Den Haag, 26 september 2019
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Volgcommissie(s):
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-Besluit experiment
gesloten coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van
deelnemende gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 september 2019
Voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-Besluit experiment gesloten
coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van deelnemende gemeenten 34997-30
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over nominatie van gemeenten voor
deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen op 19
september 2019.
BiZa, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Brief inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van
wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en
Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden
van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen
of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende
organisaties)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 12
september 2019
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden en Van der Staaij
inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35079-9
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 - 35300-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 17
oktober 2019 te 12.00 uur. Aan de bewindspersonen zal worden verzocht de
antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk donderdag 14 november 2019 bij de
Kamer in te dienen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde
wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het
Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018,
200)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 juli
2019
Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van
artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb.
2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) - 35259
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BuZa, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo,
Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van
tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap
(Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 29 januari
2019
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van
Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke
uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking
gevolgen Brexit) - 35130-(R2119)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
EU, KR, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, S.W.
Sjoerdsma (D66) - 23 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35130-(R2119)-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EU, BiZa, KR
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 23 september
2019
Tweede nota van wijziging - 35130-(R2119)-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EU, BiZa, KR
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6.

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 - 2019Z11852
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in de
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van
Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke
uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking
gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119));
2. Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met
enkele aanpassingen (Kamerstuk 35106-(R2115));
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. 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).

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 juli
2019
Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari 2019 29628-897
Agenderen voor een algemeen overleg over politie, te plannen voor het
kerstreces.

Besluit:

8.

Agendapunt:

WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan
stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
augustus 2019
WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de
context van wetshandhaving - 29628-902
Agenderen voor het algemeen overleg over politie, te plannen voor het
kerstreces.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissieFokkens)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 april
2019
Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissieFokkens) - 28844-178
Agenderen voor een algemeen overleg over het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens). Algemeen
overleg plannen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

10.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
september 2019
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) en het Plan
van Aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) - 28844-189
Agenderen voor het algemeen overleg over het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens).

Conclusies en aanbevelingen VN-Mensenrechtencomité 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
september 2019
Conclusies en aanbevelingen VN-Mensenrechtencomité 2019 - 33826-31
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
BuZa, BiZa, KR

Agendapunt:

Reactie op rapport 'Continuïteit van meldkamers'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
september 2019
Reactie op rapport "Continuïteit van meldkamers" - 29517-175
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 14 november 2019.

Besluit:

12.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 juni
2019
Plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens) - 28844-182
Agenderen voor het algemeen overleg over het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens).

Agendapunt:

Besluit:

11.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 mei
2019
Rectificatie rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie - 28844-179
Agenderen voor het algemeen overleg over het rapport van de
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens).

Agendapunt:

Verloop correspondentie met YAZULA en huidige stand van zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
september 2019
Verloop correspondentie met YAZULA en huidige stand van zaken - 29668-51
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 14 november 2019.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Rapport Gateway Review Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
september 2019
Rapport Gateway Review Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 29517-176
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 14 november 2019.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Laan-Geselschap over het bericht
‘Drugskartels willen Europa aan de crystal meth krijgen’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2019
Reactie op het verzoek van het lid Laan-Geselschap, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 20 juni 2019, over het bericht ‘Drugskartels willen
Europa aan de crystal meth krijgen’ - 24077-429
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 13 november 2019.

Besluit:

15.

16.

17.

Agendapunt:

Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van
den Berge en Buitenweg ter vervanging van nr. 21 over categorische
uitzondering van hulpverleners en journalisten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2019
Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van den
Berge en Buitenweg over categorische uitzondering van hulpverleners en
journalisten - 35125-25
Desgewenst betrokken bij de stemming over het amendement.

Agendapunt:

Informatievoorziening rondom strafproces tegen de heer Wilders

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2019
Informatievoorziening rondom strafproces tegen de heer Wilders - 35000-VI130
Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

Agendapunt:

Integraal beeld bedreigingen burgemeesters

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2019
Integraal beeld bedreigingen burgemeesters - 28684-576
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 13 november 2019.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van
veroordeelde terroristen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
september 2019
Maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van veroordeelde
terroristen - 29754-523
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 14 november 2019.

