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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 - 35000-VI
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Tweede nota van wijziging - 35000-VI-13
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige
verkeersdelicten

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
november 2018
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in
verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de
strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking
van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid
ernstige verkeersdelicten) - 35086
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 december 2018.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
december 2016
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een
specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben
gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling
van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen
van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren
(geweldsaanwending opsporingsambtenaar) - 34641
Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Suggesties voor uit te
nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden geïnventariseerd. Voor
de volgende procedurevergadering zal een voorstel met een opzet van het
rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring worden voorgelegd.
Het wetsvoorstel zal ter verdere besluitvorming aan de commissie worden
voorgelegd, nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht in het wetsvoorstel te
regelen dat de nieuwe ambtsinstructie voor de politie via een
voorhangprocedure aan de Kamer wordt overgelegd.

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34641-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
november 2018
Nota van wijziging - 34641-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
november 2018
Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren - 35071-(R2110)
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
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5.

Agendapunt:

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 juli 2018
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en
hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet
experiment gesloten coffeeshopketen) - 34997
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins - 27 november 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34997-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, VWS
Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 november
2018
Nota van wijziging - 34997-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, VWS

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 mei 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z09342
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en
hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet
experiment gesloten coffeeshopketen) (Kamerstuk 34997);
2. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in
verband met het verstrekken van gegevens over personen met
diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan
(Kamerstuk 34918);
3. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een
collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie) (Kamerstuk 34608);
4. 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);
5. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging
ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch
klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844);
6. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES
houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten
behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze
aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Kamerstuk 34930).
Het lid Van Nispen heeft aangegeven de volgende (dertigleden)debatten te
willen intrekken:

over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven, en

- over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde
rechtsbijstand.

Besluit:

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

8.

Agendapunt:

Halfjaarbericht politie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Halfjaarbericht politie - 29628-825
Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 29 november 2018.

Agendapunt:

Expertsessies Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Expertsessies Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur - 29911213
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
BiZa

Agendapunt:

Versterking aanpak ondermijning: actuele stand van zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Versterking aanpak ondermijning: actuele stand van zaken - 29911-212
Betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

Besluit:

9.

Besluit:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik,
Kindersekstoerisme en recidiverisico

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme
en recidiverisico - 31015-157
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderporno
en kindermisbruik. Algemeen overleg plannen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake inzichtelijkheid strafrechtketen in
begroting en jaarverslag JenV

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Reactie op verzoek commissie inzake inzichtelijkheid strafrechtketen in
begroting en jaarverslag JenV - 35000-VI-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Uitvoering gewijzigde motie-den Dik-Faber/Den Boer over een
gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Den Boer over
een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken - 28684543
Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en
crisisbeheersing op 12 december 2018.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de brandbrief van
rechters over de toekomst van de rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 13 november 2018, over de brandbrief van rechters over
de toekomst van de rechtspraak - 29279-470
Betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.
Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak.

Besluit:
Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over het bericht ‘Politie lost
moorden op jonge, mannelijke allochtonen minder vaak op’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 november 2018, over het bericht ‘Politie lost moorden
op jonge, mannelijke allochtonen minder vaak op’ - 29628-824
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de Fraudehelpdesk inzake de begroting van
2019 en meerjaren financiering

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
november 2018
Reactie op het verzoek van de Fraudehelpdesk inzake de begroting van 2019 en
meerjaren financiering - 2018Z21380
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en
Veiligheid op 20 november 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
november 2018
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid op 20
november 2018 - 2018Z21759
Betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
"Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen”

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
november 2018
Onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
"Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen” - 31015-158
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Basis Politiezorg in
Caribisch Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
november 2018
Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Basis Politiezorg in Caribisch
Nederland - 29628-831
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieen Veiligheidsketen BES-eilanden.
KR

Agendapunt:

Toestemming technische briefing C2000 en proefmigratie C2000

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26
november 2018
Toestemming technische briefing C2000 en proefmigratie C2000 - 2018Z22114
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Inrichting ophelderingspercentage

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
november 2018
Inrichting ophelderingspercentage - 33173-14
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

20.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Inzet van operationele sterkte en het effect van administratieve lasten
van de operationeel expert op de operationele sterkte

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
november 2018
Inzet van operationele sterkte en het effect van administratieve lasten van de
operationeel expert op de operationele sterkte - 29628-833
Betrokken bij het algemeen overleg over politie op 29 november 2018.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
22.

