Den Haag, 29 mei 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 5 juni 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.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

14, 20, 39, 41
41
4, 15, 22, 26, 41
41
7, 14, 17, 20, 21, 22, 41
41
30
3, 4, 19, 41
1, 4, 41
12, 41
41
41
18, 41

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en
Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere
aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet
Justitie en Veiligheid 2019)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei
2019
Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in
verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van
overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35206-(R2127)
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 juni 2019.
KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

2.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot
intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de
rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van
de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele
procesrecht

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2019
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van
de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland
en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de
mondelinge behandeling in het civiele procesrecht - 35175
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

3.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35175-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei
2019
Nota van wijziging inzake wijziging - 35175-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van
Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal
vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222
en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 juli 2018
Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband
met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of
gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam
Rules) - 34991
Aanmelden voor plenaire behandeling.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34991-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei
2019
Nota van wijziging - 34991-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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4.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand
gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten
voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk
over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juli 2018
Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het
internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb.
2011, 222 en Trb. 2013, 42) - 34992-(R2106)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa, I&W, KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

5.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei
2019
Nota van wijziging - 34992-(R2106)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar
stellen van seksuele intimidatie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 13 maart 2018
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele
intimidatie - 34904
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 juni 2019.

Voorstel:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34992-(R2106)-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de
regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling
(Wet straffen en beschermen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 januari 2019
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en
enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake
detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en
beschermen) - 35122
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35122-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei
2019
Nota van wijziging - 35122-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees
parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt
(PbEU 2017, L 198)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 maart
2019
Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement
en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van
fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) 35160
Aanmelden voor plenaire behandeling.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35160-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 28 mei 2019
Nota van wijziging - 35160-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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)

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 mei 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35086-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 29 mei 2019
Nota van wijziging - 35086-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 mei
2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 35210-VI
Geagendeerd voor de inbreng van feitelijke vragen over Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar
2019 op 11 juni 2019.

Voorstel:

10.

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 - 2018Z22474
Ter bespreking.

Voorstel:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
11.

Agendapunt:

Accreditatie hoger onderwijs Politieacademie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
mei 2019
Accreditatie hoger onderwijs Politieacademie - 29628-875
Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwijs en onderzoek op
27 juni 2019.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Bezetting varkenshouderij Boxtel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
mei 2019
Bezetting varkenshouderij Boxtel - 29754-503
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
extremisme. Dit algemeen overleg samenvoegen met het algemeen overleg
over terrorisme op 26 juni 2019.
LNV

Voorstel:

Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele
intimidatie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
mei 2019
Nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie 29279-518
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over zeden.

Voorstel:
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14.

Agendapunt:

Terugblik resultaten in 2018 op EU-JBZ terrein

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
mei 2019
Terugblik resultaten in 2018 op het terrein van justitie en veiligheid binnen de
EU - 32317-552
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-raad
Luxemburg van 6 en 7 juni 2019.
BiZa, EU

Agendapunt:

Onderzoek bevelen gevangenneming

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
mei 2019
Onderzoek bevelen gevangenneming - 29754-504
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme op 26 juni 2019.
BuZa

Agendapunt:

Overname taken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
mei 2019
Overname taken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - 35209-2
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

15.

Voorstel:

16.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Informatie over een aangekondigde uitspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Unie op 27 mei 2019 met mogelijk gevolgen voor de
Nederlandse overleveringspraktijk

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
mei 2019
Informatie over een aangekondigde uitspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie op 27 mei 2019 met mogelijk gevolgen voor de Nederlandse
overleveringspraktijk - 35000-VI-118
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-raad
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 21 februari 2019, over een verdubbeling van
het aantal meldingen over verwarde personen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24
mei 2019
Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 21 februari 2019, over een verdubbeling van het aantal
meldingen over verwarde personen - 25424-461
Betrekken bij het plenaire debat over de uitwisseling van informatie over
personen met verward gedrag tussen politie en de ggz.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake evaluatie jaarwisseling

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
mei 2019
Stand van zaken inzake evaluatie jaarwisseling - 28684-562
Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te
Luxemburg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
mei 2019
Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg 2019Z10689
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over JBZ-Raad
Luxemburg van 6 en 7 juni 2019 en voor het schriftelijk overleg op 5 juni
2019 over JBZ-Raad Luxemburg van 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op
het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).
BiZa, EU

Agendapunt:

Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
mei 2019
Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet 2019Z10693
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-raad
Luxemburg van 6 en 7 juni 2019.
EU

Voorstel:

21.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een
betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten
(Kamerstuk 34235-10)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
januari 2018
Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere
toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 3423510) - 32735-177
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
rechtspraak. Algemeen overleg plannen.
BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
mei 2019
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid
Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de
waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 32735-177) 2019Z10813
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
rechtspraak.
BuZa, EU
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23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de rapportage
vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
mei 2019
Reactie op verzoek commissie inzake de rapportage vreemdelingenketen over
de periode januari tot en met december 2018 - 2019Z10849
Ter bespreking.

