Den Haag, 4 december 2019
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag
inzake de overbrenging van gevonniste personen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 november 2019
Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de
overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg, 22 november 2017 35346-(R2141)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
november 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 35350-VI
Geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen op donderdag 5 december 2019.

Agendapunt:

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 juli 2019
Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de
rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) - 35263
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 november 2019
Nota naar aanleiding van verslag - 35263-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4.

5.

Agendapunt:

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere
onderwerpen

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 november 2019
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk
Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en
enige andere onderwerpen) - 35348
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december 2019.

Agendapunt:

Wet uitbreiding slachtofferrechten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 november 2019
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in
verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het
strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) - 35349
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december 2019.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet
op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband
met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen
bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse
aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 juli 2019
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het
notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het
opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij
advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van
overwegend wetstechnische aard - 35262
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35262-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 juni 2019
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2019Z11847
Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke leden met welke spreektijden
zullen deelnemen aan de wetgevingsoverleggen over de wetsvoorstellen tot
wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met
enkele aanpassingen (Kamerstuk 35106-(R2115), tot wijziging van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband
met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede
enkele overige wijzigingen (Kamerstuk 35152), tot 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),
tot 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) (Kamerstuk 35170), tot
wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet
ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers
(Wijzigingswet meldkamers) (Kamerstuk 35065) en Regels inzake invoering van
een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke
Experimentenwet rechtspleging) (Kamerstuk 35263). Aan de hand daarvan zal
de commissiestaf een voorstel doen voor de planning van de
wetgevingsoverleggen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
8.

Agendapunt:

Beveiliging nucleaire inrichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
november 2019
Beveiliging nucleaire inrichtingen - 25422-259
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 19 december 2019.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

10.

Agendapunt:

Toezegging inzake raakvlakken van de Wijzigingswet meldkamers en
vitale infrastructuur

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
november 2019
Toezegging inzake raakvlakken van de Wijzigingswet meldkamers en vitale
infrastructuur - 29517-181
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers.

Agendapunt:

Onderzoeken vuurwerk

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2019
Uitkomsten van de onderzoeken naar de gevaarzetting van nat vuurwerk in
Ulicoten en de bestrijding van vuurwerkbranden - 29517-182
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over brandweer.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Aanbevelingen voor de aanpak van winkeldiefstal

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2019
Aanbevelingen voor de aanpak van winkeldiefstal - 29628-918
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding. Algemeen
overleg plannen.
EZK

Agendapunt:

Stand van zaken Aanpak online seksueel kindermisbruik

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2019
Stand van zaken Aanpak online seksueel kindermisbruik - 31015-180
Agenderen voor het algemeen overleg over zeden op 18 december 2019.

Besluit:

12.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
13.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport 'Onderzoek recht op terugkoop
verkochte vorderingen'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 november
2019
Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte
vorderingen” - 24515-500
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
SZW

Agendapunt:

Rechtsbijstand milieuorganisaties in 2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 november
2019
Rechtsbijstand milieuorganisaties in 2018 - 35300-VI-95
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Besluit:

14.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake gratis familienaamsverandering
voor incestslachtoffers

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november
2019
Reactie op verzoek commissie inzake gratis familienaamsverandering voor
incestslachtoffers - 2019Z23487
Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 11
december 2019.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Beleidsreactie onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum) over slachtofferschap van online
criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november
2019
Beleidsreactie op het onderzoek van het WODC over slachtofferschap van online
criminaliteit - 28684-589
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
17.

Agendapunt:

Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in
de asielketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 25
november 2019
Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in de
asielketen - 19637-2545
Agenderen voor het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 26
november 2019
Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen - 33192-18
Agenderen voor het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Europese aangelegenheden
19.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 2-3 december 2019 te
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2019
Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 2-3 december 2019 te Brussel 32317-580
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 28 november 2019 over de formele
JBZ-Raad d.d. 2 en 3 december 2019.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
20.

Agendapunt:

Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2020
Woensdag 22 januari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 25 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 8 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 22 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
Woensdag 20 mei 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 3 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 1 juli 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
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Rondvraag
21.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op ontvangen petitie van Detailhandel Nederland
over veiligheid op de winkelvloer

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 4 december 2019
Verzoek om reactie op ontvangen petitie van Detailhandel Nederland over
veiligheid op de winkelvloer - 2019Z24135
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding een reactie te
doen toekomen op de op dinsdag 3 december 2019 ontvangen petitie van
Detailhandel Nederland over veiligheid op de werkvloer.
EZK

Besluit:

Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Verzoek verlenging algemeen overleg over mensenhandel op 5
december 2019 met een uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Kuik (CDA) - 4
december 2019
Verzoek om verlenging algemeen overleg over mensenhandel op 5 december
2019 - 2019Z24136
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verzoek inzage in vertrouwelijk rapport Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd naar optreden van het AMC inzake verdachte metromoord

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 4 december 2019
Verzoek inzage in vertrouwelijk rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
naar optreden van het AMC inzake verdachte metromoord - 2019Z24137
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht
de Kamer ten behoeve van het plenair debat over inschattingsfouten van
instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord vertrouwelijke
inzage te geven in het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over
het optreden van het AMC.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Verzoek om brief over stroomstootwapen te agenderen voor algemeen
overleg over politie op 19 december 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 4 december 2019
Verzoek om brief over stroomstootwapen te agenderen voor algemeen overleg
over politie op 19 december 2019 - 2019Z24138
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Brief aan de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol
inzake verzoek heropening debat over Reglement van Orde van de
JPSG

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 4 december 2019
Brief aan the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol 2019Z24139
Ter informatie.

Besluit:
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Brievenlijst
26.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
27.

Agendapunt:

Kennisagenda J&V

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 oktober 2019
Kennisagenda J&V - 2019Z20828
Het thema 'Strafrechtketen' wordt van de kennisagenda afgevoerd. Voor het
thema 'Politie van de toekomst' zal worden bekeken welk lid uit de oppositie
aan de informele voorbereidingsgroep wil deelnemen. Het thema 'Cybersecurity'
wordt na afronding van het thema 'Rechtsstaat' in januari 2020 verder
opgepakt.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A02735
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