Besluit:
Besluit:
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19.

20.

Agendapunt:

Informatie naar aanleiding van een ontmoeting met de Thaise premier
over dhr. Van Laarhoven

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
september 2019
Informatie naar aanleiding van een ontmoeting met de Thaise premier over
dhr. Van Laarhoven - 30010-45
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aanbieding afschrift van de brief van de heer Boers aan de korpschef

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
september 2019
Aanbieding afschrift van de brief van de heer Boers aan de korpschef over de
Nationale Politie - 2019Z17228
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Voortgang van het onderzoek naar de uitvoering van de bevelen
gevangenneming van de rechtbank van Rotterdam

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
september 2019
Voortgang van het onderzoek naar de uitvoering van de bevelen
gevangenneming van de rechtbank van Rotterdam - 29754-524
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.
BuZa

Agendapunt:

Moord advocaat in Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
september 2019
Moord advocaat in Amsterdam - 29279-536
Betrekken bij het plenaire debat over de moord op een advocaat die een
kroongetuige bijstond.

Besluit:

22.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
23.

Agendapunt:

Toezegging naamswijziging

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 september
2019
Toezegging naamswijziging - 33836-46
Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 27
november 2019.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Onderzoek 'Naar een nabijheidsrechter'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 september
2019
Onderzoek 'Naar een nabijheidsrechter' - 29279-535
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 26 september
2019.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Aankondiging beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en
beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 september
2019
Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en beleidsdoorlichting Raad
voor de Kinderbescherming - 33199-31
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Ten behoeve van de
volgende procedurevergadering zal een stafnotitie met behandelvoorstel
worden voorbereid.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid “de
Terroristenafdelingen in Nederland”

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 september
2019
Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid “de Terroristenafdelingen in
Nederland” - 24587-750
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Taken en budgetontwikkelling Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 september
2019
Taken en budgetontwikkelling Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - 32761-149
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over bescherming
persoonsgegevens.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Opgaven voor een sterke rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 september
2019
Opgaven voor een sterke rechtspraak - 29279-537
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 26 september
2019.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
29.

Agendapunt:

Verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 6
september 2019
Verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel - 35271-5
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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30.

Agendapunt:

Beleidsreactie WODC-memorandum over de
geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen van lhbti

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 6
september 2019
Beleidsreactie WODC-memorandum over de geloofwaardigheidsbeoordeling van
asielaanvragen van lhbti - 19637-2528
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
Algemeen overleg plannen kort na het herfstreces.
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij de kabinetsreacties op de rapporten van de
Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig
verblijfsrecht en van de Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND
tegemoet kan zien.

Besluit:
Besluit:

31.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 13
september 2019
Kabinetsreactie Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017 - 28638-174
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Twee toezeggingen en een beleidswijziging met betrekking tot
minderjarige vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 13
september 2019
Twee toezeggingen en een beleidswijziging met betrekking tot minderjarige
vreemdelingen - 19637-2530
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
33.

Agendapunt:

Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de
internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 september 2019
Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot
bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2019 - 30952-344
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
34.

Agendapunt:

Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s.
over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de
noodremprocedure

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 juli 2019
Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over
opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure
(Kamerstuk 29911-239) - 29911-248
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 13 november 2019.
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
BuZa.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juli 2019
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019 - 21109239
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN, EZK, I&W, VWS, LNV, BuZa

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 19 september 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 september 2019
Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 19 september 2019 2019Z17500
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Besluit:

35.

Besluit:

36.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
37.

Agendapunt:

Verzoek inzake Brexit noodwet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 24 september 2019
Verzoek inzake Brexit noodwet - 2019Z17822
Zie agendapunt 5.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Verzoek uitstel algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober
2019 tot na bezoek NCSC

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius
(VVD) - 23 september 2019
Verzoek uitstel algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober 2019 tot na
bezoek NCSC - 2019Z17744
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Verzoek reactie op artikel 'Politie overschreed budget voor feesten met
miljoenen'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 23 september 2019
Verzoek reactie op artikel ''Politie overschreed budget voor feesten met
miljoenen'' - 2019Z17741
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019 een reactie
te doen toekomen op het artikel 'Politie overschreed budget voor feesten met
miljoenen' (fd.nl, 21 september 2019).

