Den Haag, 7 februari 2019
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met
het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding
van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van
uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het
slachtoffer jegens derden

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 september 2018
Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de
taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds
en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden - 35041
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 januari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35041-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR

2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de
voorwaardelijke veroordeling

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 21 juni 2018
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke
invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling - 34975
Aanhouden in afwachting van het verloop van de behandeling van het
wetsvoorstel straffen en beschermen (Kamerstuk 35122).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

3.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari
2014
Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het
vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard - 33844
Plenaire behandeling voortzetten.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 22 januari 2019
Brief van het lid Van der Staaij over aanhouden van het initiatiefwetsvoorstel 34975-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 januari 2019
Behandeling Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in
verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van
technische aard - 33844-13
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische
organisatie gecontroleerd gebied

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 januari
2019
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie
gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische
organisatie gecontroleerd gebied) - 35125
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2019.
De commissie wenst voorafgaand aan de inbreng voor het verslag bij het
wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie
gecontroleerd gebied (Kamerstuk 35125) een technische briefing te ontvangen
van het ministerie van Justitie en Veiligheid en van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
BuZa

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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5.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel Wet ter
Bescherming Koopvaardij

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
januari 2019
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel Wet ter
Bescherming Koopvaardij (Kamerstuk 34558) - 2019Z00960
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Agendapunt:

Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
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) 34608
De plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 23 januari 2019.

Besluit:

6.

Besluit:
Zaak:

7.

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 januari
2019
Derde nota van wijziging - 34608-20
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 29 januari
2019
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen
en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op
de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) 35130-(R2119)
Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.
EU, KR, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van
terroristische en ernstige misdrijven

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari
2018
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige
criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de
bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861
Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht
toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 januari 2019
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34861-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
januari 2019
Tweede nota van wijziging - 34861-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

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 - 2018Z22482
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
10.

Agendapunt:

WODC-onderzoek “Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkelingen in aanpak”

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
januari 2019
WODC-onderzoek “Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in
aanpak” - 29911-217
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 14 maart 2019.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies
inzake het WODC

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
januari 2019
Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies inzake
het WODC - 28844-168
Agenderen voor een algemeen overleg over de rapporten inzake het WODC in
plaats van het plenaire debat over de rapporten inzake het WODC. Algemeen
overleg op korte termijn plannen. Voor dit algemeen overleg worden tevens
geagendeerd de brieven die zijn toegevoegd aan het plenaire debat over de
rapporten inzake het WODC.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende
Brexit-scenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar
op wordt geanticipeerd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
januari 2019
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexitscenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt
geanticipeerd - 23987-302
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 maart 2019 over de JBZ-Raad
Brussel op 7 en 8 maart 2019 en het algemeen overleg op 6 maart 2019 over
JBZ-Raad Brussel op 7 en 8 maart 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van
asiel- en vreemdelingenbeleid).
EU

Agendapunt:

Zaak Julio Poch

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
januari 2019
Zaak Julio Poch - 35000-VI-88
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie - 33173-15
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht enkele vragen te
beantwoorden over de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem van het
openbaar ministerie.

Besluit:

Zaak:

15.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2019
Stafnotitie - Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie 2019Z01766
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Implementatieplan geestelijke verzorging politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
januari 2019
Implementatieplan geestelijke verzorging politie - 29628-857
Agenderen voor het algemeen overleg over politie. Algemeen overleg plannen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdachte Rotterdam
stuurde Humeyra dreigfoto met vuurwapens’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 december 2018, over het bericht ‘Verdachte Rotterdam
stuurde Humeyra dreigfoto met vuurwapens’ - 35000-VI-87
Betrekken bij het plenair debat over functioneren van het stelsel bewaken en
beveiligen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Conclusies en aanbevelingen VN-comité tegen Foltering 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
januari 2019
Conclusies en aanbevelingen VN-comité tegen Foltering 2018 - 33826-26
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het jarenlange
misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 15 januari 2019, over het jarenlange misbruik van
minderjarigen door een atletiektrainer - 30234-206
Betrekken bij het plenaire debat over het jarenlange misbruik van
minderjarigen door een atletiektrainer.
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op
20 februari 2019. Voor dit algemeen overleg tevens de minister voor Medische
Zorg en Sport uitnodigen.
VWS

