Den Haag, 14 februari 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
FIN
KR
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 20 februari 2019
14.30 - 16.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

9, 14, 42
1, 11, 15, 35
23, 33, 36, 37
28
28
2, 16
28, 42
30, 31

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Protocol tussen de Republiek Armenië en de Benelux-Staten (het
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der
Nederlanden) ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die
zonder vergunning op het grondgebied verblijven; Brussel, 20 juni
2018

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 februari 2019
Protocol tussen de Republiek Armenië en de Benelux-Staten (het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) ter
uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek
Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het
grondgebied verblijven; Brussel, 20 juni 2018 - 35136-1
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een stilzwijgende goedkeuring. De wens dat het verdrag aan de
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan
door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de
Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 8 maart 2019.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in
verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 juni
2018
Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met
aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden 34976
Aanmelden voor plenaire behandeling.
KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 13 februari 2019
Nota van wijziging - 34976-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR

Agendapunt:

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni
2016
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de
verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van
commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
- 34491
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:

3.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

4.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34976-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 februari 2019
34491 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wijziging van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van
enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van
rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) - 2019Z02924
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 februari
2019
34491 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van het Burgerlijk Wetboek
in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen
omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen) - 2019Z02926
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 november 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z22481
Ter bespreking.

Voorstel:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman van 8 januari
2019 inzake veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun
minderjarige kinderen in Syrische kampen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
januari 2019
Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman van 8 januari 2019
inzake veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige
kinderen in Syrische kampen - 29754-488
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme/extremisme. Algemeen
overleg plannen.

Voorstel:

6.

7.

Agendapunt:

Toezegging blusinstructies bij vuurwerk

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
februari 2019
Toezegging blusinstructies bij vuurwerk - 29517-156
Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Agendapunt:

Aanpak van cold cases

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
februari 2019
Aanpak van cold cases - 29628-859
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 maart 2019.
Algemeen overleg met een uur verlengen (zie agendapunten 10, 18, 19 en
20).

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing
wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing
wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar (Kamerstuk 34641) 2019Z02000
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal
Bankgegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
februari 2019
Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal
Bankgegevens - 26643-592
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De commissiestaf zal ten
behoeve van de volgende procedurevergadering een stafnotitie met
behandelvoorstel voorbereiden.
BiZa

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over het bericht ‘Nieuwe
docu ‘Verdacht’ brengt etnisch profileren pijnlijk in beeld’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 december 2018, over het bericht ‘Nieuwe docu
‘Verdacht’ brengt etnisch profileren pijnlijk in beeld’ - 30950-160
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 maart 2019.
Betrekken bij het dertigledendebat over etnisch profileren door de politie.

Voorstel:
Voorstel:

11.

Agendapunt:

Wob-besluit onderzoek Evaluatie nationale
crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8
februari 2019
Wob-besluit onderzoek Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht
MH17 - 33997-132
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Uitstel uitkomsten beveiligingsonderzoeken naar het vernieuwde
C2000

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
februari 2019
Uitstel uitkomsten beveiligingsonderzoeken naar het vernieuwde C2000 25124-93
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

13.

14.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast
kader voor de uitruk

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
februari 2019
Uitvoering van de motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast
kader voor de uitruk - 29517-157
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over brandweer.

Agendapunt:

Veiligheidsbeeld BES 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2019
Veiligheidsbeeld BES 2018 - 35000-IV-42
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 14 februari 2019.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert over het bericht dat
Turkije een informatieverzoek negeert van het openbaar ministerie in
een groot terrorismeonderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 24 januari 2019, over het bericht dat Turkije een
informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot
terrorismeonderzoek - 29279-491
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde
recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
februari 2019
Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking
tussen de landen van het Koninkrijk - 29628-861
Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 14 februari 2019.
KR

Agendapunt:

Onderzoek 'Op weg naar een Weerbare Open Samenleving'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
januari 2019
Onderzoek "Op weg naar een Weerbare Open Samenleving" - 30821-52
Agenderen voor een te zijner tijd voeren van een algemeen overleg over
nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Voorstel:

17.

Voorstel:

18.

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van
(nood)hulp op straat en bij (GGZ)instellingen als personen met
verward gedrag betrokken zijn

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2019
Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van
(nood)hulp op straat en bij (GGZ)instellingen als personen met verward
gedrag betrokken zijn - 29628-860
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 maart 2019.

Agendapunt:

Rapport 'Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2019
Rapport “Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie” - 2019Z02842
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 maart 2019.

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Rapport ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijkse werk –
verslag van een onderzoek’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
februari 2019
Rapport ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijkse werk – verslag van
een onderzoek’ - 2019Z02847
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 14 maart 2019.

Voorstel:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
21.

