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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.M. Brood - 12
maart 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2022Z04700
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 27 maart 2022
Verzoek kabinetsreactie op petitie ‘minder privacy bij moord’ in het bijzonder
en de problematiek in het algemeen, waarbij het gaat over het medisch
beroepsgeheim in relatie tot strafzaken - 2022Z05827
Het verzoek wordt gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 31 maart 2022
Verzoek commissiedebat over de NCTV, over de taken en de werkwijze en de
hoofdlijnen van het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en
analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) en de schriftelijke
inbreng bij dit wetsvoorstel op 7 april 2022 uit te stellen - 2022Z06243
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.J.
(Rudmer) Heerema (VVD) - 16 maart 2022
Verzoek rondetafelgesprek over de eerste zes maanden van de Wet Kansspelen
op Afstand - 2022Z05041
De commissie steunt het verzoek voor het organiseren van het
rondetafelgesprek. Bij de procedurevergadering van 13 april a.s. zal een opzet
voor het rondetafelgesprek worden voorgelegd, waarna zal worden besloten
over het al dan niet doorgaan van dit rondetafelgesprek.

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in
herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op
grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig
beslissen in vreemdelingenzaken)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 3
maart 2021
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening
van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de
Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in
vreemdelingenzaken) - 35749
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in
aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 23
december 2020
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing
van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 35691
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 12 maart 2022
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2022Z04701
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
6.

Agendapunt:

Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 17
februari 2022
Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken - 35925-VI-133
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Hoofdlijnen beleid
Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 maart 2022, over afschrift
van de antwoordbrief aan burgemeester Aboutaleb

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 11
maart 2022
Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Hoofdlijnen beleid Ministerie
van Justitie en Veiligheid van 10 maart 2022, over een afschrift van de
antwoordbrief aan burgemeester Aboutaleb - 35925-VI-137
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Neutraliteit van het boa-uniform

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 11
maart 2022
Neutraliteit van het boa-uniform - 29614-162
Agenderen voor het commissiedebat over politie op 11 mei 2022.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Stand van zaken op het gebied van cyber(security) in relatie tot het
conflict in Oekraïne

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 11
maart 2022
Stand van zaken op het gebied van cyber(security) in relatie tot het conflict in
Oekraïne - 36045-40
De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
Kan geagendeerd worden voor het commissiedebat internationale
cyberveiligheid op 13 april van de commissie BuZa.
DEF, BiZa, BuZa

Agendapunt:

Aanbevelingen Focus op heling

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 14
maart 2022
Aanbevelingen Focus op heling - 28684-694
Betrekken bij de verdere behandeling van de Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren
van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende
vermogensdelicten (36036).

Agendapunt:

Schadevergoeding en -verhaal na de coronarellen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 23
maart 2022
Schadevergoeding en -verhaal na de coronarellen - 28684-695
Agenderen voor het commissiedebat strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:
Noot:

10.

11.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over compensatie pensioenschade SBFers

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 11 maart
2022
Reactie op verzoek commissie over compensatie pensioenschade SBF-ers 31066-985
Agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen,
Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 17 maart
2022
Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer
Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen - 24557-193
Agenderen voor het commissiedebat over kansspelen.

Besluit:
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14.

15.

Agendapunt:

Evaluatie Social Impact Bond ''Werk na Detentie''

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 18 maart
2022
Evaluatie Social Impact Bond ''Werk na Detentie'' - 29270-150
Agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs.

Agendapunt:

Rapport ‘Marktonderzoek incassobranche’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 18 maart
2022
Rapport ‘Marktonderzoek incassobranche’ - 35733-8
Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet kwaliteit
incassodienstverlening (35733).

Besluit:

16.

Agendapunt:

Voorhang 11e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 14 maart
2022
Voorhang 11e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen - 35434-20
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Publicatie van rechterlijke uitspraken en ontwikkelingen in
digitalisering van de Rechtspraak

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 24 maart
2022
Publicatie van rechterlijke uitspraken en ontwikkelingen in digitalisering van de
Rechtspraak - 29279-706
Agenderen voor het commissiedebat over rechtspraak.
FIN

Agendapunt:

Stand van zaken over de berichtenservice van eMates

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 24 maart
2022
Stand van zaken over de berichtenservice van eMates - 24587-828
De commissie heeft besloten om per mail te inventariseren welke van de
volgende opties de voorkeur heeft: 1.Een schriftelijk overleg inplannen over
deze brief;2.De brief agenderen voor het commissiedebat over
gevangeniswezen en Tbs en dit commissiedebat (nu gepland op 15 juni) naar
voren halen;3.Het afgelopen dinsdag gehonoreerde plenaire debat over eMates
(n.a.v. bericht in Telegraaf: ‘Alarm om bajes-mail: zware criminelen kunnen
ongestoord berichten versturen’) afwachten en de brief betrekken bij dit debat.

Besluit:

18.

Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
19.

