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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Besluit kansspelen op afstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 maart 2020
Ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op
afstand (Besluit kansspelen op afstand) - 33996-76
Agenderen voor een VSO op korte termijn.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 mei 2020
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende bepalingen
ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op
afstand) - 33996-77
Agenderen voor een VSO op korte termijn.

Agendapunt:

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte
markt

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 mei 2020
Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de
Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de
Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de
digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en
2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale
eengemaakte markt) - 35454
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 juni 2020.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en
executierecht

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 juni 2019
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en
executierecht - 35225
Aangenomen op 14 mei 2020.

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

5.

6.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 mei 2020
Tweede nota van wijziging - 35225-15
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 mei 2020
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Nispen t.v.v. nr. 9 over
het hanteren van de formulering 'geldig beslag' (Kamerstuk 35225-11) en het
nader gewijzigd amendement van de leden Van Dam en Groothuizen 35225-18
t.v.v. nr. 17 over afvoeren van ontruimde spullen door B&W (Kamerstuk
35225-18) - 2020Z08718
Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel op 14 mei 2020.

Agendapunt:

Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf
c.s. over schrappen van het recht om contant geld te eisen bij
gesecureerde vorderingen en het tweede nader gewijzigd amendement
van het lid Van der Graaf c.s. over minimumbescherming voor
schuldeisers

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 mei 2020
Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s.
t.v.v. nr. 22 over schrappen van het recht om contant geld te eisen bij
gesecureerde vorderingen (Kamerstuk 35249-24) en het tweede nader
gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. t.v.v. nr. 23 over
minimumbescherming voor schuldeisers (Kamerstuk 35249-25) - 35249-26
Betrokken bij de stemming over de amendementen op 14 mei 2020.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 - 35470-VI-1
Geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen op 28 mei 2020.

Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 - 35470-VI
Geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen op 28 mei 2020.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke
beslissingen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 april 2020
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere
kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen) - 35436
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

8.

Informatie over het wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 mei
2020
Informatie over het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar
(Kamerstuk 34641) - 34641-25
Voor kennisgeving aangenomen. Nader aangekondigd reparatiewetsvoorstel
afwachten.

Agendapunt:

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 28
mei 2020
Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het
instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet
opschorting dwangsommen IND) - 35476
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020.

Besluit:
Zaak:

10.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2020
Nota van wijziging - 35436-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Besluit:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35436-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 28
mei 2020
Verzoek spoedige behandeling Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND
(Kamerstuk 35476) - 35476-5
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 mei 2020
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie
van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb) - 35477
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 juni 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

3

11.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot
confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr.
2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november
2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en
confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2020
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning
en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in
verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse
erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) 35402
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

12.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 november 2019
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2019Z23615
De Griffie Plenair zal worden verzocht de voortzetting van de plenaire
behandeling van het 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) te plannen voor het zomerreces.
De Griffie Plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband
met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een
beursvennootschap (Kamerstuk 35367) te plannen voor het zomerreces.

Besluit:

Besluit:

13.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 mei 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35402-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel (on)geplande commissieactiviteiten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 mei 2020
Stafnotitie - Voorstel (on)geplande commissieactiviteiten - 2020Z08694
De Griffie Plenair zal worden verzocht de wetsvoorstellen Tijdelijke wet COVID19 (nog te ontvangen wetsvoorstel) en de Tijdelijke wet opschorting
dwangsommen (Kamerstuk 35476) te agenderen voor plenaire behandeling, in
tegenstelling tot de eerdere besluitvorming deze wetsvoorstellen te behandelen
in een wetgevingsoverleg.
Aan de minister van Justitie en Veiligheid zullen de zorgen worden overgebracht
over de termijn van de indiening van het wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19,
gelet op de door de commissie gewenste zorgvuldige parlementaire behandeling
daarvan.

Besluit:

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
14.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de
commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 mei
2020
Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie
Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) - 28844-213
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie
Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie).

