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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het
opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd
toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
februari 2019
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en
enkele andere aanpassingen - 31109-25
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Voorhang van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband
met de aanpassing van de indexeringsbepaling

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2019
Voorhang van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de
aanpassing van de indexeringsbepaling - 31753-176
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het
financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van
Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17
mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen
van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU
2017, L 132)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober 2018
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel
toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn
2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) 35058
Aanmelden voor plenaire behandeling.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 maart
2019
Nota van wijziging - 35058-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de
toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 maart
2019
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden
daarvan alsmede enkele overige wijzigingen - 35152
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 april 2019.
De technische briefing over de Wet Bibob, waartoe tijdens de
procedurevergadering van 26 april 2018 is besloten, zal voorafgaand hieraan
worden ingepland.

Besluit:
Noot:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35058-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 november 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z22480
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen: 1. Wijziging van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal
effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG
wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
betreft (PbEU 2017, L 132) 2. 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) 3. 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).

Besluit:

2

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
6.

Agendapunt:

Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal
Bankgegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
februari 2019
Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens
- 26643-592
Agenderen voor het algemeen overleg politie op 3 april 2019.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

7.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 maart 2019
Stafnotitie - BIT-advies over Verwijzingsportaal Bankgegevens - 2019Z04182
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg politie op 3 april 2019.

Agendapunt:

Accudiefstal zendmasten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
februari 2019
Accudiefstal zendmasten - 29517-163
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Reactie op het SBO-advies over het rapport 'Waar een klein land groot
in kan zijn'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
februari 2019
Reactie op het SBO-advies over het rapport 'Waar een klein land groot in kan
zijn' - 29911-218
Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 14 maart 2019.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Toestemming technische briefing wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf
in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
februari 2019
Toestemming voor een technische briefing over het wetsvoorstel
strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd
gebied (Kamerstuk 35125) - 2019Z03089
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld 'Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
februari 2019
Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld “Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen” - 31015-161
Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op
20 februari 2019.

Besluit:
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11.

12.

Agendapunt:

Gesprek met de algemeen directeur en ondernemingsraad van het
Nederlands Forensisch Instituut

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
februari 2019
Gesprek met de algemeen directeur en ondernemingsraad van het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) - 29628-863
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
februari 2019
Onderzoeksrapport ‘Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen’ - 29279-492
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het bericht
‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en
kinderen’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Nederland onderzoekt
terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’ - 29754-492
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme/extremisme. Het
algemeen overleg, gepland op 21 maart 2019, wordt uitgesteld, maar op korte
termijn opnieuw ingepland.
Betrekken bij het plenaire debat over de uitspraken van de minister van Justitie
& Veiligheid inzake jihadkinderen.
BuZa

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over de aanpak van
radicalisering in Arnhem

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 29 november 2018, over de aanpak van radicalisering in
Arnhem - 29754-490
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme/extremisme.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
radicalisering.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname aan
rondetafelgesprek over boa's op 7 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname aan
rondetafelgesprek over boa's op 7 maart 2019 - 2019Z03724
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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16.

17.

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van vragen van
de delegatie naar de OVSE Parlementaire Assemblee over de
implementatie van de VN-Veiligheidsraadresolutie 2396 inzake
grensbewaking en informatiedeling

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
februari 2019
Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van vragen van de
delegatie naar de OVSE Parlementaire Assemblee over de implementatie van de
VN-Veiligheidsraadresolutie 2396 inzake grensbewaking en informatiedeling 22718-42
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
februari 2019
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018 - 35000-VI-94
Betrekken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet 2018.

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
februari 2019
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49 - 29754-491
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorisme/extremisme.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Korte toelichting op het gesprek met Terre des Hommes over
verschillende activiteiten van Terre des Hommes

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 maart
2019
Korte toelichting op het gesprek met Terre des Hommes over verschillende
activiteiten van Terre des Hommes - 31015-163
Betrekken bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over het bericht dat
NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar
MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 maart
2019
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht dat NCTV-baas Dick
Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (Rtlnieuws.nl, 8
februari 2019) - 33997-133
Betrokken bij het algemeen overleg over rapporten inzake het WODC op 6
maart 2019.
Geagendeerd voor een feitelijke vragenronde op 14 maart 2019.
Betrekken bij het dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het
onderzoek naar de ramp met de MH17.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

5

21.

Agendapunt:

Reactie op het bericht ‘Angstcultuur op het ministerie van Justitie en
Veiligheid’ van 8 februari jl. van het Algemeen Dagblad

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 maart
2019
Reactie op het bericht ‘Angstcultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid’
van 8 februari jl. van het Algemeen Dagblad - 35000-VI-95
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rapporten inzake het WODC
op 6 maart 2019.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord"

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart
2019
Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord" - 34236-25
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
23.

