Den Haag, 21 juni 2018
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 april 2018
Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016,
L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
(Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming) - 34939
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

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

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34939-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 juni 2018
Nota van wijziging - 34939-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

2.

Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei
2018
Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

3.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei
2018
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI-1
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

4.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-VI-6
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid
en Justitie 2017 (VI) - 34950-VI-5
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Agendapunt:

Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering
leesgehandicaptenverordening

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 maart 2018
Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de
Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het
Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde
toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die
door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van
personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap
hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie
van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening
(EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september
2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde
landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander
materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten
behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een
leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie
leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening) 34912
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34912-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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5.

Agendapunt:

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en
Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde
partnerschappen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 26 september 2017
Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni
2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183)
en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot
uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid,
het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde
partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening
huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen
geregistreerde partnerschappen) - 34795
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

6.

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 juni 2018
Nota van wijziging - 34795-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wet herziening partneralimentatie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 19 juni 2015
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband
met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening
partneralimentatie) - 34231
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34795-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, F. van Oosten
(VVD) - 11 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34231-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 11 juni 2018
Tweede nota van wijziging - 34231-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Afschrift besluit van 3 mei 2018 houdende wijziging van het Besluit van
23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in
artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels
over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in
artikel 16c van de Auteurswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juni 2018
Besluit van 3 mei 2018 houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober
2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de
Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de
verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 29838-93
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
in verband met het verstrekken van gegevens over personen met
diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart
2018
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in
verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke
immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan - 34918
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34918-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

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 - 2018Z04314
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere
wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie
(Wet herziening partneralimentatie) (Kamerstuk 34231);
2. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in
verband met het verstrekken van gegevens over personen met
diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan
(Kamerstuk 34918);
3. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een
collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie) (Kamerstuk 34608);
4. 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);
5. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging
ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch
klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
10.

Agendapunt:

Informatie over het effect van het liquidatiegeweld door de
georganiseerde criminaliteit op de bescherming van personen in het
stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel getuigenbescherming en
genomen acties

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2018
Informatie over het effect van het liquidatiegeweld door de georganiseerde
criminaliteit op de bescherming van personen in het stelsel bewaken en
beveiligen en het stelsel getuigenbescherming en genomen acties - 29911-201
Agenderen voor een algemeen overleg over het stelsel bewaken en beveiligen.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie inzake voortzetting onderzoek
Nationale ombudsman (No) rechtshulpverzoek Thailand

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 juni
2018
Reactie op verzoek van de commissie inzake voortzetting onderzoek Nationale
ombudsman (No) rechtshulpverzoek Thailand - 30010-37
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport Inspectie Justitie en Veiligheid inzake
Jaarbeeld Politieonderwijs 2017

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 juni
2018
Beleidsreactie op rapport Inspectie Justitie en Veiligheid inzake Jaarbeeld
Politieonderwijs 2017 - 29628-780
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 20 juni 2018.

Agendapunt:

Toezegging uitvragen informatie bij Belgische autoriteiten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 juni
2018
Toezegging uitvragen informatie bij Belgische autoriteiten - 29614-102
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Beantwoording vraag van de V100 bij het jaarverslag Ministerie van
Veiligheid en Justitie 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni
2018
Antwoord op vraag commissie van de V-100 bij het jaarverslag van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI-9
Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet
2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 juni
2018
Landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek - 28684-526
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling op 20 juni 2018.
I&W, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 juni
2018
Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017 - 28684-523
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming
journalisten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni
2018
Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten
- 28684-524
Agenderen voor het algemeen overleg over het stelsel bewaken en beveiligen.
OCW

Agendapunt:

Gegevensuitwisseling terrorismebestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 juni
2018
Gegevensuitwisseling terrorismebestrijding - 29754-450
Voor kennisgeving aannemen. Aangekondigde wetsvoorstel
gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) afwachten.

Besluit:

18.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Voortgangsbrief aanpak internetoplichting

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 juni
2018
Voortgangsbrief aanpak internetoplichting - 34615-12
Agenderen voor het algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Cybersecuritybeeld Nederland 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 juni
2018
Cybersecuritybeeld Nederland 2018 - 26643-540
Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity op 28 juni 2018.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van de integrale aanpak van Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG’s) 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 juni
2018
Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 2017 - 28684-525
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg
over de Justitieketen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 31 januari
2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni
2018
Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg over de
Justitieketen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 31 januari 2018 - 31568201
Geagendeerd voor het algemeen overleg over Justitie- en Veiligheidsketen BESeilanden op 21 juni 2018.
KR

Agendapunt:

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni
2018
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie - 29628-782
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 20 juni 2018.

