermijning en informatie-uitwisseling - 2018Z12749
De opzet wordt ongewijzigd vastgesteld.
BiZa

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 juni 2018
Opzet RTG Evaluatie Politiewet 2012 III - 2018Z12759
De opzet wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit:

72.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A00909
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