Agendapunt:

Uitkomsten voorgenomen plaatsingen medewerkers gevangeniswezen
en vreemdelingenbewaring

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 november
2018
Uitkomsten voorgenomen plaatsingen medewerkers gevangeniswezen en
vreemdelingenbewaring - 24587-740
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 28
november 2018.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over het auteursrecht van
4 oktober 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 november
2018
Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over het auteursrecht van 4
oktober 2018 - 29838-96
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
auteursrecht.
OCW

Agendapunt:

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 juni 2018
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk - 34775-VI-112
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik.

Besluit:

24.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op een brief over het inzetten van
zogenoemde 'bolletjesscanners' in justitiële jeugdinrichting (JJI) De
Hartelborgt

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 november
2018
Reactie op verzoek commissie op een brief over het inzetten van zogenoemde
“bolletjesscanners” in justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt 2018Z22091
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële
jeugd.

Besluit:

26.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 november
2018
Antwoorden op vragen commissie over seksueel misbruik Rooms-Katholieke
Kerk - 35000-VI-15
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik.

Agendapunt:

Toezeggingen gevangeniswezen en TBS

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 november
2018
Toezeggingen gevangeniswezen en TBS - 24587-741
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 28
november 2018.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
27.

Agendapunt:

Stand van zaken Locaties Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29
november 2018
Stand van zaken Locaties Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) - 19637-2445
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13
december 2018.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
28.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018 - 21109-236
Ter informatie.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie naar aanleiding van de beëindiging van het parlementair
behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Veiligheidsunie 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
november 2018
Reactie naar aanleiding van de beëindiging van het parlementair
behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018)
630 en 640 - 35052-3
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te
Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
november 2018
Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel
- 32317-530
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 5 december 2018 over de JBZraad op 6 en 7 december 2018 in Brussel.
BiZa, EU

Agendapunt:

Stafnotitie - toelichting Security Union

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 november 2018
Stafnotitie toelichting Security Union - 2018Z22421
Ter informatie.

Agendapunt:

Prioritering werkprogramma EC 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 28 november 2018
Stafnotitie - Prioritering werkprogramma EC 2019 - 2018Z22419
Het Europese initiatief inzake wetgeving over de visumplicht van Britse
onderdanen post-Brexit wordt prioritair verklaard.

Besluit:

31.

32.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verloop van de onderhandelingen herziening Verordening Brussel IIbis

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 november
2018
Verloop van de onderhandelingen herziening Verordening Brussel II-bis 30072-38
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 5 december 2018 over de JBZ-raad
op 6 en 7 december 2018 in Brussel.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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34.

Agendapunt:

Stafnotitie - Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie over
het EU-Voorstel: Uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar
Ministerie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 29 november 2018
Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie over het EU-Voorstel:
Uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie - 2018Z22508
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
35.

Agendapunt:

Besluit:

36.

Agendapunt:
Besluit:

Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2019
Woensdag 23 januari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 27 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 10 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 24 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
Woensdag 22 mei 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 3 juli 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Planning algemeen overleg over rechtspraak
Het algemeen overleg over rechtspraak zal voor eind januari 2019
worden gepland.

Rondvraag
37.