Besluit:

23.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Iedereen kan in de
beveiliging gaan’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 juni
2018
Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Iedereen kan in de beveiliging
gaan’ (NRC.nl, 17 mei 2018) - 29628-781
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 20 juni 2018.

Besluit:

25.

26.

Agendapunt:

Investeringen in meer en betere politie en de stand van zaken van
maatregelen die deel uitmaken van de flexibiliseringsagenda

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 juni
2018
Investeringen in meer en betere politie en de stand van zaken van maatregelen
die deel uitmaken van de flexibiliseringsagenda - 29628-784
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 20 juni 2018.

Agendapunt:

Evaluatie Politiewet 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2017
Evaluatie Politiewet 2012 - 29628-743
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg van 4 uur over de
Evaluatie Politiewet 2012.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 juni
2018
Evaluatie Politiewet 2012 - 29628-783
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Evaluatie
Politiewet 2012.
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Brieven van minister voor Rechtsbescherming
27.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het Inspectierapport 'Het arrestantenregime, een
wankel evenwicht'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 juni 2018
Beleidsreactie op het Inspectierapport 'Het arrestantenregime, een wankel
evenwicht' - 24587-724
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen. Algemeen
overleg plannen.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.) in relatie tot speciale preventie en re-integratie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 juni 2018
Onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling
(v.i.) in relatie tot speciale preventie en re-integratie - 34775-VI-104
Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op advies verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel
misbruik en mishandeling

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 juni 2018
Reactie op advies verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik
en mishandeling - 34843-28
Betrekken bij het gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen op 4 juli 2018.
VWS

Agendapunt:

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 juni 2018
Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen - 31839622
Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Suggesties voor uit te
nodigen personen/organisaties worden per e-mail geïnventariseerd. Voor de
volgende procedurevergadering wordt een voorstel met een opzet van het
rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring voorgelegd.
VWS

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake consumentenboetes

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juni 2018
Reactie op verzoek commissie inzake consumentenboetes - 2018Z10951
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Besluit:

31.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
32.

Agendapunt:

Aanpak overlastgevende asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 8
juni 2018
Aanpak overlastgevende asielzoekers - 19637-2391
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018. Het algemeen overleg zal met een uur worden verlengd.

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 8
juni 2018
Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer - 29344-134
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Asielzoekers in bewaring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 8
juni 2018
Asielzoekers in bewaring - 19637-2393
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Fritsma over geen arbeidskrachten van
buiten de EU naar Nederland halen als beloning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
juni 2018
Reactie op de motie van het lid Fritsma over geen arbeidskrachten van buiten
de EU naar Nederland halen als beloning - 19637-2394
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Fritsma over het Nederlandse
immigratiebeleid n.a.v. het door de staatssecretaris onlangs
ondertekenen van de verklaring van Marrakesh

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 15 mei 2018, over het Nederlandse immigratiebeleid
n.a.v. het door de staatssecretaris onlangs ondertekenen van de verklaring van
Marrakesh - 30573-139
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de integrale
migratieagenda op 13 juni 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige
vreemdelingen en de invloed op terugkeer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
juni 2018
Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige
vreemdelingen en de invloed op terugkeer - 19637-2390
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Herbeoordeling veilige landen van herkomst tweede en derde tranche

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
juni 2018
Herbeoordeling veilige landen van herkomst tweede en derde tranche - 196372392
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Integrale migratieagenda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29
maart 2018
Integrale migratieagenda - 19637-2375
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda op
13 juni 2018.
BuZa, BuHa-OS, EU, BiZa, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

40.

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12
juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de integrale migratieagenda - 196372395
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda op
13 juni 2018.
Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 13
juni 2018
Nazending van de ontbrekende antwoorden op vragen commissie over de
integrale migratieagenda - 19637-2396
Betrokken bij het algemeen overleg over de integrale migratieagenda op 13 juni
2018.