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

De positie van de medezeggenschap bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
januari 2019
De positie van de medezeggenschap bij de politie - 29628-858
Agenderen voor het algemeen overleg over politie.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Psychopathologie en terrorisme: stand van zaken,
lacunes en prioriteiten voor toekomstig onderzoek’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2019
Onderzoeksrapport ‘Psychopathologie en terrorisme: stand van zaken, lacunes
en prioriteiten voor toekomstig onderzoek’ - 29754-487
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorisme/extremisme.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Stand van zaken wetsvoorstel publicatie camerabeelden door
particulieren ter ondersteuning van de opsporing

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2019
Stand van zaken wetsvoorstel publicatie camerabeelden door particulieren ter
ondersteuning van de opsporing - 35000-VI-90
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Wob-verzoek inzake het besluit om al dan niet een landelijk
vuurwerkverbod in te voeren

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2019
Wob-verzoek inzake het besluit om al dan niet een landelijk vuurwerkverbod in
te voeren - 28684-549
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
23.

Agendapunt:

Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 januari 2019
Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden - 33836-33
Geagendeerd voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 24
januari 2019.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van
woninginbraken, heling en geweld

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 januari 2019
Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken,
heling en geweld - 28684-548
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

WODC-rapport ‘Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 januari 2019
WODC-rapport ‘Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg’ - 33628-42
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
tbs/forensische zorg.
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het tekort schieten van de capaciteit in het Pieter Baan
Centrum in de afhandeling van strafzaken, naar aanleiding van berichtgeving
hierover: 'Man die agent pistool op hoofd zette niet onderzocht: wachttijd is te
lang' (Omroepwest.nl, 29 januari 2019).

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake verzoek om aandacht voor
ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 januari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake verzoek Scholtens Advocaten, namens
Comité tot behoud van een volwaardige rechtbank in Lelystad, om aandacht
voor ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad i.h.k.v. motie van het lid
Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te
houden (Kamerstuk 34300-VI-34) - 29279-488
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 31 januari 2019.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen na de eerste
termijn van het algemeen overleg gesubsidieerde rechtsbijstand op 23
januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 januari 2019
Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen na de eerste termijn van
het algemeen overleg gesubsidieerde rechtsbijstand op 23 januari 2019 31753-159
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand
(voortzetting eerste termijn en tweede termijn) op 31 januari 2019.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp
over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 januari 2019
Reactie op gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een
dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (Kamerstuk 35000-VI-89) 35000-VI-91
Betrokken bij de stemming over de motie op 29 januari 2019.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Jaarverslag en toezichtsrapport 2017 van het College van Toezicht
Auteursrechten

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 januari 2019
Jaarverslag 2017 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursen naburige rechten - 29838-100
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over auteursrecht.

Besluit:
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Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
30.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 toegang, toelating en opvang
van vreemdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 7
december 2018
Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 toegang, toelating en opvang van
vreemdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - 33199-29
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer,
gelet op het aangekondigde ambtelijke overleg binnen de migratieketen, voor
de volgende begrotingsbehandeling te informeren over de aanvullende
gegevens (indicatoren) die verzameld kunnen worden, zodat er betere
sturingsinformatie beschikbaar komt en er bij een volgende beleidsdoorlichting
meer inzicht kan worden gegeven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het beleid inzake toegang, toelating en opvang van vreemdelingen en daarbij
tevens te reageren op het oordeel van het WODC over het niet meenemen van
beschikbare kennis over de kwaliteit van procedures in de beleidsdoorlichting.

Besluit:

Zaak:

31.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2019
Stafnotitie - beleidsdoorlichting toelating/opvang vreemdelingen - 2019Z01774
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Rapport inzake de opvang van overlastgevende asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
januari 2019
Rapport inzake de opvang van overlastgevende asielzoekers - 19637-2455
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Uitstel reactie op verzoeken over een versoepeling van het
kinderpardon

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 23
januari 2019
Uitstel reactie op verzoeken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden
van 22 januari 2019, over een versoepeling van het kinderpardon - 196372458
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik over het kinderpardon in
verband met op handen zijnde uitzettingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 23
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het kinderpardon in verband met op
handen zijnde uitzettingen - 19637-2457
Betrokken bij het plenaire debat over een versoepeling van het kinderpardon op
30 januari 2019.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Een nieuwe balans in het regeerakkoord

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29
januari 2019
Een nieuwe balans in het regeerakkoord (asiel en migratie, onder meer over de
Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (DRLVK)) - 19637-2459
Betrokken bij het plenaire debat over een versoepeling van het kinderpardon op
30 januari 2019.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over een juridische
duiding van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni
2018 in de zaak Gnandi

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 30
januari 2019
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 22 januari 2019, over een juridische duiding van het
arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni 2018 in de zaak Gnandi 19637-2460
Betrokken bij het plenaire debat over een versoepeling van het kinderpardon op
30 januari 2019.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
36.