Agendapunt:

Detentiefasering vanuit Terroristenafdeling

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2019
Detentiefasering vanuit Terroristenafdeling - 29754-489
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Mogelijkheden om reisbewegingen van veroordeelde
zedendelinquenten te beperken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 februari 2019
Mogelijkheden om reisbewegingen van veroordeelde zedendelinquenten te
beperken - 31015-162
Betrokken bij het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 20
februari 2019.

Besluit:

25.

Agendapunt:

WODC eindevaluatie weigerafdeling Pieter Baan Centrum

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2019
WODC eindevaluatie weigerafdeling Pieter Baan Centrum - 29452-230
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
tbs/forensisch onderzoek.

Besluit:

26.

27.

Agendapunt:

Toezending afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake
voortgangsbericht WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2019
Toezending afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake voortgangsbericht WRRrapport ‘Weten is nog geen doen’ - 2019Z03718
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Preferentie vordering kinderalimentatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 februari 2019
Preferentie vordering kinderalimentatie - 33836-35
Betrekken bij het VAO personen- en familierecht.

Besluit:
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28.

29.

Agendapunt:

Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Kinderporno en
Kindermisbruik inzake de Goede Herder en aangifte misbruik in de
sport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 maart 2019
Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik
inzake de Goede Herder en aangifte misbruik in de sport - 31015-164
Betrekken bij het VAO kinderporno en kindermisbruik.

Agendapunt:

Stand van zaken tenuitvoerlegging sancties

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 maart 2019
Stand van zaken tenuitvoerlegging sancties - 29279-494
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
30.

Agendapunt:

Landenbeleid Russische Federatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 15
februari 2019
Landenbeleid Russische Federatie - 19637-2471
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig
Verblijvende Kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 15
februari 2019
Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig
Verblijvende Kinderen - 19637-2472
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'Aantrekkelijkheid van
Nederland voor kennismigranten'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 15
februari 2019
Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'Aantrekkelijkheid van Nederland voor
kennismigranten' - 30573-171
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Onderzoekscommissie naar aanleiding van een melding van een
mogelijke misstand bij de IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21
februari 2019
Onderzoekscommissie naar aanleiding van een melding van een mogelijke
misstand bij de IND - 35000-VI-93
Agenderen voor een algemeen overleg over de problemen bij de IND. Algemeen
overleg plannen. De Griffie Plenair zal worden verzocht het plenaire debat over
de problemen bij de IND van de plenaire agenda af te voeren.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
februari 2019
Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen - 196372473
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

35.

36.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over
plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl en toezegging
aan het lid Van Toorenburg inzake dwangsommen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
februari 2019
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over plaatsing van
overlastgevende veiligelanders in een ebtl (Kamerstuk 35000-VI-77) en
toezegging aan het lid Van Toorenburg inzake dwangsommen - 19637-2474
Betrokken bij de stemming over de motie.

Agendapunt:

Cijfers en trends inzake actuele asielstromen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 5
maart 2019
Cijfers en trends inzake actuele asielstromen - 32317-546
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 6 maart 2019 over de JBZ-Raad
Brussel op 7 en 8 maart 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brieven overige bewindspersonen
37.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing
wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische
organisatie gecontroleerd gebied

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing
wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie
gecontroleerd gebied (Kamerstuk 35125) - 2019Z03196
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
38.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde
kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 januari 2019
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018 - 21109237
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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39.

Agendapunt:

Fiche: Wijzigingsvoorstellen ETIAS

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 februari 2019
Fiche: Wijzigingsvoorstellen ETIAS - 22112-2771
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad van 6
en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
februari 2019
Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel 32317-542
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 5 en 6 maart 2019 over de JBZraad op 7 en 8 maart 2019 te Brussel.
EU, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te
Boekarest

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
februari 2019
Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest 32317-543
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 5 en 6 maart 2019 over de JBZraad op 7 en 8 maart 2019 te Brussel.
EU

Agendapunt:

Verslag werkbezoek Griekenland 13 en 14 februari

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 4
maart 2019
Verslag werkbezoek Griekenland 13 en 14 februari - 32317-544
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 6 maart 2019 over de JBZ-Raad
Brussel op 7 en 8 maart 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

42.

Besluit:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart
2019 te Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 maart
2019
Aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te
Brussel - 32317-545
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 5 en 6 maart 2019 over de JBZraad op 7 en 8 maart 2019 te Brussel.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 6 maart 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 7 maart 2019
Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 6 maart 2019 2019Z04392
Conform voorstellen.