Agendapunt:

Onderzoeken naar asielzoekers die mogelijk terroristische motieven
hebben

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12
juni 2018
Onderzoeken naar asielzoekers die mogelijk terroristische motieven hebben 19637-2397
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
41.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Buitenweg over
openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes
van SyRI (Kamerstuk 32761-118)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 8 juni 2018
Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Buitenweg over
openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes van SyRI
- 32761-122
Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk over het sluiten van
detentiecentra in Libië

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 april 2018
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over het sluiten van detentiecentra in
Libië - 19637-2386
Betrekken bij het dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië.
BuZa, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
43.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 13 juni 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 mei 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 13 juni 2018 - 2018Z10164
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Fiche: Herziening verordening over het op de markt brengen en het
gebruik van precursoren voor explosieven

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juni 2018
Fiche: Herziening verordening over het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven - 22112-2573
Agenderen voor een schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad op 5 en 6
juli 2018. Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een
schriftelijk overleg vaststellen op 3 juli 2018 om 10.00 uur. De minister van
Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 4 juli 2018
om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.
Zie agendapunt 64.
EU

Besluit:

Noot:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Fiche: richtlijn representatieve acties voor de bescherming van de
collectieve belangen van consumenten en intrekking van Richtlijn
2009/22/EC

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 juni 2018
Fiche: richtlijn representatieve acties voor de bescherming van de collectieve
belangen van consumenten en intrekking van Richtlijn 2009/22/EC - 221122582
Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad op 5 en 6
juli 2018.
Zie agendapunt 64.
EZK, EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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46.

Agendapunt:

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese
verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal
in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn
harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische
vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni
2018
Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese
verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal in
criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn harmonisering van
regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het
verzamelen van bewijs tijdens opsporing - 22112-2586
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht het BNC-fiche inzake
de verordening Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch
bewijsmateriaal in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn
harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers
voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing spoedig aan de Kamer te
doen toekomen. Daarnaast zal de minister van Justitie en Veiligheid worden
verzocht BNC-fiches in het algemeen tijdig aan de Kamer te doen toekomen
zodat zij desgewenst de tot haar beschikking staande behandelmogelijkheden,
die deels aan wettelijke termijnen gebonden zijn, optimaal kan benutten.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

47.

Agendapunt:

Toelichting bij Raadsbesluit toetreden tot Verdrag Raad van Europa
veiligheid, beveiliging en gastvrijheid sportevenementen (CETS nr.
218)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 juni 2018
Stafnotitie- Toelichting bij Raadsbesluit toetreden tot Verdrag Raad van Europa
veiligheid, beveiliging en gastvrijheid sportevenementen (CETS nr. 218) 2018Z11352
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
48.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) - 34950-VI-2
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

49.

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van
voorstellen aan de Kamer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 juni 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen
aan de Kamer - 2018Z10763
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Asielinstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2018
Asielinstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld - 19637-2389
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

51.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 7 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
- 34950-VI-8
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Agendapunt:

Besluit:

50.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
- 34950-VI-7
Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2018.

Agendapunt:

Stafnotitie - Recente en verwachte rapporten rondom de thema’s in de
integrale migratieagenda

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 juni 2018
Stafnotitie - Recente en verwachte rapporten rondom de thema’s in de
integrale migratieagenda - 2018Z11065
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de integrale
migratieagenda op 13 juni 2018.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):
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52.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstellen inzake voortgang modernisering Wetboek van
Strafvordering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel technische briefing voortgang modernisering Wetboek van
Strafvordering - 2018Z11358
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de stand van zaken van de voortgang en verdere planning van
de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast zal de
minister van Justitie en Veiligheid worden verzocht de programmadirecteur
modernisering Wetboek van Strafvordering een technische briefing te laten
verzorgen over de voortgang van de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Voorstel data procedurevergaderingen J&V tot aan het kerstreces
Woensdag 12 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 26 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 10 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
HERFSTRECES: 19 t/m 29 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 21 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
KERSTRECES: 21 december 2018 t/m 14 januari 2019

Rondvraag
54.

