Den Haag, 20 februari 2020
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijzigingswet meldkamers

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 oktober
2018
Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet
ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers
(Wijzigingswet meldkamers) - 35065
Aangenomen op 4 februari 2020.
VWS, DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2020
Derde nota van wijziging - 35065-13
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

2.

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
Aangenomen op 4 februari 2020.

Besluit:
Zaak:

3.

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Appreciatie van het amendement van het lid Van Raak over het verhogen van
de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar en het gewijzigd amendement van
het lid Den Boer over een evaluatiebepaling - 35170-14
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
februari 2020
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in
strafzaken - 31415-27
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 4
maart 2020. De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht geen
onomkeerbare stappen te nemen alvorens hierover met de Kamer van
gedachten is gewisseld.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het
Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en
bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 februari
2020
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april
2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag
inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van
luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) - 35390
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020.

Besluit:
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5.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan
van gezamenlijk gezag door erkenning

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 november
2016
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in
verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door
erkenning - 34605
Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 20 februari 2020.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10
februari 2020
Brief van de leden Bergkamp en van Wijngaarden ter aanbieding van het
aanvullend advies van de Raad voor de rechtspraak van 5 februari 2020 over
de werklast-, implementatie- en IT-gevolgen van het gewijzigd voorstel van
wet - 34605-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 oktober 2019
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten - 35317
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35317-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari
2020
Nota van wijziging - 35317-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

3

7.

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 - 2019Z23610
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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);
2. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet
homologatie onderhands akkoord) (Kamerstuk 35249);
3. 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);
4. 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);
5. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en
executierecht (Kamerstuk 35225);
6. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in
verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht
(Kamerstuk 35256);
7. Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Kamerstuk 35317).

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
8.

9.

Agendapunt:

Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige
landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen
werknemers met een publieke taak’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2020
Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige
landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen
werknemers met een publieke taak’ - 28684-596
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 2 april 2020.

Agendapunt:

Uitkomsten van het onderzoek inzake Wilders

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Uitkomsten van het onderzoek inzake Wilders - 35300-VI-106
Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

Besluit:
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10.

11.

12.

Agendapunt:

Aanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces
Wilders

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Aanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces Wilders 35300-VI-107
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Afdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011 - 35300VI-108
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Afdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011 - 35300-VI-109
Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Otterloo over straatgeweld en
het toenemend aantal steekincidenten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2020
Reactie op het verzoek van het lid Van Otterloo, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 januari 2020, over straatgeweld en het toenemend
aantal steekincidenten - 28684-598
Betrokken bij het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 5 februari
2020.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het interview met scheidend directeur van de
Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
februari 2020
Reactie op het interview in de Volkskrant met scheidend directeur van de
Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs - 29628-935
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 20 februari 2020.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht
'Nederland is corrupter dan we denken'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
februari 2020
Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is
corrupter dan we denken' - 35300-VI-110
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Gespreksverslag onderzoek Poch

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
februari 2020
Gespreksverslag onderzoek Poch - 35300-VI-112
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 19 maart
2020.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Aanpak van het pedohandboek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
februari 2020
Aanpak van het pedohandboek - 35300-VI-113
Betrokken bij het VAO zeden op 12 februari 2020.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual
private network software van het bedrijf Pulse Secure

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
februari 2020
Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private
network (VPN) software van het bedrijf Pulse Secure - 26643-666
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Vertrouwelijke technische briefing over de stand van zaken op het
MH17-dossier

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2020
Vertrouwelijke technische briefing over de stand van zaken op het MH17dossier - 2020Z02714
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Agendapunt:

Stand van Zaken in het MH17-dossier

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2020
Stand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020) - 33997-150
Geagendeerd voor de technische briefing over MH17 op 13 februari 2020.
BuZa

Besluit:

20.

