Den Haag, 12 oktober 2017

HERZIENE BESLUITENLIJST
(i.v.m. agendapunt 20)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Volgcommissie(s):
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BuZa
EU
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met
onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 september
2017
Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven 29398-570
Voor kennisgeving aangenomen.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen
en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn
90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn
pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 maart 2017
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde
reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot
intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326)
(Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) 34688
Aanmelden voor plenaire behandeling.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en
Justitie, S.A. Blok - 2 oktober 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34688-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZ
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 2 oktober
2017
Nota van wijziging - 34688-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZ

Agendapunt:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart
1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat
van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 3 oktober 2017
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’sGravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op het huwelijksvermogensregime - 34798
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 november 2017.
De inbrengdatum voor het verslag van de Uitvoeringswet Verordening
huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen
geregistreerde partnerschappen (Kamerstuk 34795) wordt verplaatst naar 9
november 2017.
BuZa

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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4.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juli 2017
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2017Z10167
De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en
enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van
de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde
reisarrangementen) (Kamerstuk 34688) spoedig te agenderen voor plenaire
behandeling in verband met de voorziene inwerkingtreding per 1 januari 2018.

Besluit:

Brieven minister van Veiligheid en Justitie
5.

Agendapunt:

WODC-onderzoek beleving slachtoffers zedenmisdrijven

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 12 september
2017
WODC-onderzoek beleving slachtoffers zedenmisdrijven - 33552-33
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.
VWS

Agendapunt:

Aankondiging beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 26 september
2017
Aankondiging beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017 - 33199-20
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht enkele vragen te
beantwoorden onder andere over de relatie tussen de beleidsdoorlichting en de
Evaluatie Politiewet 2012.
FIN

Besluit:

6.

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

7.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 oktober 2017
Stafnotitie - Aankondiging beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017 2017Z13313
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam
en omstreken van 17 januari 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 2 oktober 2017
Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en
omstreken van 17 januari 2017 - 29517-134
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.
EZ, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Rehabilitatie bij onterechte veroordelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 oktober 2017
Rehabilitatie bij onterechte veroordelingen - 29279-396
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Beleidsreactie RSJ-rapport ‘Van detineren naar re-integreren’

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 oktober 2017
Beleidsreactie RSJ-rapport ‘Van detineren naar re-integreren’ - 28719-100
Betrekken bij het plenaire debat over het RSJ-rapport ‘Van detineren naar reintegreren’.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur'

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 5 oktober 2017
Onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur' - 29911172
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Rapport “De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese
landen vergeleken”

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 5 oktober 2017
Rapport “De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen
vergeleken” - 32761-115
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Big data en
de bescherming van persoonsgegevens.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
12.

Agendapunt:

Marktscan Forensische Zorg 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff
(VVD) - 28 september 2017
Marktscan Forensische Zorg 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 33628-21
Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en
Justitie voor het jaar 2018.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
13.

Agendapunt:

Begeleidende brief bij het verslag van de bijeenkomst van de Raad van
Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 september 2017 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 2 oktober 2017
Begeleidende brief bij het verslag van de bijeenkomst van de Raad van Justitie
en Binnenlandse Zaken van 14 september 2017 te Brussel - 32317-490
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 oktober 2017 over de JBZ-Raad
op 12 en 13 oktober 2017 (Algemeen deel en JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling over de uitvoering van de Europese
Migratieagenda COM (2017) 558 (Engelstalig)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 oktober 2017
EU-voorstel: Mededeling over de uitvoering van de Europese Migratieagenda
COM (2017) 558 (Engelstalig) - 2017Z13183
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 oktober 2017 over de JBZ-Raad
op 12 en 13 oktober 2017 (Algemeen deel en JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling over het behoud en de versterking van
Schengen - de verruiming van binnengrenscontroles Schengen en
uitbreiding van de Schengenzone COM (2017) 570 (Engelstalig)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 oktober 2017
EU-voorstel: Mededeling over het behoud en de versterking van Schengen - de
verruiming van binnengrenscontroles Schengen en uitbreiding van de
Schengenzone COM (2017) 570 (Engelstalig) - 2017Z13182
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 oktober 2017 over de JBZ-Raad
op 12 en 13 oktober 2017 (Algemeen deel en JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
Technische briefing organiseren.
EU

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):

16.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 oktober 2017
Behandelvoorstel Schengenpakket - 2017Z13278
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht toestemming te
verlenen aan ambtenaren van het ministerie een technische briefing te
verzorgen over de Schengenvoorstellen.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg
en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 5 oktober 2017
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en
voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal - 32317-491
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 oktober 2017 over de JBZ-Raad
op 12 en 13 oktober 2017 (Algemeen deel en JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
17.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 oktober 2017
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie - 34775-VI-6
Agenderen voor de technische briefing door de Algemene Rekenkamer.
Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en
Justitie voor het jaar 2018.
FIN

Agendapunt:

Stafnotitie - Behandelwijze Europees werkprogramma 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 oktober 2017
Stafnotitie - Behandelwijze Europees werkprogramma 2018 - 2017Z13327
De staf zal in de notitie ter voorbereiding op de prioritering van het
Werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2018 ingaan op de
samenhang met en de status van reeds lopende dossiers.

Besluit:
Besluit:

18.

Besluit:

Rondvraag
19.

20.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over het RSJ-rapport 'Van detineren naar
re-integreren'

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 11 oktober 2017
Verzoek rondetafelgesprek over het RSJ-rapport 'Van detineren naar reintegreren' - 2017Z13631
Er zal een rondetafelgesprek worden gehouden over het RSJ-rapport 'Van
detineren naar re-integreren', voorafgaand aan het plenaire debat. De leden zal
worden verzocht per e-mail suggesties te doen voor uit te nodigen
personen/organisaties. Een opzet van het rondetafelgesprek zal in de volgende
procedurevergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 11 oktober 2017
Verzoek reactie op bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’' - 2017Z13568
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen komen op het bericht 'Kliniek Michael P. ’drugshol’ (Telegraaf.nl, 11
oktober 2017) en de Kamer te informeren over de stand van zaken van het
wetsvoorstel forensische zorg en wat de huidige mogelijkheden zijn tot het
opleggen van tbs aan weigerende observandi.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Verzoek inzake problematiek van in Nederland geboren kinderen van
Chinese ouder

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg
(GroenLinks) - 11 oktober 2017
Verzoek inzake problematiek van in Nederland geboren kinderen van Chinese
ouder - 2017Z13606
De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de stand van zaken aangaande de problematiek van in
Nederland geboren kinderen van Chinese ouders die ondanks legaal regulier
verblijf niet in aanmerking komen voor het Nederlanderschap en tevens aan te
geven of dit probleem zich bij meer landen voordoet.

Besluit:

Brievenlijst
22.

Agendapunt:

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

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2017A02140
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