Den Haag, 2 november 2020

HERZIENE CONVOCATIE
(i.v.m. toevoeging agendapunt 6*)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 4 november 2020
14.30 - 16.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven (via videoverbinding)

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

2, 6, 8, 37, 43, 52
52
17, 52
52
14, 19, 30, 49, 50
37, 52
32
52
52
52
41, 52
52
20, 24, 39, 48, 52

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan
van gezamenlijk gezag door erkenning

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 november
2016
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in
verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door
erkenning - 34605
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 19 november 2020.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 9 oktober 2020
34605 Tweede nota van wijziging inzake voorstel van wet van de leden
Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van
rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning - 34605-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 oktober 2019
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten - 35317
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
(Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 april
2020
Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet
gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) - 35447
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

4.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober
2020
Tweede nota van wijziging - 35317-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35447-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 16 oktober 2020
Nota van wijziging - 35447-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke
verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van
vreemdelingen af te nemen en te verwerken

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 16
oktober 2020
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke
verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen
af te nemen en te verwerken - 35604
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 november 2020.

Voorstel:
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5.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse
gevangenschap en enige andere onderwerpen)

Zaak:

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
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

*6.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de
rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het
verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden
aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 3 oktober
2019
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van
het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de
rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding
van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede
voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) 35296
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 oktober
2020
35348 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten
(tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) 2020Z20034
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, D.A.N.
Koerhuis (VVD) - 2 november 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35296-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 12 oktober 2020
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2020Z18515
Ter bespreking.

Voorstel:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
8.

Agendapunt:

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
oktober 2020
Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit - 26643-715
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding. Algemeen overleg plannen na het kerstreces.
BiZa

Agendapunt:

Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2020
Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 - 3319935
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Voorstel:

9.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van Dam en Buitenweg over het
tijdpad van de ICT-ontwikkeling bij de politie (Kamerstuk 29628-950)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
oktober 2020
Reactie op de motie van de leden Van Dam en Buitenweg over het tijdpad van
de ICT-ontwikkeling bij de politie - 29628-974
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2020, over
berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
oktober 2020
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 september 2020, over berichtgeving over ernstige
corruptie bij de politie - 29628-975
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Voorstel:

12.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
oktober 2020
Beantwoording vragen commissie inzake de beleidsreactie inzake
beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 (Kamerstuk 33199-35) - 3319940
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het informele
medewerkersnetwerk Roze in Blauw

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over het informele medewerkersnetwerk Roze
in Blauw - 29628-976
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Voorstel:
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13.

14.

Agendapunt:

Afhandeling van lopende restschadezaken bij de politie

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
oktober 2020
Afhandeling van lopende restschadezaken bij de politie - 29628-983
Betrokken bij het notaoverleg over politie op 15 oktober 2020.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
oktober 2020
Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn - 34861-25
Agenderen voor het algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens op
17 december 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Onderzoek bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie
tot de bestuurlijke aanpak

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
oktober 2020
Onderzoek bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de
bestuurlijke aanpak - 28684-633
Geagendeerd voor het notaoverleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning,
rechtspraak en strafrechtketen op 5 november 2020.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
oktober 2020
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 - 29754-560
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht van 28 september
2020 met als titel ‘Kremlin-adviseur actief in Nederland rond MH17’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht van 28 september 2020
met als titel ‘Kremlin-adviseur actief in Nederland rond MH17’ - 33997-153
De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
De commissie BuZa houdt voor het kerstreces een algemeen overleg over
MH17.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Wob-besluit maximaal aantal aanwezigen kerkelijke gebouwen i.v.m.
Covid-19 crisis

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
oktober 2020
Wob-besluit maximaal aantal aanwezigen kerkelijke gebouwen i.v.m. Covid-19
crisis - 25295-658
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de uitvoering
van het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
oktober 2020
Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van het
kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel - 35535-6
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad 3-4 december 2020
(algemeen deel) op 2 december 2020.
EU

Agendapunt:

Softdrugsverbod coronamaatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
oktober 2020
Softdrugsverbod coronamaatregelen - 24077-464
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:

20.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Programmadirecteur-generaal Ondermijning en regie op de
afpakketen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
oktober 2020
Programmadirecteur-generaal Ondermijning en regie op de afpakketen 29911-286
Geagendeerd voor het notaoverleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning,
rechtspraak en strafrechtketen op 5 november 2020.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie op 'Pact voor de rechtsstaat'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
oktober 2020
Reactie op 'Pact voor de rechtsstaat' - 2020Z19277
Geagendeerd voor het notaoverleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning,
rechtspraak en strafrechtketen op 5 november 2020.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tot en met juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
oktober 2020
Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tot en met juni 2020 - 29279621
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2021.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

EU-inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Georgië,
Tunesië, Canada en Singapore

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
oktober 2020
EU-inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Georgië, Tunesië,
Canada en Singapore - 24804-149
Betrokken bij plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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25.