Besluit:

15.

Agendapunt:

Uitkomsten van de onderzoeken naar de gevaarzetting van nat
vuurwerk in Ulicoten en de bestrijding van vuurwerkbranden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2019
Uitkomsten van de onderzoeken naar de gevaarzetting van nat vuurwerk in
Ulicoten en de bestrijding van vuurwerkbranden - 29517-182
Agenderen voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 mei
2020
Antwoord op vragen commissie over o.a. uitkomsten van de onderzoeken naar
de gevaarzetting van nat vuurwerk in Ulicoten en de bestrijding van
vuurwerkbranden (Kamerstuk 29517-182) - 29517-191
Agenderen voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.
I&W

Agendapunt:

Coffeeshopmonitor meting 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 mei
2020
Coffeeshopmonitor meting 2018 - 24077-463
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
coffeeshopbeleid.

Besluit:

16.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 mei
2020
Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven - 29279-592
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over zeden.
De commissie wenst een openbare technische briefing te houden na het
zomerreces.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 mei
2020
Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2019 - 35300-VI-125
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport Raad voor de rechtshandhaving 'Bijdragen
justitiële partijen aan de aanpak huiselijk geweld in Caribisch
Nederland’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei
2020
Beleidsreactie op rapport Raad voor de rechtshandhaving 'Bijdragen justitiële
partijen aan de aanpak huiselijk geweld in Caribisch Nederland’ - 28345-232
Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van
het notaoverleg over rechtshandhaving.
KR, VWS

Agendapunt:

Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei
2020
Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV - 35300-VI-127
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Agendapunt:

Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 mei
2020
Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter - 27565-175
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

20.

21.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Capaciteit forensisch onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 mei
2020
Capaciteit forensisch onderzoek - 33628-75
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 52

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 mei
2020
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 - 29754-545
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme. Algemeen overleg
plannen na het zomerreces.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

24.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Herziene versie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 52 - 29754-546
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het Inspectierapport 'aanpak van mensenhandel en
mensensmokkel'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Beleidsreactie op het Inspectierapport 'aanpak van mensenhandel en
mensensmokkel' - 28638-180
Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van
het notaoverleg over rechtshandhaving.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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25.

26.

Agendapunt:

Reactie op het advies van de parlementair advocaat inzake de
aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Reactie op het advies van de parlementair advocaat inzake de aanbesteding
van tolk- en vertaaldiensten - 29936-50
Betrekken bij het VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02).

Agendapunt:

Internetcriminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei
2020
Internetcriminaliteit - 28684-621
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
cybersecurity.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

27.

Agendapunt:

Financieringsregeling drugsafvaldumpingen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei
2020
Financieringsregeling drugsafvaldumpingen - 29911-277
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
BiZa, I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

29.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht "Linkse
meerderheid wil kraakbeleid Halsema afzwakken"

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 mei
2020
Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht "Linkse meerderheid
wil kraakbeleid Halsema afzwakken" - 31560-53
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
januari 2020
Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden - 26643-660
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
cybersecurity.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 mei
2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. overzicht op hoofdlijnen Citrixkwetsbaarheden - 26643-685
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
cybersecurity.
BiZa
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30.

31.

Agendapunt:

Toezegging over toezending van een afschrift van de brief aan de
Korpschef over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de
screening

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 mei
2020
Toezegging over toezending van een afschrift van de brief aan de Korpschef
over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de screening - 35170-16
Agenderen voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.

Agendapunt:

Verslag een schriftelijk overleg over de nationale veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 mei
2020
Verslag een schriftelijk overleg over de nationale veiligheid - 29628-947
Agenderen voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.

Besluit:

32.

33.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de planning uitwerking structurele
middelen aanpak ondermijnende criminaliteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 mei
2020
Reactie op verzoek commissie over de planning uitwerking structurele middelen
aanpak ondermijnende criminaliteit - 29911-278
De commissie wenst een besloten technische briefing voor het zomerreces.