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020
inzake rapporten Inspectie JenV

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2020
Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake
rapporten Inspectie JenV - 28844-198
Betrekken bij het plenaire debat over het aanpassen van inspectierapporten.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 24 februari
2020. De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de
beantwoording uiterlijk 2 maart 2020 aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
Besluit:
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22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het aanhouden van een verslag van
schriftelijk overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrixkwetsbaarheden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2020
Verzoek aan de commissie over het aanhouden van een verslag van schriftelijk
overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden - 26643-667
Agenderen voor een algemeen overleg over Citrix-kwetsbaarheden. Algemeen
overleg plannen in april 2020.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Wob-verzoek inzake artikel 30 Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2020
Wob-verzoek inzake artikel 30 Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) - 29398-797
Voor kennisgeving aangenomen.
I&W

Agendapunt:

Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2020
Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO - 2020Z02931
Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van
het algemeen overleg over rechtshandhaving op 24 maart 2020.
BiZa.

Besluit:

24.

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

WODC rapport 'onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering
in criminaliteit'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2020
WODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in
criminaliteit" - 29628-936
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 2 april 2020.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Besluit:
Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
26.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapporten 'Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI
Nieuwersluis' en 'Het effect van een alternatief detentieregime op
gedrag en gezondheid van gedetineerden'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 februari 2020
Beleidsreactie op rapporten "Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis" en
"Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van
gedetineerden” - 24587-761
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6
februari 2020.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’
van FNV

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 februari 2020
Reactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’ van FNV 24587-760
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6
februari 2020.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Reactie op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het kort geding
over de tarieven bij de inkoop van forensische zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 februari 2020
Reactie op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het kort geding over de
tarieven bij de inkoop van forensische zorg - 33628-71
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6
februari 2020.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie
herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 februari 2020
Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders - 29279-574
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 19 maart 2020.

Besluit:

30.

31.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over
uitbreiding van het Juridisch Loket

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 februari 2020
Oordeel over de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over
uitbreiding van het Juridisch Loket - 35263-20
Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie.

Agendapunt:

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 februari 2020
Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - 35300-VI111
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het
bestuursrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 april 2019
Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht 29279-503
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. bestuurlijke boetes, bewijsrecht en
rechtsbescherming in het bestuursrecht - 29279-575
Voor kennisgeving aangenomen.
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Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
33.

Agendapunt:

Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse
asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse
vertrouwenspersoon

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 31
januari 2020
Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse
asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse
vertrouwenspersoon - 19637-2577
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid voor Turkije

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 4
februari 2020
Landgebonden asielbeleid voor Turkije - 19637-2578
Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
13 februari 2020 en op 12 maart 2020.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in
een vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 5
februari 2020
Reactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in een
vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk' - 19637-2579
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op toezegging over intrekkingen van verblijfsvergunningen
asiel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 11
februari 2020
Reactie op toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 4 juli 2019,
over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel - 19637-2581
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 12
februari 2020
Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen - 19637-2584
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Extra opvangplekken voor asielzoekers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 12
februari 2020
Extra opvangplekken voor asielzoekers - 19637-2582
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de
Rapportage Vreemdelingenketen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 12
februari 2020
Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage
Vreemdelingenketen 2018 - 19637-2583
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het
Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 12
februari 2020
Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek
“Uitzetting naar Bahrein” - 29344-141
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
41.

Agendapunt:

Naar een veilige jaarwisseling

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 31 januari 2020
Naar een veilige jaarwisseling - 28684-597
Betrokken bij het plenaire debat op 5 februari 2020 over het verloop van de
jaarwisseling.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
42.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese
voorstellen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 februari 2020
Reactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese voorstellen
betreffende de aanbevelingen van de WHO aangaande cannabis en het
toevoegen van nieuwe psychoactieve stoffen aan de internationale lijsten met
verboden stoffen - 24077-459
Agenderen voor het algemeen overleg op 11 maart 2020 over de JBZ-Raad d.d.
12-13 maart 2020.
VWS, EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 12 februari 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 februari 2020
Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 12 februari - 2020Z02787
De minister voor Medische Zorg zal worden verzocht de Kamer een reactie te
doen toekomen op het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende
het namens de Europese Unie tijdens de 63e zitting van de Commissie
Verdovende Middelen in te nemen standpunt over de toevoeging van een stof
aan tabel I bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in
verdovende middelen en psychotrope stoffen.
EU

Besluit:

43.