26.

27.

28.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van de lijst van organisaties die een gevaar
vormen voor de nationale veiligheid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
oktober 2020
Besluit tot wijziging van de lijst van organisaties die een gevaar vormen voor
de nationale veiligheid - 29754-561
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
oktober 2020
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019 - 33173-19
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding.

Agendapunt:

Wob-verzoek over Ministeriële Commissie Fraude

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
oktober 2020
Wob-verzoek over Ministeriële Commissie Fraude - 28362-33
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Feitenonderzoek en budget Openbaar Ministerie van 2020 naar 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
oktober 2020
Feitenonderzoek en budget Openbaar Ministerie van 2020 naar 2021 - 29279622
Geagendeerd voor het notaoverleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning,
rechtspraak en strafrechtketen op 5 november 2020.
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2021.

Voorstel:
Voorstel:

29.

Agendapunt:

Wob-besluit inzake Damdemonstratie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
oktober 2020
Wob-besluit inzake Damdemonstratie - 29614-155
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Brieven van minister voor Rechtsbescherming
30.

Agendapunt:

Achtste editie van het door de Europese Commissie jaarlijks
gepubliceerde Europees Justitie Scorebord (EJS)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 oktober
2020
Achtste editie van het door de Europese Commissie jaarlijks gepubliceerde
Europees Justitie Scorebord (EJS) - 22112-2938
Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad 3-4 december 2020
(algemeen deel) op 2 december 2020.
Agenderen voor het rondetafelgesprek over de gevolgen van het
(dis)functioneren van de rechtsstaat in enkele EU-lidstaten voor de
rechtspraktijk in Nederland.
EU

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Rapport van het WODC “De uitvoering van (verscherpt)
reclasseringstoezicht bij overvallers en de samenhang met recidive”.

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 oktober
2020
Rapport van het WODC “De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht
bij overvallers en de samenhang met recidive”. - 29270-142
Agenderen voor het notaoverleg over gevangeniswezen en tbs op 10
december 2020.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een onderzoek en vervolgstappen
langlopende letselschadezaken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 oktober
2020
Reactie op verzoek commissie over een onderzoek en vervolgstappen
langlopende letselschadezaken - 33552-68
Geagendeerd voor het notaoverleg slachtoffers op 28 oktober 2020.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Voortgang versterking rootszoektochten en Commissie Onderzoek
interlandelijke adoptie in het verleden

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 oktober
2020
Voortgang versterking rootszoektochten en Commissie Onderzoek
interlandelijke adoptie in het verleden - 31265-73
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
interlandelijke adoptie.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Beleidsreactie inspectierapporten over de tenuitvoerlegging van de
tbs-maatregel

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 oktober
2020
Beleidsreactie inspectierapporten over de tenuitvoerlegging van de tbsmaatregel - 29452-239
Agenderen voor het notaoverleg over gevangeniswezen en tbs op 10
december 2020.

Voorstel:
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35.

36.

37.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting
slachtofferbeleid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 oktober
2020
Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting slachtofferbeleid 33199-41
Geagendeerd voor het notaoverleg slachtoffers op 28 oktober 2020.

Agendapunt:

Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen/moties

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 oktober
2020
Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen/moties - 3355269
Geagendeerd voor het notaoverleg slachtoffers op 28 oktober 2020

Agendapunt:

Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober
2020
Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen - 35212-5
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
digitalisering. Algemeen overleg plannen na het kerstreces.
BiZa, EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over afstand en adoptie in Nederland
1956-1984

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober
2020
Reactie op verzoek commissie over afstand en adoptie in Nederland 19561984 - 31265-74
Voor kennisgeving aannemen.
Onderzoek van het WODC en het Verwey-Jonker Instituut voor de zomer 2021
afwachten.

Voorstel:
Noot:

39.

Agendapunt:

Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober
2020
Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd' - 31839-749
De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de
coronamaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober
2020
Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de
coronamaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - 24587-785
Agenderen voor het notaoverleg over gevangeniswezen en tbs op 10
december 2020.

Voorstel:
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41.

Agendapunt:

Analyse invoering meerouderschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober
2020
Analyse invoering meerouderschap - 33836-58
Ter bespreking.
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Beleidsreactie bij de rapportbrief 'melding 2015396' van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober
2020
Beleidsreactie bij de rapportbrief 'melding 2015396' van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd - 24587-786
Agenderen voor het notaoverleg over gevangeniswezen en tbs op 10
december 2020.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

BIT-toets project digitale toegankelijkheid rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 oktober
2020
BIT-toets project digitale toegankelijkheid rechtspraak - 2020Z19936
Geagendeerd voor het notaoverleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning,
rechtspraak en strafrechtketen op 5 november 2020.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
44.

