Den Haag, 19 december 2019
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wet homologatie onderhands akkoord

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 juli 2019
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie
onderhands akkoord) - 35249
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 december 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35249-6
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 december
2019
Nota van wijziging - 35249-7
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten
in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 juli 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in
verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht - 35256
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 december 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35256-7
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
BiZa

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband
met enkele aanpassingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
december 2018
Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met
enkele aanpassingen - 35106-(R2115)
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling in een wetgevingsoverleg.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

4.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
december 2019
Tweede nota van wijziging - 35106-(R2115)-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 december 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35225-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 december
2019
Nota van wijziging - 35225-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband
met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van
afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van
politiegegevens

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 december 2019
Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het
mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een
verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens - 35355
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 januari 2020.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 juni 2019
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2019Z11846
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in de
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met
enkele aanpassingen (Kamerstuk 35106-(R2115));
2. 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);
3. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke
grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in
behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (Kamerstuk
35271);
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. 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);
6. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en
executierecht (Kamerstuk 35225).
De wetsvoorstellen tot 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) (Kamerstuk 34491) en Regels inzake invoering van een
tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke
Experimentenwet rechtspleging) (Kamerstuk 35263) worden gezamenlijk
behandeld in een wetgevingsoverleg op 20 januari 2020 van 11.00 tot 17.00
uur.
De wetsvoorstellen tot 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)
(Kamerstuk 35170) en tot wijziging van de Politiewet 2012, de Wet
veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de
wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (Kamerstuk
35065) worden gezamenlijk behandeld in een wetgevingsoverleg op 27 januari
2020 van 14.00 tot 19.00 uur.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij de inspectierapporten met betrekking tot de
Wijzigingswet meldkamers tegemoet kan zien.
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele
andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en
nadeelcompensatierecht (Kamerstuk 35256) aanmelden voor plenaire
behandeling als hamerstuk.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over discriminatie en
inclusie bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
december 2019
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over discriminatie en
inclusie bij de politie - 2019Z23778
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op
Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
december 2019
Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba - 29279-552
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De griffier zal in overleg met
de griffier van de commissie Koninkrijksrelaties bezien of het algemeen overleg
over Rechtshandhaving van de commissie KR voorzien begin 2020 kan worden
samengevoegd met het algemeen overleg over de justitie- en veiligheidsketen
BES-eilanden van de commissie J&V.
KR

Besluit:

Volgcommissie(s):

9.

10.

Agendapunt:

Informatie over onderzoek en uitkomsten aangaande de uitspraken van
de heer Wilders in maart 2014

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
december 2019
Informatie over onderzoek en uitkomsten aangaande de uitspraken van de heer
Wilders in maart 2014 - 2019Z23913
Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

Agendapunt:

Artificiële intelligentie bij de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
december 2019
Artificiële intelligentie bij de politie - 26643-652
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg over politie. Algemeen
overleg plannen.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 16 januari
2020.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders,
verwevenheid en opsporing’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
december 2019
WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders,
verwevenheid en opsporing’ - 29911-261
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
BiZa, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Toestemming besloten technische briefing over de nieuwe
infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4
december 2019
Toestemming besloten technische briefing over de nieuwe infrastructuur
mobiele communicatie (C2000) - 2019Z24092
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Ondermijning van 13
november 2019 over aanpak bedrijventerreinen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
december 2019
Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Ondermijning van 13 november 2019
over aanpak bedrijventerreinen - 29911-262
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

15.

Agendapunt:

Besluiten op Wob-verzoeken inzake het rapport van de Auditdienst Rijk
over mogelijk ongewenste beïnvloeding van een onderzoek van de
Inspectie JenV

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6
december 2019
Besluiten op Wob-verzoeken inzake het rapport van de Auditdienst Rijk over
mogelijk ongewenste beïnvloeding van een onderzoek van de Inspectie JenV 29517-183
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
december 2019
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51 - 29754-536
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme op 29 januari 2020.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Evaluatie nationale crisisstructuur, samenvatting evaluatie inzet politie
en lessen n.a.v. aanslag Utrecht 18 maart 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
december 2019
Evaluatie nationale crisisstructuur, samenvatting evaluatie inzet politie en
lessen n.a.v. aanslag Utrecht 18 maart 2019 - 28684-590
Betrekken bij het plenaire debat over de aanslag in Utrecht.
BiZa

Agendapunt:

Ontwikkeling dashboard over criminaliteitscijfers

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
december 2019
Ontwikkeling dashboard over criminaliteitscijfers - 29279-556
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer tijdig te
informeren over de verschillende cijfers uit het dashboard over (onder meer) de
ontwikkeling van de criminaliteit zodat deze kunnen worden betrokken bij de
behandeling van het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Justitie en
Veiligheid 2019.