Agendapunt:

Verzoek algemeen overleg over het thema waarheidsvinding en het
stelsel van jeugdbescherming

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 26 november 2018
Verzoek algemeen overleg over het thema waarheidsvinding en het stelsel van
jeugdbescherming - 2018Z22122
In januari/februari 2019 zal een algemeen overleg van 4 uur over personen- en
familierecht worden gepland.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Verzoek om een uitgebreid algemeen overleg familie- en personenrecht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 26
november 2018
Verzoek om een uitgebreid algemeen overleg familie- en personenrecht 2018Z22124
Zie bovenstaand besluit.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijke vragenronde voorafgaand aan algemeen overleg
over gesubsidieerde rechtsbijstand op 19 december 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg
(GroenLinks) - 4 december 2018
Verzoek schriftelijke vragenronde voorafgaand aan algemeen overleg over
gesubsidieerde rechtsbijstand op 19 december 2018 - 2018Z22877
Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over de contouren van de
herziening van het stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31753, nr.
155). De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 13
december 2018. De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de
beantwoording van het schriftelijk overleg voorafgaand aan het algemeen
overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand aan de Kamer te doen toekomen.
Het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand zal worden verplaatst
naar de eerste week na het kerstreces.

Besluit:

Besluit:

40.

41.

Agendapunt:

Verzoek om reactie AMC op oordeel IGJ inzake steekincident en op
NRC-berichtgeving over strafbeschikkingen

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg
(GroenLinks) - 5 december 2018
Verzoek om reactie AMC op oordeel IGJ inzake steekincident en op NRCberichtgeving over strafbeschikkingen - 2018Z23030
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de op 4 december 2018 ontvangen informatie van het
Amsterdam UMC over het steekincident in de Amsterdamse metro eerder dit
jaar en op het bericht 'OM deelde ten onrechte straffen uit' (NRC.nl, 3
december 2018).

Agendapunt:

Kabinetsreactie wetsevaluatie OM-afdoening: publicatie NRC

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 5 december 2018
Kabinetsreactie wetsevaluatie OM-afdoening: publicatie NRC - 2018Z23024
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht in de kabinetsreactie
op de evaluatie van de wet OM-afdoening ook in te gaan op het onderzoek en
de publicatie van het bericht 'OM deelde ten onrechte straffen uit' (NRC.nl, 3
december 2018).

Besluit:

42.

Agendapunt:

Verzoek brief over intensiveren van de aanpak van mensenhandel te
agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 6 december 2018
Verzoek betrekken brief over intensiveren van de aanpak van mensenhandel bij
algemeen mensenhandel - 2018Z23153
De brief over intensiveren van de aanpak van mensenhandel d.d. 13 november
2018 zal worden geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren algemeen
overleg over mensenhandel.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Verzoek overnemen van de vraagsuggesties inde notitie bij de
najaarsnota

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 6 december 2018
Verzoek overnemen van de vraagsuggesties inde notitie bij de najaarsnota 2018Z23186
De vraagsuggesties in de stafnotitie over de najaarsnota 2018 en 2e suppletoire
wetten 2018 worden namens de commissie ingebracht ten behoeve van de
inbreng feitelijke vragen op 6 december 2018 over de wijziging samenhangende
met de najaarsnota.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Brieven over lanceerstandaarden agenderen voor algemeen overleg
over nationale veiligheid en crisisbeheersing

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Teunissen (PvdD)
- 6 december 2018
Brieven over lanceerstandaarden agenderen voor algemeen overleg over
nationale veiligheid en crisisbeheersing - 2018Z23156
De brieven over resultaten testen lanceerstandaard voor vuurpijlen (Kamerstuk
28684, nr. 542) en over resultaten nieuwe testen lanceerstandaard voor
vuurpijlen (2018Z23061) zullen worden geagendeerd voor het algemeen
overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 12 december 2018. De
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zal voor dit algemeen overleg
worden uitgenodigd.
I&W

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel kennisbehoefte Politieacademie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 oktober 2018
Stafnotitie - Voorstel kennisbehoefte Politieacademie - 2018Z19582
Het lid Laan-Geselschap zal naast het lid Den Boer deelnemen aan de informele
voorbereidingsgroep Politieacademie.
De commissie besluit een werkbezoek te brengen aan de Politieacademie.

Besluit:
Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A02265
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