Voorstel:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
24.

Agendapunt:

Reactie op verzoeken commissie inzake de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (Kamerstuk 34491)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2019
Reactie op verzoeken commissie inzake de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen - 34491-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen.

Voorstel:

25.

26.

Agendapunt:

Reactie op motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over
opvragen van de verklaring omtrent het gedrag (Kamerstuk 3508019)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 mei 2019
Reactie op motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over
opvragen van de verklaring omtrent het gedrag (Kamerstuk 35080-19) 35080-22
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Achterlating van minderjarigen in het buitenland

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2019
Achterlating van minderjarigen in het buitenland - 32175-67
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personenen familierecht. Algemeen overleg plannen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de email van de redactie van Radar
over klachten over tekortschieten gedragscode behandeling
letselschade

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over de email van de redactie van Radar over
klachten over tekortschieten gedragscode behandeling letselschade - 35000VI-117
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen.

Voorstel:
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28.

29.

30.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Veel
extra geld voor rechtspraak en Openbaar Ministerie’

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 mei 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Veel extra geld voor
rechtspraak en Openbaar Ministerie’ - 35000-VI-119
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over moord in Lelystad

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over moord in Lelystad - 2019Z10587
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 mei 2019
Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht - 2019Z10692
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieeleconomische criminaliteit.
FIN

Agendapunt:

Voortgang maatregelen beleidsreactie onderzoeken Michael P.

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 mei 2019
Voortgang maatregelen beleidsreactie onderzoeken Michael P. - 2019Z10796
Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 26 juni 2019.

Voorstel:

31.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief
“Huizen van het recht”

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 mei 2019
Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief “Huizen van
het recht” - 2019Z10807
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
rechtspraak.

Voorstel:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
33.

Agendapunt:

Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 16
mei 2019
Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen - 19637-2498
Betrokken bij het plenair debat over het overzicht van geregistreerde
incidenten in de Rapportage vreemdelingenketen op 21 mei 2019.

Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport Commissie De Leeuw (Onderzoekscommissie
‘vermoeden misstand bij de IND’)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
mei 2019
Onderzoeksrapport Commissie De Leeuw (Onderzoekscommissie ‘vermoeden
misstand bij de IND’) - 35000-VI-116
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op
12 juni 2019.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21
mei 2019
Rapportage Vreemdelingenketen - 19637-2499
Betrokken bij het plenair debat over het overzicht van geregistreerde
incidenten in de Rapportage vreemdelingenketen op 21 mei 2019.

Voorstel:

Brieven overige bewindspersonen
36.

Agendapunt:

Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 mei 2019
Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen - 34997-26
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
coffeeshopbeleid.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan
dhr. M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 24 mei 2019
Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan dhr.
M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - 35209-1
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Overig (openbaar)
38.

39.

Agendapunt:

Brief van het Presidium over het gebruik van de
toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

Zaak:

Voorstel:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 14 mei 2019
Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de
Tweede Kamer - 2019Z09466
Ter informatie.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD) - 29 mei 2019
Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen - 35212
Kabinetsreactie vragen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Ongepland algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9
december 2016
Voortgang modernisering ondernemingsrecht - 29752-9
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

41.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 maart 2018
Evaluatie Wet aanpassing enquêterecht - 29752-10
Ter bespreking.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 juni 2017
Modernisering van het bewijsrecht - 29279-384
Ter bespreking.

Voorstel:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2018
Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht - 29752-12
Ter bespreking.

Agendapunt:

Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 mei 2019
Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019, aan alle commissies 2019Z10435
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
42.

Agendapunt:

Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op artikel
'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden
(VVD) - 27 mei 2019
Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming op onderstaand
artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'
(FD) - 2019Z10516
Ter bespreking.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid om commissie te
informeren over stand van zaken onderzoek van de Inspectie Justitie
en Veiligheid naar handelen van organisaties in terugkeerproces
Armeense kinderen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 28
mei 2019
Verzoek wanneer het rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over
de kwestie met de Armeense kinderen gereed is - 2019Z10606
Ter bespreking.

Voorstel:
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44.

Agendapunt:

Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het Bejing
rapport

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) 29 mei 2019
Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het Bejing rapport 2019Z10829
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
45.

Agendapunt:

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

Griffier:

P.F.L.M. Tielens-Tripels

Activiteitnummer:

2018A05278
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