Besluit:

17.

Besluit:
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18.

19.

Agendapunt:

Uitwerking van de motie van het lid Verhoeven c.s. over voorlopige
hechtenis zonder ernstige bezwaren

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
december 2019
Uitwerking van de motie van het lid Verhoeven c.s. over voorlopige hechtenis
zonder ernstige bezwaren - 34746-14
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
december 2019
Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING - 31477-48
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Technische briefing naar aanleiding van BIT-advies PVR-Winkeldiefstal
bij de politie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
december 2019
Technische briefing naar aanleiding van BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de
politie - 2019Z25556
Technische briefing organiseren.
BiZa

Agendapunt:

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
december 2019
Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers - 29517-184
Agenderen voor het algemeen overleg over brandweer. Algemeen overleg
plannen.
Zie agendapunt 41.

Besluit:

21.

Besluit:
Noot:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
22.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport 'Onderzoek recht op terugkoop
verkochte vorderingen'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 november
2019
Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte
vorderingen” - 24515-500
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de
behandeling over te nemen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoek van het WODC over slachtofferschap
van online criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november
2019
Beleidsreactie op het onderzoek van het WODC over slachtofferschap van online
criminaliteit - 28684-589
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 5
februari 2020.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Onderzoek naar verruiming van de aangifteplicht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 2 december
2019
Onderzoek naar verruiming van de aangifteplicht - 29279-553
Geagendeerd voor het algemeen overleg over zeden op 18 december 2019.

Besluit:

25.

26.

Agendapunt:

Voorstellen ter verbetering van de huidige procedure voor
incassozaken bij de rechtspraak

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 december
2019
Voorstellen ter verbetering van de huidige procedure voor incassozaken bij de
rechtspraak - 29279-554
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over rechtspraak.

Agendapunt:

Voortgang adoptie en ouderschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 december
2019
Voortgang adoptie en ouderschap - 33836-47
Geagendeerd voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 11
december 2019.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Personeelskrapte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 december
2019
Personeelskrapte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - 24587-755
Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen. Het algemeen
overleg wordt hernoemd: gevangeniswezen/tbs. Het algemeen overleg zal met
een uur worden verlengd en worden verplaatst naar 6 februari 2020.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Wetsvoorstel VOG-politiegegevens en besluit themaverwerking
ambtelijke omkoping en mensenhandel

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 december
2019
Wetsvoorstel VOG-politiegegevens en besluit themaverwerking ambtelijke
omkoping en mensenhandel - 28844-194
Betrekken bij de inbreng van het verslag bij wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken
van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent
het gedrag op basis van politiegegevens.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 december
2019
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES - 32761-154
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De griffier zal in overleg met
de griffier van de commissie Koninkrijksrelaties bezien of het algemeen overleg
over Rechtshandhaving van de commissie KR voorzien begin 2020 kan worden
samengevoegd met het algemeen overleg over de justitie- en veiligheidsketen
BES-eilanden van de commissie J&V.
KR

Besluit:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op rapporten Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten Fundamental Rights Agency (FRA)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 december
2019
Reactie op rapporten van het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (Fundamental Rights Agency (FRA)) - 33552-60
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
slachtofferbeleid.
EU

Agendapunt:

Evaluatie wet tegengaan huwelijksdwang

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 december
2019
Evaluatie wet tegengaan huwelijksdwang - 32175-69
Betrokken bij het algemeen overleg over personen- en familierecht op 11
december 2019.

Besluit:

31.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Register nevenbetrekkingen en de opleiding van rechters

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 december
2019
Register nevenbetrekkingen en de opleiding van rechters - 29279-555
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over rechtspraak.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoeken inzake de
stelselwijziging rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 december
2019
WOB-verzoeken inzake de stelselwijziging rechtsbijstand - 31753-189
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Fivoor en
medeondertekenaars inzake ontoereikende tarieven in de forensische
zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 december
2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van Fivoor en medeondertekenaars
inzake ontoereikende tarieven in de forensische zorg - 33628-68
Betrokken bij het plenaire debat op 12 december 2019 over inschattingsfouten
van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord.
Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari
2020.

