Den Haag, 10 oktober 2019

Voortouwcommissie:
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 maart
2019
Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in
verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen
worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor
de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten
(screening ambtenaren van politie en politie-externen) - 35170
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
september 2019
Nota van wijziging - 35170-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
september 2019
Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven 29398-755
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van
Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) 23 september 2019
Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk
inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel - 34541-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Brief van de leden Sjoerdsma en Asscher inzake overname en mede
verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 23
september 2019
Brief van de leden Sjoerdsma en Asscher inzake overname en mede
verdediging van het initiatiefwetsvoorstel - 35130-(R2119)-10
Voor kennisgeving aangenomen.
EU, KR, BiZa

Agendapunt:

Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei
2019
Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in
verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van
overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35206-(R2127)
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
KR

Besluit:

5.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35206-(R2127)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24
september 2019
Tweede nota van wijziging - 35206-(R2127)-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten
in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 juli 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in
verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht - 35256
Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Verslag uitgebracht op 27
september 2019.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 24
september 2019
Nota van wijziging - 35256-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

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

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 13 november 2018
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van
der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk
verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren,
bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende
organisaties) - 35079
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken
(PvdA) - 30 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35079-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 30 september
2019
Nota van wijziging - 35079-11
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 - 12 juni 2019
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2019Z11851
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in de
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo,
Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van
tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap
(Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119));
2. Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband
met enkele aanpassingen (Kamerstuk 35106-(R2115));
3. Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de
toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen
(Kamerstuk 35152);
4. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering
en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de
raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen) (Kamerstuk 34491);
5. Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen
in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie
willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst
werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie
gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en
politie-externen) (Kamerstuk 35170);
6. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in
de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren
of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)
(Kamerstuk 30579);
7. Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de
Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van
meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (Kamerstuk 35065);

Besluit:
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8.

9.

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen
in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie
willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst
werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie
gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en
politie-externen) (Kamerstuk 35170);
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van
Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het
bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van
wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk
verbod ondermijnende organisaties) (Kamerstuk 35079).

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
9.

Agendapunt:

Reactie op artikel in binnenlands bestuur 'gemeenten zijn zuinig met
Bibob'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Reactie op artikel in binnenlands bestuur 'gemeenten zijn zuinig met Bibob' 35152-7
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 13 november 2019.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport regionale good practices voor rechtshandhaving en
veiligheid in Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Onderzoeksrapport regionale good practices voor rechtshandhaving en
veiligheid in Caribisch Nederland - 31568-215
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieen Veiligheidsketen BES-eilanden.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over toestemmingdeelnamen aan een
technische briefing strafrechtketen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Reactie op verzoek commissie over toestemmingdeelnamen aan een technische
briefing strafrechtketen - 2019Z17660
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over slachtofferbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over slachtofferbeleid 2019Z17656
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Staat van de rechtshandhaving 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Staat van de rechtshandhaving 2018 - 29279-538
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieen Veiligheidsketen BES-eilanden.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Werkprogramma 2020 Inspectie Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Werkprogramma 2020 Inspectie Justitie en Veiligheid - 35300-VI-4
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2020.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het artikel "Geweld tegen moskeeën wordt niet herkend als
discriminatie"

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
september 2019
Reactie op verzoek commissie over het artikel "Geweld tegen moskeeën wordt
niet herkend als discriminatie" - 30950-178
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Stappen in het wetgevingsproces van de ontwerpbesluiten tot wijziging
Ambtsinstructie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
september 2019
Stappen in het wetgevingsproces van de ontwerpbesluiten tot wijziging
Ambtsinstructie - 34641-13
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel
geweldsaanwending opsporingsambtenaar (Kamerstuk 34641).

Besluit:

17.

Agendapunt:

Uitgebreide reactie PMJ-ramingen tot en met 2024

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni
2019
PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024 - 24587-746
Geagendeerd voor de technische briefing over PMJ-ramingen (Prognosemodel
Justitiële ketens) tot en met 2024 op 1 oktober 2019.
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2020.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24
september 2019
Uitgebreide reactie PMJ-ramingen tot en met 2024 - 24587-751
Geagendeerd voor de technische briefing over PMJ-ramingen (Prognosemodel
Justitiële ketens) tot en met 2024 op 1 oktober 2019.
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2020.
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18.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapportage Inspectie JenV “Internationale Rechtshulp
Gewogen”

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
september 2019
Beleidsreactie op rapportage Inspectie JenV “Internationale Rechtshulp
Gewogen” - 30010-46
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 7
november 2019.

