Den Haag, 22 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
KR
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 april
2021

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

2, 3, 20
3, 11
18
9, 21, 22
2, 3
16, 19, 20

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.M. Brood - 16
april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z06224
voor kennisgeving aangenomen

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, B.J.
Eerdmans (JA21) - 21 april 2021
Verzoek om, in navolging van het controversieel verklaren van Kamerstuk
29668, nr. 57 (Stand van zaken functionaliteit Alertering Vermist Kind), het
kabinet formeel te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het
dossier Amber Alert - 2021Z06669
Op voorstel van het lid Eerdmans wordt besloten om, in navolging van het
controversieel verklaren van Kamerstuk 29668, nr. 57 (Stand van zaken
functionaliteit Alertering Vermist Kind), het kabinet formeel te verzoeken geen
onomkeerbare stappen te zetten inzake het dossier Amber Alert.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 21 april 2021
Verzoek om een reactie op het Advies ministeriële regelingen n.a.v. Wet
straffen en beschermen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ), te ontvangen voor het commissiedebat over
gevangeniswezen en tbs op 19 mei 2021 - 2021Z06670
Op voorstel van het lid Van Nispen wordt besloten om een reactie te verzoeken
op het Advies ministeriële regelingen n.a.v. Wet straffen en beschermen van de
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), te ontvangen
voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 19 mei 2021.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 21 april 2021
Verzoek om een reactie op het bericht dat gevangenen maandenlang met
verboden telefoonnummers konden bellen - 2021Z06672
Op voorstel van het lid Van Nispen wordt besloten om een reactie te verzoeken
op het bericht dat gevangenen maandenlang met verboden telefoonnummers
konden bellen.

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.
Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 21 april 2021
Verzoek spoedig, uiterlijk mei, een commissiedebat taakdifferentiatie
Brandweer in te plannen na het zorgwekkende inzicht in consequenties
denkrichting taakdifferentiatie - 2021Z06674
Op voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius wordt besloten om spoedig, uiterlijk
mei, een commissiedebat taakdifferentiatie Brandweer in te plannen na het
zorgwekkende inzicht in consequenties denkrichting taakdifferentiatie. Tevens
wordt een gesprek met brandweervrijwilligers en juristen gepland voorafgaand
aan het commissiedebat.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.
Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 21 april 2021
Verzoek de minister van Justitie en Veiligheid zo spoedig mogelijk de
schriftelijke vragen ‘Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevel bij de politie’
(2021Z02926) te beantwoorden - 2021Z06675
Op voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius wordt besloten om de minister van
Justitie en Veiligheid te verzoeken zo spoedig mogelijk de schriftelijke vragen
‘Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevel bij de politie’ (2021Z02926) te
beantwoorden.

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet
vaststellingsprocedure staatloosheid)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 21
december 2020
Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet
vaststellingsprocedure staatloosheid) - 35687
Samen met agendapunt 3 inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei
2021.
BiZa, KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet
alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de
status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 21
december 2020
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede
intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van
staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid - 35688-(R2151)
Samen met agendapunt 2 inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei
2021.
BuZa, BiZa, KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake
overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) 13 april 2021
Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname
van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34541-18
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:
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5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende
aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel,
de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en We
kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel
van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 april
2021
Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in
verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere
beveiligers, de scheepsbeheerder en We kapitein, de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet
WtBK) - 35811
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 15 april 2021
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2021Z06094
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport van de Politieacademie inzake "Professioneel
Controleren" 2018-2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 april
2021
Onderzoeksrapport van de Politieacademie inzake "Professioneel Controleren"
2018-2019 - 29628-1011
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor commissiedebat over politie op 10 juni 2021.

Agendapunt:

Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 april
2021
Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV - 32761180
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij het plenaire debat over de werkwijze van de NCTV.

Besluit:

8.

Besluit:
Besluit:

9.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de consultatie ‘European Commission’s initiative to
include hate speech and hate crime in the list of EU crimes provided for
in Article 83(1) TFEU’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 april
2021
Kabinetsreactie op de consultatie ‘European Commission’s initiative to include
hate speech and hate crime in the list of EU crimes provided for in Article 83(1)
TFEU’ - 22112-3083
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Uitkomsten onderzoeken mogelijk datalek app NL-Alert

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 april
2021
Uitkomsten onderzoeken mogelijk datalek app NL-Alert - 29668-58
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat over bescherming persoonsgegevens op
20 mei 2021.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

Wob-verzoek over MH17

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 april
2021
Wob-verzoek over MH17 - 33997-163
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 april
2021
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54 - 29754-593
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat over terrorisme op 17 juni 2021.

Agendapunt:

Analyse geweldgebruik politie en publicatie cijfers CBS

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 april
2021
Analyse geweldgebruik politie en publicatie cijfers CBS - 29628-1012
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat over politie op 10 juni 2021.

Agendapunt:

Kennismaking en introductie Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 april
2021
Kennismaking en introductie Justitie en Veiligheid - 2021Z05864
De commissie gaat in op het aanbod voor een kennismaking en introductie van
relevante dossiers Justitie en Veiligheid.