Agendapunt:

Verzoek reactie op promotieonderzoek ouderschapsplan

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7
juni 2018
Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het
promotieonderzoek van dhr. S. de Bruin - 2018Z10746
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het promotieonderzoek “Reaching agreement after
divorce and separation. Essays on the effectiveness of parenting plans and
divorce mediation”.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Verzoek toezending tussenevaluatie wet auteurscontractenrecht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 13 juni
2018
Verzoek om rappel inzake tussenevaluatie wet auteurscontractenrecht 2018Z11221
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de toegezegde
tussentijdse evaluatie over de wet auteurscontractenrecht aan de Kamer te
doen toekomen.
EZK

Besluit:

Volgcommissie(s):
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56.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek naar aanleiding van initiatiefnota 'Ruimte
voor > vertrouwen in > blauw op straat' van het lid Van Dam (CDA)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 14
juni 2018
Verzoek RTG over initiatiefnota "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op
straat" van het lid Van Dam (CDA) - 2018Z11404
Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Suggesties voor uit te
nodigen personen/organisaties worden per e-mail geïnventariseerd. Voor de
volgende procedurevergadering wordt een voorstel met een opzet van het
rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische
zorg

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg
(GroenLinks) - 20 juni 2018
Verzoek rondetafelgesprek tbs - 2018Z11827
Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Suggesties voor uit te
nodigen personen/organisaties worden per e-mail geïnventariseerd. Voor de
volgende procedurevergadering wordt een voorstel met een opzet van het
rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring voorgelegd.
Vanwege het ingelaste plenaire debat op 21 juni 2018 vanaf 15.00 uur over de
informele top van 24 juni 2018 wordt het algemeen overleg over tbs met een
uur ingekort.

Besluit:

Besluit:

58.

Agendapunt:

Voorstel terugblik van de rapporteurs over het Jaarverslag en de
Slotwet 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens
volgende procedurevergadering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 20 juni 2018
Verzoek om volgende procedurevergadering terugblik van de rapporteurs over
het Jaarverslag en Slot 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid te geven 2018Z11939
De rapporteurs over het Jaarverslag en Slotwet 2017 van het ministerie van
Veiligheid en Justitie zullen tijdens de volgende procedurevergadering een
terugblik geven op hun rapporteurschap.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Verzoek beantwoording schriftelijke overleg over de voortgang C2000
en 112 uiterlijk volgende week

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte
(VVD) - 20 juni 2018
Verzoek antwoorden inzake schriftelijke vragen over de voortgang C2000 en
112 (25124-89) - 2018Z11941
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de beantwoording
van het schriftelijk overleg over de voortgang C2000 en alarmnummer 112
(Kamerstuk 25124, nr. 89) uiterlijk op 27 juni 2018 aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:
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60.

Agendapunt:

De minister voor Rechtsbescherming verzoeken om technische briefing
inzake de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)
(Kamerstuk 34608)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 20 juni 2018
De minister voor Rechtsbescherming verzoeken om technische briefing inzake
de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) (Kamerstuk 34608) 2018Z11945
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht een technische
briefing te laten verzorgen over de samenhang van het wetsvoorstel afwikkeling
massaschade in collectieve actie en de richtlijn representatieve vorderingen ter
bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

Besluit:

61.

Agendapunt:

Verzoek reactie op het WODC-rapport Evaluatie Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 20 juni 2018
Verzoek om reactie op het WODC-rapport effecitiviteiten Geschillencommissie 2018Z11948
De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat zullen worden verzocht de Kamer zo mogelijk voor het
zomerreces een reactie te doen toekomen op het WODC-rapport Evaluatie
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016 en
daarbij ook duidelijkheid te geven over de toekomst van de SGC mede in het
licht van de financiering van de SGC.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie op de aangeboden petitie 'hoe komt het dat al
die cellen leeg staan'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 20 juni 2018
Verzoek om een reactie op de aangeboden petitie 'hoe komt het dat al die
cellen leeg staan' - 2018Z11949
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de petitie van FNV, CNV en afzonderlijke
ondernemingsraden Dienst Justitiële Inrichtingen 'Hoe komt het dat al die cellen
leeg staan', aangeboden aan de commissie Justitie en Veiligheid op 6 maart
2018.

Besluit:

Brievenlijst
63.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
64.

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 II

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 juni 2018
Stafnotitie - Opzet RTG Evaluatie Politiewet 2012 II - 2018Z11399
Het rondetafelgesprek zal volgens de voorgestelde opzet plaatsvinden op 4 juli
van 9.00 tot 11.00 uur. Het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad op 5
en 6 juli 2018, gepland op 4 juli 2018 van 10.00 tot 12.00 uur wordt omgezet
in een schriftelijk overleg.

Besluit:

16

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A00908
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