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het Rapport: “Verhoging strafmaximum moord; is
veertig het nieuwe dertig”?

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
september 2019
Beleidsreactie op het rapport “Verhoging strafmaximum moord; is veertig het
nieuwe dertig”? - 29279-539
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Drost over seksueel misbruik proanorexia coaches

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
september 2019
Reactie op verzoek van het lid Drost, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 4 juni 2019, over seksueel misbruik pro-anorexia coaches
- 31015-177
Betrekken bij het plenaire debat over pro-anorexia-coaches die meisjes
misbruiken.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Toezegging over de toepassing van technologieën
gezichtsherkenningssoftware

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
oktober 2019
Toezegging over de toepassing van technologieën gezichtsherkenningssoftware
- 34861-22
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 14 november 2019.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Toestemming technische briefing misdaadgeld 8 oktober 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
oktober 2019
Toestemming technische briefing misdaadgeld 8 oktober 2019 - 2019Z18649
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven van minister voor Rechtsbescherming
23.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en
beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 september
2019
Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en beleidsdoorlichting Raad
voor de Kinderbescherming - 33199-31
Aan de minister voor Rechtsbescherming zal een aantal specifieke vragen over
de beleidsdoorlichting worden voorgelegd.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toezending rapport van de
Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over steekincident metro
Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 september
2019
Reactie op verzoek commissie inzake toezending rapport van de Inspectie
Justitie en Veiligheid (IJenV) over steekincident metro Amsterdam - 25424-483
Voor kennisgeving aannemen. Het rapport van de Inspectie Justitie en
Veiligheid en de reactie daarop afwachten.

Besluit:

25.

26.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 2 oktober 2019
Stafnotitie - Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en
beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming - 2019Z18582
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Toestemming voor een technische briefing over de voortgangsbrief
inzake ‘Voortgang Programma Rechtsbijstand’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 september
2019
Toestemming voor een technische briefing over de voortgangsbrief inzake
‘Voortgang Programma Rechtsbijstand’ - 2019Z18340
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juni 2019
Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - 35000-VI121
Voor kennisgeving aangenomen.
OCW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 september
2019
Antwoorden op vragen commissie over de recente ontwikkelingen op het gebied
van screening en de Verklaring Omtrent het Gedrag - 35300-VI-6
Voor kennisgeving aangenomen.
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Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
27.

Agendapunt:

Veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 1e tranche

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20
september 2019
Veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 1e tranche - 19637-2531
Agenderen voor het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid
op 7 november 2019.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Financiering Team Up

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20
september 2019
Financiering Team Up - 35300-VI-5
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Stand van zaken snelle verbinding tussen Amsterdam en London met
Eurostar

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20
september 2019
Stand van zaken snelle verbinding tussen Amsterdam en London met Eurostar 29984-866
Geagendeerd voor het algemeen overleg spoor van de commissie Infrastructuur
en Waterstaat op 25 september 2019.
Betrokken bij het algemeen overleg op 3 oktober 2019 over de formele JBZRaad 7 en 8 oktober (Luxemburg).
De griffier zal nagaan of de tekst van het verdrag al beschikbaar is en de
commissie daarover informeren.
I&W, FIN

Agendapunt:

Uitspraak Raad van State intrekken Nederlanderschap

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 24
september 2019
Uitspraak Raad van State intrekken Nederlanderschap - 29754-525
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

30.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Inspectie
Justitie en Veiligheid over het vertrekproces van de Armeense kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 30
september 2019
Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Inspectie Justitie en
Veiligheid over het vertrekproces van de Armeense kinderen - 29344-135
Voor kennisgeving aangenomen. Het rapport van de Inspectie Justitie en
Veiligheid en de beleidsreactie afwachten, voorzien oktober 2019.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Syrië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 3
oktober 2019
Landgebonden asielbeleid Syrië - 19637-2532
Agenderen voor het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid
op 7 november 2019.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
33.