Agendapunt:

Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 december
2018
Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17 - 33997-129
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over MH17.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
37.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari
2019 te Boekarest

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2019
Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te
Boekarest - 32317-538
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 6 februari 2019 over de
informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid
tot en met 31 januari 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2019
Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en met 31 januari
2019 - 2019Z01754
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
39.

Agendapunt:

Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief 'Eigeland voorkinderpardon
dat wél werkt'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 31 januari 2019
Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief "Eigeland voorkinderpardon dat wél
werkt" - 2019Z01696
De commissie stemt in met het doorgeleiden van de resultaten en getrokken
conclusie aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven,
namelijk dat het onderwerp (ook in besluitvormende zin) veelvuldig aan de orde
is geweest en dat er naar mening van de gevraagde commissie inmiddels
sprake is van een duidelijk standpunt dat kan rekenen op een
Kamermeerderheid.
VERZ

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

40.

41.

Agendapunt:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2019
Stafnotitie - burgerinitiatief "Eigeland voorkinderpardon dat wél werkt’ 2019Z01777
Zie bovenstaand besluit.

Noot:

Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar
2019
De rapporteurs hebben een korte terugblik gegeven.

Agendapunt:
Besluit:

Gebruik Troelstrazaal
Het voorstel wordt aangehouden.

Rondvraag
42.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over deradicalisering

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.J.M. Laan-Geselschap
(VVD) - 29 januari 2019
Verzoek om een rondetafelgesprek inzake deradicalisering - 2019Z01524
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over deradicalisering. De
commissies SZW en BiZa worden uitgenodigd als volgcommissie. Via e-mail zal
worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissies voor het
rondetafelgesprek wensen uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het
rondetafelgesprek wordt de volgende procedurevergadering ter goedkeuring
aan de commissie voorgelegd.
BiZa, SZW

Agendapunt:

Verzoek inzake wet strafbaarstelling binnensmokkelen contrabande

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 29
januari 2019
Verzoek inzake wet strafbaarstelling binnensmokkelen contrabande 2019Z01545
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de nota naar
aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de
strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden
voorwerpen (Kamerstuk 34982) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:

43.

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Verzoek inzake burgerparticipatie in onder andere de opsporing

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 30
januari 2019
Verzoek inzake burgerparticipatie in onder andere de opsporing - 2019Z01685
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht bij de uitwerking van
de motie-Van Dam/Den Boer over landelijk beleid voor burgerinitiatieven op het
vlak van handhaving en opsporing (Kamerstuk 35000-VI, nr. 44) ook het
onderzoek van Politie en Wetenschap 'Politie en actief burgerschap: een veilig
verhaal?' te betrekken.

Besluit:

45.

46.

Agendapunt:

Verzoek inzake onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake
vuurwerkramp Enschede

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak
(SP) - 5 februari 2019
Verzoek inzake onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake
vuurwerkramp Enschede - 2019Z02091
De commissie stemt niet in met het verzoek.

Agendapunt:

Verzoek om stand van zaken inzake modernisering strafvordering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 7 februari 2019
Verzoek om stand van zaken inzake modernisering strafvordering 2019Z02248
De werkgroep modernisering Wetboek van Strafvordering zal de commissie een
terugkoppeling geven van de stand van zaken.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Verzoek om een technische briefing inzake Brexit

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 7 februari 2019
Verzoek om een technische briefing inzake Brexit - 2019Z02249
De commissie wenst voor 29 maart 2019 een besloten technische briefing te
ontvangen inzake de gevolgen van Brexit op J&V-terrein, in het bijzonder voor
wat betreft politiesamenwerking en gegevensuitwisseling.

Besluit:

Brievenlijst
48.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
49.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over boa’s

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 januari 2019
Voorstel opzet rondetafelgesprek over boa’s - 2019Z01529
De commissie stemt in met de voorgestelde opzet en aandachtspunten voor het
rondetafelgesprek.

Besluit:
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50.

Agendapunt:

Stafnotitie - Groslijst Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2019
Stafnotitie - Groslijst Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid 2019Z01781
De groslijst wordt op enkele punten aangepast. Tijdens de volgende
procedurevergadering zal de kennisagenda voor het jaar 2019 worden
vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A00413
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