Agendapunt:

Afschrift van brief aan Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de
markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 1 februari 2019
Afschrift van brief aan Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de markt van
de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur - 2019Z01903
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over de melding van
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland ‘Minister Dekker zou al
contract sluiten met verzekeraar voor pilot rechtshulppakket’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 februari 2019, over de melding van Vereniging Sociale
Advocatuur Nederland ‘Minister Dekker zou al contract sluiten met verzekeraar
voor pilot rechtshulppakket’ - 31753-173
Betrokken bij het VAO gesubsidieerde rechtsbijstand op 6 februari 2019.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Reactie op een vraag van het lid Buitenweg over het bestaan van een
jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law
and fundamental rights

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 februari 2019
Reactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen
Overleg Rechtspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks
EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental
rights - 35078-2
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
rechtspraak.
EU

Agendapunt:

Jaarverslag 2018 Rooms-Katholieke Kerk inzake seksueel misbruik

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 februari 2019
Jaarverslag 2018 Rooms-Katholieke Kerk inzake seksueel misbruik - 35000VI-92
Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik
op 20 februari 2019.

Voorstel:

24.

Voorstel:

6

25.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'Slachtofferschap van online
criminaliteit'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 februari 2019
Beleidsreactie op het WODC onderzoek "Slachtofferschap van online
criminaliteit" - 28684-550
Agenderen voor het te zijner tijd voeren algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Doorlichtingsonderzoek rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 februari 2019
Doorlichtingsonderzoek rechtspraak - 29279-489
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financiering
van de rechtspraak.

Voorstel:

27.

28.

Agendapunt:

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 februari 2019
Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht - 29279-490
Agenderen voor het te zijner te voeren algemeen overleg over rechtspraak.

Agendapunt:

Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 februari 2019
Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt - 24515-465
Geagendeerd voor het algemeen overleg van de commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019.
FIN, EZK, SZW

Agendapunt:

Erkenning van in het buitenland gesloten kindhuwelijken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 februari
2019
Erkenning van in het buitenland gesloten kindhuwelijken - 32175-65
Agenderen voor een te zijner tijd voeren van een algemeen overleg over
personen- en familierecht.

Voorstel:

29.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

RIVM onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari
2019
RIVM onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen - 24587-745
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
gevangeniswezen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari
2019
Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming - 34880-14
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personenen familierecht.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘IND ontbreekt vaak in
de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 5
februari 2019
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de
rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’ - 19637-2469
Agenderen voor het te zijner tijd voeren van een algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Leijten over het kopen van EU
paspoorten door criminelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 7
februari 2019
Reactie op het verzoek van het Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 23 januari 2019, over het kopen van EU paspoorten door
criminelen - 30573-170
Agenderen voor het algemeen overleg op 6 maart 2019 over de JBZ-Raad
Brussel op 7 en 8 maart 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het WODC-Rapport 'Maatregelen gericht op
asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12
februari 2019
Beleidsreactie op het WODC-Rapport "Maatregelen gericht op asielzoekers uit
veilige landen. Analyse van een beleidslogica” - 19637-2470
Agenderen voor het te zijner tijd voeren van een algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Voorstel:

Brieven overige bewindspersonen
35.

Agendapunt:

MH17: Ondertekening financieel MoU door JIT-landen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 januari 2019
MH17: Ondertekening financieel MoU door JIT-landen - 33997-131
Agenderen voor het algemeen overleg over MH17. Algemeen overleg plannen.
Overgedragen door de commissie voor Buitenlandse Zaken.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
36.

Agendapunt:

Consultatie richtlijn Europese vitale infrastructuur

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
februari 2019
Consultatie richtlijn Europese vitale infrastructuur - 22112-2763
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid
tot en met 13 februari 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 februari 2019
Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en
met 13 februari 2019 - 2019Z02919
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
38.

Agendapunt:

Verzoek om het nog in te dienen wetsvoorstel Bedenktijd door het
bestuur van een naamloze vennootschap in handen te stellen van de
vaste commissie EZK

Zaak:

Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 6 februari 2019
Wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap 2019Z02191
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Verzoek reactie op artikel 'Angstcultuur op het ministerie van justitie
en Veiligheid'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 12 februari 2019
Verzoek om reactie van minister van J&V op artikel "Angstcultuur op het
ministerie van justitie en Veiligheid" - 2019Z02687
Ter bespreking.

Voorstel:

40.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over digitalisering rechtspraak en
financiering rechtspraak

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 14 februari 2019
Verzoek van het lid van Dam voor een rondetafelgesprek over digitalisering
rechtspraak en financiering rechtspraak - 2019Z02921
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
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41.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
42.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van
radicalisering

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 februari 2019
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van radicalisering 2019Z02844
Ter bespreking.
BiZa, SZW

Agendapunt:

Stafnotitie - Kennisagenda 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 februari 2019
Kennisagenda 2019 - 2019Z02899
Ter bespreking.

Voorstel:

43.

Voorstel:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A05272
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