Besluit:
Besluit:

12.

Besluit:

13.

Besluit:

14.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
15.

Agendapunt:

Rapport inzake preventieve detentie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 april 2021
Rapport inzake preventieve detentie - 33628-80
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 19 mei
2021.

Besluit:
Besluit:

4

16.

Agendapunt:

Certificaat Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 april 2021
Certificaat Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers - 31839-773
Niet controversieel verklaren.
De commissie voor VWS verzoeken de behandeling over te nemen.
VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
17.

Agendapunt:

Voortgang Taskforce IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 12
april 2021
Voortgang Taskforce IND - 19637-2724
Controversieel verklaren.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
18.

Agendapunt:

Uitnodiging introductiebijeenkomst om kennis te maken met Defensie
en specifiek de inzet in Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 april
2021
Uitnodiging introductiebijeenkomst om kennis te maken met Defensie en
specifiek de inzet in Nederland - 2021Z05757
De commissie gaat in op het aanbod voor een kennismaking met Defensie en
specifiek de inzet in Nederland.
DEF

Agendapunt:

Stand van zakenbrief COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 23 maart 2021
Stand van zakenbrief COVID-19 - 25295-1063
Niet controversieel verklaren. Reeds betrokken bij het debat inzake het
coronavirus op 24 maart jl..
VWS

Besluit:

19.

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen
Eerste Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende
zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke
maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 februari 2021
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen Eerste
Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de
Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19
(Kamerstuk 35526-L) - 2021Z03415
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa, VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
21.

Agendapunt:

Fiche: Verordening met wijzigingen Ecris-TCN en interoperabiliteit
t.b.v. voorgestelde vreemdelingenscreening

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2021
Fiche: Verordening met wijzigingen Ecris-TCN en interoperabiliteit t.b.v.
voorgestelde vreemdelingenscreening - 22112-3084
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor de commissiedebatten op 3 juni 2021 over de formele JBZ-raad
van 7-8 juni 2021.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 15 april 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.M. Brood - 7 april 2021
Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 15 april 2021 - 2021Z05431
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Besluit:

22.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
23.

Agendapunt:

Geplande commissiedebatten

wo 12-05-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Justitiële jeugd

wo 19-05-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

do 20-05-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Bescherming
persoonsgegevens

wo 26-05-2021 09.30 - 12.30 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

wo 26-05-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding

do 27-05-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

do 27-05-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Nationale veiligheid en
crisisbeheersing

wo 02-06-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Drugsbeleid

do 03-06-2021 09.30 - 11.30 uur Commissiedebat Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni
2021

do 03-06-2021 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni
2021 (vreemdeling- en asielzaken)

do 03-06-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

wo 09-06-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Adoptie

do 10-06-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie

ma 14-06-2021 10.00 - 14.00 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
2020

wo 16-06-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Georganiseerde
criminaliteit/ondermijning

do 17-06-2021 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Terrorisme
-

-

Het commissiedebat over justitiële jeugd op 12 mei 2021 wordt omgezet in een
schriftelijk overleg op 12 mei 2021 te 10.00 uur.
Het commissiedebat over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 27 mei 2021
van 14.00 tot 17.00 uur wordt veranderd in een commissiedebat over
taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing. Voor het plaatsvinden van dit
commissiedebat zal een gesprek met brandweervrijwilligers en juristen worden
georganiseerd.
De commissiedebatten over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde
criminaliteit/ondermijning zullen samengevoegd worden op 16 juni 2021 van
14.00 tot 18.00 uur.
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Rondvraag
24.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de
vreemdelingenwet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder
(ChristenUnie) - 14 april 2021
Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de vreemdelingenwet 2021Z05882
Het verzoek wordt gehonoreerd. De leden Bikker (CU en Wiersma (VVD)
melden zich aan voor de voorbereidingsgroep. Er zal via een email-procedure
worden geïnventariseerd welke personen/organisaties dienen te worden
uitgenodigd. Een voorstel met opzet van het rondetafelgesprek zal voor een
volgende procedurevergadering aan de commissie ter goedkeuring worden
voorgelegd.

Besluit:

Brievenlijst
25.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
26.

Agendapunt:

Startnotitie kennisagenda commissie JenV 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 15 april 2021
Startnotitie kennisagenda commissie JenV 2021 - 2021Z06169
De commissie stemt in met de voorgestelde planning om te komen tot een
kennisagenda voor 2021. De commissie heeft interesse in een
kennismakingsactiviteit met een aantal adviescolleges en kennisinstellingen op
het terrein van J&V en kan zich vinden in de gesuggereerde opzet.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Stafnotitie technische briefing werkwijze NCTV

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 16 april 2021
Stafnotitie technische briefing werkwijze NCTV - 2021Z06220
De commissie stemt in met het organiseren van een deels openbare, deel
besloten technische briefing op dinsdag 11 mei van 18:00 tot 19:30 uur.

Besluit:

Griffier:

A.M. Brood

Activiteitnummer:

2020A06318
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