Den Haag, 27 september 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
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LNV
OCW
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Wet- en regelgeving
1.

2.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit kansspelen op afstand

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 september
2018
Ontwerpbesluit kansspelen op afstand - 33996-74
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Ontwerp nieuwe subsidieregeling Rode Kruis

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
september 2018
Ontwerp nieuwe subsidieregeling Rode Kruis - 34775-VI-122
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 - 35000-VI
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 18
oktober 2018.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 mei 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z09335
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
5.

Agendapunt:

Zittingslocatie MH17-proces

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni
2018
Zittingslocatie MH17-proces - 33997-124
De ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken zullen worden
verzocht in december een besloten technische briefing te laten verzorgen over
de stand van zaken. Daarna zal de commissie besluiten over de verdere
behandeling van deze stukken.
BuZa

Besluit:

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

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2018
Toelichting procedure repatriëring stoffelijke resten MH17 slachtoffers - 33997126
Zie bovenstaand besluit.
BuZa

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2018
Beantwoording vragen commissies over het mogelijk aandeel van Oekraïne in
het neerhalen van vlucht MH17 - 33997-127
Zie bovenstaand besluit.
BuZa

Agendapunt:

Voortgang C2000 en 112

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 april
2018
Voortgang C2000 en 112 - 25124-89
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid en crisisbeheersing.

Besluit:

6.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 juni 2018
Mogelijk aandeel van Oekraïne in het neerhalen van vlucht MH17 - 33997-123
Zie bovenstaand besluit.
BuZa

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 juli
2018
Antwoorden op vragen commissie over de voortgang C2000 en alarmnummer
112 - 25124-90
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid en crisisbeheersing.
BiZa
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7.

Agendapunt:

Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2018
Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid - 26643558
Aanhouden tot na de technische briefing over ICT-projecten bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid.
BiZa

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2018
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48 - 29754-468
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme. Algemeen overleg
plannen.

Besluit:

8.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake steekpartij op Amsterdam CS op
31 augustus 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
september 2018
Reactie op verzoek commissie inzake steekpartij op Amsterdam CS op 31
augustus 2018 - 29754-469
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de
initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in >
blauw op straat” (Kamerstuk 34928) en aan het derde
rondetafelgesprek over de evaluatie van de Politiewet 2012

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
september 2018
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de initiatiefnota
van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”
(Kamerstuk 34928) en aan het derde rondetafelgesprek over de evaluatie van
de Politiewet 2012 - 2018Z15764
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het
debat 4 juli 2018 inzake DNA-V

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
september 2018
Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van
debat 4 juli 2018 t.a.v. DNA-V - 32399-88
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch
onderzoek.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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12.

13.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over JenV
Verandert

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
september 2018
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over JenV Verandert 2018Z16129
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

ICT vernieuwing politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
september 2018
ICT vernieuwing politie - 29628-807
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie (ICT) op 17 oktober 2018.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000), meldkamers en
1-1-2

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
september 2018
Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000), meldkamers en 1-1-2 25124-91
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid en crisisbeheersing.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
15.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Wet Beperking
Oplegging Taakstraffen’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 september
2018
Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Wet Beperking Oplegging
Taakstraffen’ - 29279-456
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8
november 2018.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en
Voogdijraad BES 2012 - 2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 september
2018
Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES
2012 - 2018 - 33199-27
De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een
stafnotitie met behandelvoorstel voorbereiden.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Voortgang programma herijking faillissementsrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 september
2018
Voortgang programma herijking faillissementsrecht - 33695-17
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juli 2018
Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht - 34775-VI-115
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vastgesteld op 1 november 2018.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
19.

Agendapunt:

Langdurig verblijvende vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 10
september 2018
Langdurig verblijvende vreemdelingen - 19637-2420
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Proces modernisering nationaliteitsrecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
september 2018
Proces modernisering nationaliteitsrecht - 34775-VI-121
Aangekondigde wetvoorstel afwachten.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Onderzoek naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf
van vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
september 2018
Onderzoek naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van
vreemdelingen - 2018Z15806
Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12
september 2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Onderzoeken naar de maatschappelijke positie van sekswerkers en
naar geweld tegen sekswerkers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 13
september 2018
Onderzoeken naar de maatschappelijke positie van sekswerkers en naar geweld
tegen sekswerkers - 34193-6
Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op
27 september 2018.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
23.