Agendapunt:

Eerste halfjaarbericht politie van 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 mei
2020
Eerste halfjaarbericht politie van 2020 - 29628-948
Agenderen voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
34.

Agendapunt:

Beleidsreactie vervolganalyse naar de werkwijze in de instellingen van
kloosterorde De Goede Herder

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2019
Beleidsreactie vervolganalyse naar de werkwijze in de instellingen van
kloosterorde De Goede Herder - 31015-181
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderdwangarbeid.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting
Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Kinderdwangarbeid
Meisjes Goede Herder - 31015-194
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
kinderdwangarbeid.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma
rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2019
Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma
rechtsbijstand - 31753-190
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Besluit:
Zaak:

37.

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 mei 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de tweede voortgangsrapportage
stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190) 31753-196
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Agendapunt:

Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2020
Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv - 29279-593
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland:
een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 mei 2020
Onderzoeksrapport ‘Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een
verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor’ - 31568-216
Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van
het notaoverleg over rechtshandhaving.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de
COVID-19-crisis

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2020
Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de COVID19-crisis - 31753-197
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Afschrift reactie op voorstel als crisismaatregelen leeftijdsgrens
rechter-plaatsvervangers te verhogen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2020
Afschrift reactie op voorstel als crisismaatregelen leeftijdsgrens rechterplaatsvervangers te verhogen - 2020Z09161
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Besluit:
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41.

Agendapunt:

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 oktober 2019
Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid - 26643-641
Agenderen voor het algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens.
Algemeen overleg plannen na het zomerreces.
De griffier zal in overleg met de griffier van de commissie Binnenlandse Zaken
bekijken of het mogelijk is een algemeen overleg over digitalisering te voeren
met beide commissies en hiertoe via e-mail een procedurevoorstel doen.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

42.

43.

44.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2020
Beantwoording vragen commissie over waarborgen tegen risico’s van dataanalyses door de overheid - 26643-682
Agenderen voor het algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens.
Algemeen overleg plannen na het zomerreces.
De griffier zal in overleg met de griffier van de commissie Binnenlandse Zaken
bekijken of het mogelijk is een algemeen overleg over digitalisering te voeren
met beide commissies en hiertoe via e-mail een procedurevoorstel doen.

Agendapunt:

Advies van de RSJ ‘Langdurig in de tbs’

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 mei 2020
Advies van de RSJ ‘Langdurig in de tbs’ - 29452-236
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Agendapunt:

Versoepeling corona-maatregelen DJI

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 mei 2020
Versoepeling corona-maatregelen DJI - 24587-768
Agenderen voor het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020.

Agendapunt:

Verlenging aanmeldpunt afstand en adoptie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 mei 2020
Verlenging aanmeldpunt afstand en adoptie - 2020Z09823
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
45.

Agendapunt:

Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie
alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 7
mei 2020
Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande
minderjarige asielzoekers in Griekenland - 27062-111
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Besluit:
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46.

47.

48.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het
begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 8
mei 2020
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het
begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32) - 33199-34
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Agendapunt:

Incidentenoverzicht 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 13
mei 2020
Incidentenoverzicht 2019 - 19637-2604
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Agendapunt:

Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2014-2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 14
mei 2020
Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2014-2018 - 28638-179
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel en prostitutie.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en
met december 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 25
mei 2020
Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met
december 2019 - 19637-2606
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Besluit:

50.

51.

Agendapunt:

Doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid inzake toegang, toelating
en opvang van vreemdelingen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 25
mei 2020
Doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid inzake toegang, toelating en
opvang van vreemdelingen - 19637-2607
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Agendapunt:

Meerjarig beleidskader hervestiging 2020-2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 26
mei 2020
Meerjarig beleidskader hervestiging 2020-2023 - 19637-2608
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
Geen agendapunten
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Europese aangelegenheden
52.