Agendapunt:

Rapport Europees Justitie Scorebord (EJS) 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 september
2019
Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2019 (EJS) - 22112-2823
Agenderen voor het algemeen overleg op 28 november 2019 over de formele
JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Uitstel toezending van het fiche: Gegevensbeschermingsregels als basis
voor vertrouwen in de EU en daarbuiten – een inventarisatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 september
2019
Uitstel toezending van het fiche: Gegevensbeschermingsregels als basis voor
vertrouwen in de EU en daarbuiten – een inventarisatie - 22112-2822
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken, 7 en 8 oktober 2019 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
september 2019
Geannoteerde agenda van de bijeenkomstvan de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken,7 en 8 oktober 2019 te Luxemburg - 32317-569
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 1 oktober 2019 over de formele
JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van
asiel- en vreemdelingenbeleid) en voor het algemeen overleg op 3 oktober
2019 over de formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg).
BiZa, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de
bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7 en 8
oktober 2019 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 2
oktober 2019
Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de
bijeenkomstvan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,7 en 8 oktober 2019 te
Luxemburg - 32317-570
Betrokken bij het VSO JBZ-raad d.d. 7-8 oktober 2019 (deel asiel- en
vreemdelingenbeleid).

Besluit:

37.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 3 oktober 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 oktober 2019
Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 3 oktober 2019 2019Z18804
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
38.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 2 oktober 2019
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid - 35300-VI-7
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2020.
De commissie wenst een technische briefing van de Algemene Rekenkamer te
ontvangen.

Besluit:
Besluit:

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Verzoek reactie minister van J&V op artikel 'Reflecties op
instellingsfeiten, de overwegingen van rechters over strafbare feiten
gepleegd in de ggz'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 1
oktober 2019
Verzoek reactie minister van J&V op artikel 'Reflecties op instellingsfeiten, de
overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz' 2019Z18512
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het artikel 'Reflecties op instellingsfeiten, de
overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz' (NJB, 27
september 2019, aflevering 32, pagina 2380 ev.) specifiek om duidelijkheid te
krijgen over het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie ten aanzien van
instellingsfeiten.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek reactie van minister J&V op artikel 'Amsterdamse
brandweercommandant geoefendheid brandweer absoluut niet op orde'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) 1 oktober 2019
Verzoek reactie van minister J&V op artikel "Amsterdamse
brandweercommandant geoefendheid brandweer absoluut niet op orde" 2019Z18517
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg brandweer op 17 oktober 2019 een reactie
te doen toekomen op het bericht 'Amsterdamse brandweercommandant:
geoefendheid Amsterdamse brandweer ‘absoluut niet op orde’' (NRC.nl, 29
september 2019).

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over discriminatie en inclusie bij de politie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 3
oktober 2019
Verzoek rondetafelgesprek over discriminatie en inclusie bij de politie 2019Z18719
Het verzoek wordt gehonoreerd. Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke
personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te
nodigen. Een voorstel met opzet van het rondetafelgesprek zal voor een
volgende procedurevergadering aan de commissie ter goedkeuring worden
voorgelegd.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Verzoek inzake reactie minister op bericht 'Justitie tapte klokkenluider
in onderzoek naar de WODC-affaire'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 9 oktober 2019
Verzoek inzake reactie minister op bericht 'Justitie tapte klokkenluider in
onderzoek naar de WODC-affaire' - 2019Z19154
Het verzoek wordt ingetrokken, gelet op de gedachtewisseling tijdens de
regeling van werkzaamheden op 9 oktober 2019 en de hierover reeds gestelde
schriftelijke vragen.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Bergkamp om het AO Personen- en familierecht te
wisselen met het AO Kansspelen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 9 oktober 2019
Verzoek van het lid Bergkamp om het AO Personen- en familierecht te wisselen
met het AO Kansspelen - 2019Z19168
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek kabinetsreactie op het bericht 'Verbied verslavende games
voor minderjarigen'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 9 oktober 2019
Verzoek kabinetsreactie op het bericht 'Verbied verslavende games voor
minderjarigen' - 2019Z19239
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over kansspelen een reactie te doen
toekomen op het bericht 'Verbied verslavende games voor minderjarigen'
(NOS.nl, 8 oktober 2019).

Besluit:

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Verzoek toevoegen genodigde voor het gesprek over het rapport van de
commissie Hoekstra inzake DNA op 6 november 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 1
oktober 2019
Verzoek toevoegen aan de lijst deskundigen voor de hoorzitting over DNA
onderzoek n.a.v. de Cie Hoekstra op 6 november 2019 - 2019Z18525
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A02730
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