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoeken bij aantreden van de nieuwe Europese Commissie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 25 september 2019
Verzoeken bij aantreden van de nieuwe Europese Commissie - 2019Z17978
De commissie wenst een presentatie te ontvangen van de commissiestaf na het
uitkomen van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie.
De commissie wenst in het voorjaar 2020 een werkbezoek te brengen aan
Brussel.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg JBZ-Raad 7 en 8 oktober (JBZ-onderwerpen
op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) om te zetten in een
algemeen overleg en verzoek reactie van de staatssecretaris J&V op
het ontschepingsakkoord van 23 september jl. met Frankrijk, Duitsland,
Italië en Malta

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk
(SP) - 25 september 2019
Verzoek om schriftelijk overleg Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg)
(JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) weer te
veranderen in een algemeen overleg en de staatssecretaris J&V verzoeken om
informatie over afspraken gemaakt door Frankrijk en Duitsland inzake
asielbeleid - 2019Z17991
Het verzoek het schriftelijk overleg om te zetten in een algemeen overleg wordt
niet gehonoreerd. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden
verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk een reactie te doen toekomen op het
ontschepingsakkoord van 23 september jl. met Frankrijk, Duitsland, Italië en
Malta.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Verzoek reactie op rondetafelgesprek over slachtofferbeleid en plannen
algemeen overleg over slachtofferbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 25 september 2019
Verzoek om reactie op het rondetafelgesprek over slachtofferbeleid te
ontvangen en algemeen overleg over slachtofferbeleid in te plannen 2019Z17984
De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming zullen
worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over
slachtofferbeleid een reactie te doen toekomen op het rondetafelgesprek over
slachtofferbeleid van 25 september 2019. Algemeen overleg over
slachtofferbeleid plannen.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Verzoek inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 25 september 2019
Verzoek inzake gesubsidieerde rechtsbijstand - 2019Z17986
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op 7
november 2019 een reactie te doen toekomen op de blog 'Foute antwoorden'
(www.vrije-interpretatie.nl, 22 september 2019).

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek voor het algemeen overleg over jaarwisseling de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en zo
nodig te verplaatsen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 25 september 2019
Verzoek om algemeen overleg jaarwisseling met de staatssecretaris van
Infrastructuur en waterstaat te plannen - 2019Z17993
De commissie besluit voor het algemeen overleg over de jaarwisseling ook de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en dit
algemeen overleg zo nodig te verplaatsen naar een datum op afzienbare
termijn, ruim voor het kerstreces.
I&W

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Voorstel gesprek deskundigen inzake rapport commissie Hoekstra

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 september 2019
Voorstel gesprek deskundigen inzake rapport commissie Hoekstra 2019Z17472
Het voorstel wordt met een enkele aanpassing vastgesteld.
De brieven van de minister van Justitie en Veiligheid inzake 'Rapport “DNA van
veroordeelden, over de uitvoering van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
door het Openbaar Ministerie”' (Kamerstuk 31415, nr. 21) en 'Evaluaties DNA-V
en DNA-verwantschapsonderzoek' (Kamerstuk 31415, nr. 23) worden van het
algemeen overleg over forensisch onderzoek op 31 oktober 2019 verplaatst
naar het algemeen overleg over DNA-onderzoek naar aanleiding van de
uitkomsten van de commissie Hoekstra op 13 november 2019.

Besluit:
Besluit:

47.

Agendapunt:

Stafnotitie - Conferentie rechtsstaat

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 september 2019
Stafnotitie - Conferentie rechtsstaat - 2019Z17501
De commissie stemt in met het organiseren van een conferentie rechtsstaat en
de daartoe voorgestelde opzet. De commissie gaat tevens akkoord met het
voeren van verkennende gesprekken door de leden Van Dam, Groothuizen en
Van Nispen met personen uit de wetenschap, advocatuur en rechtspraak ter
voorbereiding op de conferentie. Ten slotte stemt de commissie in met het
opnemen van het onderwerp rechtsstaat op de kennisagenda.

Besluit:
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Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A02729
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