Agendapunt:

Verslag van de informele JBZ-raad van 28 april 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 mei
2020
Verslag van de informele JBZ-raad van 28 april 2020 - 32317-618
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 29 mei 2020 over de JBZ-Raad in
Luxemburg d.d. 4-5 juni 2020.
EU

Agendapunt:

Nederlandse inzet in de Europese grens- en kustwacht in 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15
mei 2020
Nederlandse inzet in de Europese grens- en kustwacht in 2020 - 32317-619
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.
BuZa, DEF

Agendapunt:

Gevolgen richtsnoer Europese Commissie voor beslistermijnen IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15
mei 2020
Gevolgen richtsnoer Europese Commissie voor beslistermijnen IND - 196372605
Geagendeerd voor het notaoverleg over asiel en migratie op 3 juni 2020.

Besluit:

53.

Besluit:

54.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4-5 juni per
videoconferentie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 mei
2020
Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4-5 juni per
videoconferentie - 32317-621
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 29 mei 2020 over de JBZ-Raad in
Luxemburg d.d. 4-5 juni 2020.
BiZa, EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 27 mei 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 mei 2020
Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 27 mei 2020 - 2020Z08702
Het VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit
2001/220/JBZ wordt betrokken bij een eerstvolgend overleg ter voorbereiding
op de JBZ-Raad.
Aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer
een reactie te doen toekomen op de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Vierde jaarverslag over de Faciliteit
voor vluchtelingen in Turkije en daarbij tevens worden verzocht in te gaan op
de toekomst van EU-Turkije samenwerking op het gebied van migratie.
EU

Besluit:

56.

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
57.

Agendapunt:

Verslag over het burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’

Zaak:

Verzoekschrift - 1 april 2020
Verslag over het burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’ - 35364-3
Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht de
behandeling te plannen na het zomerreces maar nog wel dit kalenderjaar.

Besluit:

58.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het
Ministerie van Justitie en Veiligheid - 35470-VI-2
Geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen op 28 mei 2020.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een
effectievere aanpak van antisemitisme

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 13 maart 2019
Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere
aanpak van antisemitisme - 35164
Geagendeerd voor het notaoverleg over de initiatiefnota.
OCW, BiZa, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

60.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met
een ongewenste tweede nationaliteit

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 27 mei 2020
Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een
ongewenste tweede nationaliteit - 35475
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

61.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) 22 mei 2020
Antwoorden op nadere vragen commissie over de initiatiefnota van de leden
Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme
(Kamerstuk 35164-3) - 35164-4
Geagendeerd voor het notaoverleg over de initiatiefnota.

Agendapunt:

Openbaarmaking van de quick scan over de digitalisering van de
strafrechtketen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 25 mei 2020
Openbaarmaking van de quick scan over de digitalisering van de
strafrechtketen - 29279-594
De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming verzoeken de
Kamer voor het wetgevingsoverleg op 16 juni 2020 over het jaarverslag en de
slotwet 2019 een reactie te doen toekomen op de QuickScan.

Besluit:
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Rondvraag
62.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming inzake
update situatie gevangeniswezen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 29 mei 2020
Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming inzake update
situatie gevangeniswezen - 2020Z09744
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het notaoverleg over de Justitieketen op 30 juni 2020 een
update te geven over de situatie in het gevangeniswezen en daarbij in te gaan
op: de maatregelen in het gevangeniswezen om Corona buiten te houden,
mogelijke versoepelingen (in het licht van het perspectief voor gedetineerden)
zoals in de rest van de samenleving, personele inzet, meerpersoonscelgebruik,
detentiefasering, de mogelijkheden voor gedetineerden om contact te hebben
met hun naasten (zijn er genoeg telefoons, werkt de videoverbinding wel altijd,
etc.), vanaf wanneer het weer mogelijk wordt bezoek te ontvangen van
partners en kinderen, het testbeleid van medewerkers en gevangenen en of er
genoeg beschermingsmiddelen zijn voor alle medewerkers.

Besluit:

Brievenlijst
63.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
Geen agendapunten

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2020A02489
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