Agendapunt:

Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar
2018 - 32802-41
Ter informatie.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
24.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 20 september
2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 20 september 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 20 september 2018 2018Z16374
Conform voorstellen.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Tijdige implementatie van EU-wetgeving

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 21 september 2018
Stafnotitie - Tijdige implementatie van EU-wetgeving - 2018Z16458
1. De vaste commissie voor Europese Zaken zal worden geïnformeerd over de
knelpunten die optreden in EU-implementatietrajecten op J&V-terrein en de
commissie Europese Zaken de suggestie doen na te gaan of vergelijkbare
knelpunten ook bij andere commissies spelen.
2. De vaste commissie voor Europese Zaken zal worden verzocht de
commissie J&V te informeren over de uitkomsten van de besprekingen met
het kabinet inzake een standaardverdeling tussen Staten-Generaal en
regering van de termijn voor het implementeren van EU-wetgeving.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Behandelvoorstel migratievoorstellen september 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 21 september 2018
Stafnotitie - Behandelvoorstel migratievoorstellen september 2018 2018Z16459
De Kamer zal worden voorgesteld een parlementair behandelvoorbehoud te
plaatsen op de wetgevende migratievoorstellen.
EU

Besluit:

25.

Besluit:

26.

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Stafnotitie - Behandelvoorstel Europese Commmissievoorstellen op
J&V-terrein 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 21 september 2018
Stafnotitie - Behandelvoorstel Europese Commmissievoorstellen op J&V-terrein
2018 - 2018Z16470
1. Er zal een politieke dialoog worden gestart met de Europese Commissie
over het voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het Europees
Openbaar Ministerie.
2. De Kamer zal worden voorgesteld een behandelvoorbehoud te plaatsen bij
het voorstel tot het tegengaan van terroristische online content en bij het
voorstel tot oprichting van een cybersecurity competentiecentrum en een
netwerk van nationale coördinatiecentra.
3. De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht een technische
briefing te laten verzorgen over de voorstellen tot het tegengaan van
terroristische online content en tot oprichting van een cybersecurity
competentiecentrum en een netwerk van nationale coördinatiecentra.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
28.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 10 augustus 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies - 2018Z14593
Technische briefing en wetgevingsoverleg plannen over de bevindingen van de
rapporteurs.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
29.

Agendapunt:

Verzoek reactie op NRC onderzoek over misbruik binnen de RoomsKatholieke Kerk

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21
september 2018
Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op NRC onderzoek 2018Z16456
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het NRC-onderzoek over misbruik binnen de RoomsKatholieke Kerk.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op berichtgeving NRC over mogelijkheden
afdwingen herziening strafzaak

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 24 september 2018
Verzoek om reactie op berichtgeving NRC over mogelijkheden afdwingen
herziening strafzaak - 2018Z16592
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de berichtgeving in de NRC d.d. 21 september 2018 over
de mogelijkheden voor het afdwingen van herziening van een strafzaak en
daarbij tevens aan te geven of het onderzoek naar justitiële dwalingen nog voor
de begrotingsbehandeling aan de Kamer kan worden gestuurd.

Besluit:

Brievenlijst
31.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
32.

Agendapunt:

Procedure vaststelling jaarplanning 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 6 september 2018
Procedure vaststelling jaarplanning 2019 - 2018Z15461
1. De commissie stemt in met het versturen van het verzoek om een
planningsbrief aan de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en
Veiligheid ten behoeve van de jaarplanning 2019.
2. De commissie stemt in met het voorgestelde tijdschema om tot een nieuwe
jaarplanning voor 2019 te komen en deze uiterlijk vast te stellen vóór 22
februari 2019.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Jaarplanning - Stand van zaken activiteiten informele
voorbereidingsgroep Ondermijning

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 20 september 2018
Stand van zaken informele voorbereidingsgroep Ondermijning - 2018Z16433
1. De miniconferentie over aard, omvang en aanpak ondermijning wordt
verplaatst naar donderdag 1 november 2018. Hierdoor wordt de
oorspronkelijk op 1 november geplande technische briefing over
ondermijning en informatie-uitwisseling, ook verplaatst.
2. De Autoriteit Persoonsgegevens zal worden verzocht een bijdrage te leveren
aan die technische briefing over ondermijning en informatie-uitwisseling.
3. De commissie stemt in met het toevoegen van een tweetal genodigden aan
het rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling op 14
november 2018.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A02253
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