Besluit:
Besluit:
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35.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport ‘Spanning in detentie’ van de Raad voor
de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 december
2019
Beleidsreactie op het rapport ‘Spanning in detentie’ van de Raad voor de
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) - 24587-757
Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari
2020.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
36.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van
Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15
november 2019
Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van
Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) - 33199-32
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 16 januari
2020.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

37.

38.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kuik over de uitzending van
Undercover in Nederland over misstanden in de prostitutie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 2
december 2019
Reactie op het verzoek van het lid Kuik, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 november 2019, over de uitzending van Undercover in
Nederland over misstanden in de prostitutie - 34193-10
Betrokken bij het algemeen overleg over mensenhandel op 5 december 2019.

Agendapunt:

Evaluatie WODC Wet modern migratiebeleid (MoMi)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 4
december 2019
Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) door het WODC - 30573178
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13
februari 2020.

Besluit:

39.

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 11 december 2019
Stafnotitie - Stafnotitie Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.3 - 2019Z24851
Zie bovenstaand besluit.

Agendapunt:

Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6
november 2019 over 1F-zaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 6
december 2019
Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november
2019 over 1F-zaken - 19637-2547
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13
februari 2020.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Emiel van Dijk over het bericht
‘Uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken amper’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 10
december 2019
Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 15 oktober 2019, over het bericht ‘Uitgeprocedeerde
asielzoekers vertrekken amper’ - 29344-137
De commissie wenst gebruik te maken van het aanbod van een technische
briefing over de voortgang en opzet van de pilot-Landelijke
Vreemdelingenvoorzieningen en het programma LLV.

Besluit:

Rondvraag
41.

Agendapunt:

Verzoek plannen algemeen overleg brandweer en reactie van minister
J&V op artikel Een Vandaag.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) 12 december 2019
Verzoek plannen algemeen overleg brandweer en reactie van minister J&V op
artikel Een Vandaag. - 2019Z24959
Het verzoek tot het plannen van een algemeen overleg over brandweer wordt
gehonoreerd.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over brandweer een reactie te doen
toekomen op het bericht 'Vrijwillig brandweerman Franc raakte invalide bij een
oefening en bleek niet voldoende verzekerd' (Eenvandaag.nl, 6 december
2019).

Besluit:
Besluit:

42.

Agendapunt:

Verzoek om reactie inzake actie bericht 'Particulier DNA als nieuwe
oplossing voor cold cases'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 17 december 2019
Verzoek om reactie inzake actie bericht 'Particulier DNA als nieuwe oplossing
voor cold cases' - 2019Z25413
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het bericht 'Hobby-databanken als nieuwe
opsporingsmethode' (NRC.nl, 15 december 2019).

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek doorschuiven brieven inzake e-screener naar begin 2020

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 17 december 2019
Verzoek doorschuiven brieven inzake e-screener naar begin 2020 2019Z25523
De brieven van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 7 oktober 2019 inzake
'Implementatie e-screener' (Kamerstuk 33033, nr. 23) en d.d. 19 oktober 2019
inzake 'Bijstelling uitvoeringspraktijk e-screener' (Kamerstuk 33033, nr. 24)
worden van de agenda van het algemeen overleg over politie op 19 december
2019 afgevoerd en toegevoegd aan het eerstvolgende algemeen overleg over
politie in 2020.

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Verzoek reactie op het interview d.d. 16 december 2019 met Leon
Kuijs, vertrekkend directeur van de Politieacademie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 18 december 2019
Verzoek door het lid Groothuizen namens het lid Den Boer om een reactie te
ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid op het interview van dhr.
Kuijs op 16 december 2019. - 2019Z25733
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het interview met Leon Kuijs: ‘Als je de politieopleidingen
verkort, krijg je plofonderwijs. Dat gaat ten koste van kwaliteit’ (Volkskrant.nl,
16 december 2019).

Besluit:

45.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'Oorlogsmisdadigers tussen migranten in de
opvang'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. (Emiel) van Dijk
(PVV) - 18 december 2019
Verzoek reactie op bericht 'Oorlogsmisdadigers tussen migranten in de opvang'
- 2019Z25726
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het bericht 'Oorlogsmisdadigers tussen migranten
in de opvang' (Telegraaf.nl, 13 december 2019).

Besluit:

Brievenlijst
46.

Agendapunt:

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

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A02736
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