Besluit:

44.

Besluit:
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Overig (openbaar)
45.

Agendapunt:
Noot:

Aanwijzen rapporteur wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële
verantwoordelijkheid
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel het lid Van Wijngaarden,
vanwege het vertrek van het lid Van Oosten, aan te wijzen als een van de
rapporteurs voor het wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële
verantwoordelijkheid.

Rondvraag
46.

Agendapunt:

Verzoek gesprek met onderzoeker en slachtoffers inzake
kindermisbruik

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 20 februari 2019
Verzoek gesprek met hoogleraar en slachtoffers inzake kindermisbruik 2019Z03458
De commissie stemt in met het verzoek om een gesprek van 1,5 uur.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Verzoek reactie op pleidooi van mr. dr. L.J.J. Peters om meer ruimte te
creëren voor het maken van vonnisafspraken in strafzaken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 22 februari 2019
Verzoek om reactie van de minister van Justitie & Veiligheid op het pleidooi van
mr. dr. L.J.J. Peters om meer ruimte te creëren voor het maken van
vonnisafspraken in strafzaken - 2019Z03642
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het pleidooi van mr. dr. L.J.J. Peters meer ruimte te
creëren voor het maken van vonnisafspraken in strafzaken.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Verzoek zo spoedig mogelijk te rapporteren over de eerste ervaringen
met de AVG

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 7 maart 2019
Verzoek van het lid van Dam aan de minister voor Rechtsbescherming om te
rapporteren over de eerste ervaringen met de AVG - 2019Z04444
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer zo spoedig
mogelijk te rapporteren over de eerste ervaringen met de AVG, gelet op de
aangenomen motie-Koopmans c.s. (Kamerstuk 34851, nr. 19) en het feit dat de
Autoriteit Persoonsgegevens haar jaarverslag 2018 op 4 april 2019 aan de
commissie zal aanbieden.

Besluit:
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49.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'We moeten misdrijven verkeerd registreren,
zeggen agenten'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 13 maart 2019
Verzoek inzake reactie op bericht 'We moeten misdrijven verkeerd registreren,
zeggen agenten' - 2019Z04864
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 31
maart 2019 een reactie te doen toekomen op het bericht 'We moeten
misdrijven verkeerd registreren, zeggen agenten' (NOS.nl, 12 maart 2019).

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'Hoe de kritiek op onterechte straffen werd
weggepoetst'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 13 maart 2019
Verzoek inzake reactie op bericht over OM-afdoening - 2019Z04863
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 19
maart 2019 een reactie te doen toekomen op het bericht 'Hoe de kritiek op
onterechte straffen werd weggepoetst' (NRC NEXT, 13 maart 2019) en daarin
ook in te gaan op de verhouding tot de integriteitscode van het ministerie van
Justitie en Veiligheid, zodat deze kan worden betrokken bij het algemeen
overleg over de OM-afdoening op 21 maart 2019.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over criminaliteitscijfers

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 13 maart 2019
Verzoek inzake rondetafelgesprek criminaliteitscijfers - 2019Z04862
De commissie stemt in met het voorstel voor een rondetafelgesprek. Het lid
Helder zal, na ommekomst van de nadere informatie van het WODC, een nader
uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Verzoek reactie op input van professoren op wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Gent (VVD) 11 maart 2019
Verzoek aan minister voor rechtsbescherming reactie van professoren voor
plenaire behandeling wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen 2019Z04666
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer, ten
behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen (Kamerstuk 34491), een reactie te doen toekomen op de
ontvangen commentaren van twee professoren op dit wetsvoorstel.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek inzake leverancier tapsysteem

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 13 maart 2019
Verzoek inzake leverancier tapsysteem - 2019Z04880
De minister van Justitie en veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren welke leverancier het tapsysteem zal leveren, zoals aangekondigd in
de antwoorden op de schriftelijke vragen over de storingen in de tapinstallatie
van de politie (2017Z12067).

Besluit:
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Brievenlijst
54.

Agendapunt:

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

55.

Agendapunt:

Stafnotitie - Aangepast voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van
radicalisering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 maart 2019
Aangepast voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van radicalisering 2019Z04140
De opzet voor het rondetafelgesprek wordt conform het voorstel vastgesteld.
BiZa, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

56.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek digitalisering en
financiering rechtspraak

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 maart 2019
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek digitalisering en financiering
rechtspraak - 2019Z04165
De opzet voor het rondetafelgesprek wordt met een enkele aanpassing
vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A01021
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