Agendapunt:

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tot verlenging van de
bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te
nemen en te verwerken (Kamerstuk 35604)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol 16 oktober 2020
Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tot verlenging van de bevoegdheid
om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken
(Kamerstuk 35604) - 35604-5
Voor kennisgeving aannemen.
De voorgestelde inbrengdatum voor het verslag is 12 november 2020. Zie
agendapunt 4.

Voorstel:
Noot:

45.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO
Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te
infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee
opvangkampen op Lesbos

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol 26 oktober 2020
Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO
Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te
infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op
Lesbos - 19637-2668
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
vreemdelingen- en asielbeleid. Algemeen overleg plannen.

Voorstel:
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46.

Agendapunt:

Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse
vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol 26 oktober 2020
Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse
vreemdelingen - 27062-116
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
vreemdelingen- en asielbeleid.

Voorstel:

Brieven overige bewindspersonen
47.

48.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Van Esch over
gezondheidsbevordering en het amendement van het lid Azarkan over
opschorting van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende
kleding

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 12 oktober 2020
Reactie op het amendement van het lid Van Esch over
gezondheidsbevordering en het amendement van het lid Azarkan over
opschorting van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 35526-54
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Ontwerp Tijdelijk besluit veilige afstand

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 oktober 2020
Termijn ontwerp Tijdelijk besluit veilige afstand - 35526-56
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
49.

Agendapunt:

Verslag van de informele JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
oktober 2020
Verslag van de informele JBZ-raad van 8-9 oktober 2020 - 32317-639
Agenderen voor de algemeen overleggen op 2 december over de JBZ-raad van
3-4 december 2020.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 28 oktober 2020
Stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021 - 2020Z19857
Ter bespreking.
EU

Voorstel:

50.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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51.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen tot en met 29 oktober 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.W. Westerhoff - 29 oktober 2020
Lijst met EU-voorstellen tot en met 29 oktober 2020 - 2020Z19973
Ter bespreking.
U wordt voorgesteld een kabinetsreactie te vragen op het rapport inzake de
uitvoering van de richtlijn mensenhandel ten behoeve van het nog ongeplande
algemeen overleg mensenhandel en prostitutie.

Voorstel:
Noot:

Overig (openbaar)
52.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele
verbetering van de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform
artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 12 oktober 2020
Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets - 2020Z18525
De staf verzoeken conform de aanbeveling van de rapporteurs een
voorselectie van kwalificerende voorstellen te maken, waaruit de commissie in
een volgende procedurevergadering een keuze kan maken, dan wel bij
indiening van kwalificerende voorstellen expliciet aan de commissie de optie
voor te leggen een 3.1CW-toets door wetenschappers te laten uitvoeren.
• In de brief doen de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit een oproep om
wetenschappers te laten meekijken naar de onderbouwing van voorstellen
die de commissie binnenkort behandelt, conform een recent
gepresenteerde toetsprocedure. Hierin wordt getoetst op de vereisten
conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016.
• Nadat de commissie een voorstel selecteert, zal de staf middels het
netwerk Parlement en Wetenschap wetenschappers benaderen om de
toets uit te voeren. Aan hen zal worden verzocht de resultaten met de
commissie te delen voorafgaand aan de verdere inhoudelijke behandeling.
• Indien de commissie tussentijds geïnformeerd wenst te worden over de
keuze voor de wetenschappers, kan zij ervoor kiezen hiertoe een of enkele
rapporteurs te benoemen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

53.

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 8 september 2020
Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele verbetering van
de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform artikel 3.1 van de
Comptabiliteitswet 2016 - 31865-176
Zie bovenstaand voorstel.

Agendapunt:

Stafnotitie kennisagenda 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 29 oktober 2020
Stafnotitie kennisagenda 2021 - 2020Z20019
Ter bespreking.

Voorstel:
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Rondvraag
54.

Agendapunt:

Verzoek reactie op het bericht: “Honderden gesprekken met
advocaten opgenomen in gevangenissen” van de Minister voor
Rechtsbescherming te ontvangen voor notaoverleg gevangeniswezen
op 10 december 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 28
oktober 2020
Verzoek reactie op het bericht: “Honderden gesprekken met advocaten
opgenomen in gevangenissen” van de Minister voor Rechtsbescherming te
ontvangen voor notaoverleg gevangeniswezen op 10 december 2020 2020Z19899
Ter bespreking.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht verzoeken "drugs-tsunami-dreigt-inpolders-rond-utrecht-criminelen-zien-dat-het-minder-goed-gaat-bijboeren-en-slaan-toe" te ontvangen voor de begrotingsbehandeling

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
- 28 oktober 2020
Verzoek reactie op bericht verzoeken "drugs-tsunami-dreigt-in-polders-rondutrecht-criminelen-zien-dat-het-minder-goed-gaat-bij-boeren-en-slaan-toe" te
ontvangen voor de begrotingsbehandeling - 2020Z19901
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
56.

Agendapunt:

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

Griffier:

A.W. Westerhoff

Activiteitnummer:

2020A03228
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