Besluit:

Volgcommissie(s):
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44.

Agendapunt:

Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020
Europese Commissie

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 januari 2020
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2020, COM (2020) 37 2020Z01495
Via e-mail zullen de prioriteiten per fractie worden geïnventariseerd en
vervolgens ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S.
Veldman (VVD) - 29 januari 2020
Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2020 - 2020Z01515
Zie bovenstaand besluit.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, VWS, SZW, OCW, LNV, KR, I&W, FIN
Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 februari 2020
Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese
Commissie - 2020Z02815
Ten behoeve van de e-mailinventarisatie zal de stafnotitie worden aangevuld
met informatie van het werkbezoek aan Brussel op 17 februari 2020.
EU

Rondvraag
45.

Agendapunt:

Verzoek om reactie aan de minister voor Rechtsbescherming over
capaciteit Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 19 februari 2020
Verzoek om reactie aan de minister voor Rechtsbescherming over capaciteit
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie - 2020Z03327
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over de strafrechtketen op 5 maart 2020
een reactie te doen toekomen op het bericht 'Rechterlijk pardon door
capaciteitsgebrek bij NIFP' (rechtspraak.nl, 18 februari 2020). Tevens zal
worden verzocht de schriftelijke vragen over een tekort aan psychiaters en
psychologen bij het Nationaal Instituut voor Forensische psychiatrie en
Psychologie (2020Z02150) voorafgaand aan dat algemeen overleg te
beantwoorden.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over opsporing naar aanleiding van
halfjaarbericht politie najaar 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 19 februari 2020
Verzoek rondetafelgesprek over opsporing naar aanleiding van halfjaarbericht
politie najaar 2019 - 2020Z03428
Het verzoek wordt gehonoreerd. Via e-mail zullen suggesties voor uit te
nodigen personen/organisaties en te bespreken onderwerpen worden
geïnventariseerd. Het voorstel met de opzet zal tijdens de volgende
procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

Besluit:
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47.

Agendapunt:

Verzoek reactie op krakersproblematiek in Amsterdam

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 19 februari 2020
Verzoek reactie op krakersproblematiek in Amsterdam - 2020Z03431
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het bericht 'Linkse meerderheid wil kraakbeleid Halsema
afzwakken’ (Telegraaf.nl, 13 februari 2020).

Besluit:

48.

Agendapunt:

Mogelijke samenloop plenaire agenda en commissieagenda in de week
na het krokusreces

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 19 februari 2020
Mogelijke samenloop plenaire agenda en commissieagenda in de week na het
krokusreces - 2020Z03437
Het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 5 maart 2020 zal worden
uitgesteld.

Besluit:

Brievenlijst
49.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
50.

Agendapunt:

Voorstel opvolging motie Van Raak c.s.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 januari 2020
Voorstel opvolging motie Van Raak c.s. - 2020Z01512
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Dam over de digitalisering van de
strafrechtketen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 februari 2020
Verzoek van Van Dam aangaande digitalisering strafrechtketen - 2020Z02876
De commissie stemt in met het voorgestelde externe onderzoek. Via e-mail zal
worden geïnventariseerd welke externe partij het onderzoek zou kunnen
uitvoeren. Het lid Groothuizen meldt zich naast het lid Van Dam aan voor de
klankbordgroep. Tenslotte stemt de commissie in met de inzet van het
onderzoeksbudget van de commissie Justitie en Veiligheid voor de uitvoering
van dit onderzoek en de totale kosten van dit onderzoek te maximeren op
10.000 euro (exclusief BTW).

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A05297
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