Agendapunt:

Beleidsreactie op WODC rapport ‘Incidenten op- en rond COA-locaties.
Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 11
maart 2022
Beleidsreactie op WODC rapport rapport ‘Incidenten op- en rond COA-locaties.
Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019’ - 196372832
Agenderen voor het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid.
Commissiedebat plannen.

Besluit:

4

20.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op WODC rapport inzake de beheerslast in
detentiecentrum Rotterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 11
maart 2022
Kabinetsreactie op WODC rapport inzake de beheerslast in detentiecentrum
Rotterdam - 19637-2831
Agenderen voor het commissiedebat over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet
langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als
voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure
geboren kinderen (Kamerstuk 35925-VI-125)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 14
maart 2022
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet langer
hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor
een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen - 196372833
Agenderen voor het commissiedebat over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met
de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering
2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 18
maart 2022
Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de
overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 32824-354
Voor kennisgeving aangenomen.
De vastgestelde algemene maatregel van rijksbestuur is aan de Kamer
overgelegd tot en met 15 april 2022.

Besluit:
Noot:

23.

Agendapunt:

Wijzigingen in het nareisbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 22
maart 2022
Wijzigingen in het nareisbeleid - 19637-2835
Agenderen voor het commissiedebat over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen J&V
24.

Agendapunt:

Vergoeding particuliere opvang Oekraïners

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 15
maart 2022
Vergoeding particuliere opvang Oekraïners - 36045-41
Geagendeerd voor het commissiedebat van de extra-JBZ-raad van 28 maart
2022 op 23 maart 2022.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 17
maart 2022
Aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne - 19637-2834
Geagendeerd voor het commissiedebat van de extra-JBZ-raad van 28 maart
2022 op 23 maart 2022.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport 'Stand van zaken multi governance meldkamers'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 16
maart 2022
Onderzoeksrapport 'Stand van zaken multi governance meldkamers' - 25124110
Geagendeerd voor het commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing op
24 maart 2022.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda extra JBZ-Raad van 28 maart 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 21
maart 2022
Geannoteerde Agenda extra JBZ-Raad van 28 maart 2022 - 32317-753
Geagendeerd voor het commissiedebat van de extra-JBZ-raad van 28 maart
2022 op 23 maart 2022.
BiZa, EU

Agendapunt:

Leefgeld Oekraïners

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 21
maart 2022
Leefgeld Oekraïners - 2022Z05390
Geagendeerd voor het commissiedebat over de ingelaste JBZ-raad van 28
maart 2022 op 23 maart 2022.
SZW

Besluit:

28.

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Stand van zaken ten aanzien van een aantal thema’s op het gebied van
brandweer en crisisbeheersing

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 21
maart 2022
Stand van zaken ten aanzien van een aantal thema’s op het gebied van
brandweer en crisisbeheersing - 29517-211
Geagendeerd voor het commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing op
24 maart 2022.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Voortgang personen- en familierecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 22 maart
2022
Voortgang personen- en familierecht - 33836-66
Geagendeerd voor het commissiedebat over personen en familierecht op 24
maart 2022.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

Stand van zaken kindhuwelijken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 22 maart
2022
Stand van zaken kindhuwelijken - 33836-67
Geagendeerd voor het commissiedebat over personen en familierecht op 24
maart 2022

Besluit:

32.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'gescheiden plaatsen van broers
en zussen na een uithuisplaatsing'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 22 maart
2022
Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'gescheiden plaatsen van broers en
zussen na een uithuisplaatsing' - 33836-68
Geagendeerd voor het commissiedebat over personen en familierecht op 24
maart 2022
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan en position paper technische briefing over
de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 op 22 maart 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 21
maart 2022
Toestemming deelname aan technische briefing en position paper over de
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 op 22 maart 2022 - 2022Z05342
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
34.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 23
februari 2022
Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022 - 32317-747
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 28 februari 2022 ten behoeve van
de JBZ-Raad van 3 en 4 maart 2022.
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

35.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 14
maart 2022
Antwoorden op resterende vragen commissie over o.a. de geannoteerde
agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022 (Kamerstuk 32317-747) - 32317-752
Agenderen voor het commissiedebat over JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10
juni 2022 op op 8 juni 2022 (algemeen deel).

Agendapunt:

Verslag van de formele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 14
maart 2022
Verslag van de formele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022 - 32317-751
Agenderen voor het commissiedebat over JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10
juni 2022 op op 8 juni 2022 (algemeen deel).
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 24 maart 2022

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.M. Brood - 24 maart 2022
Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 24 maart 2022 - 2022Z05661
Conform voorstellen.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Behandelvoorstel prioritair EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, M.C. Burger - 24 maart 2022
Behandelvoorstel prioritair EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld - 2022Z05674
Technische briefing organiseren.

Besluit:

Overig (openbaar)
38.

Agendapunt:

Geplande commissiedebatten
wo 06-04-2022 10.00 - 13.00 uur CD Seksueel geweld en kindermisbruik
do 07-04-2022 10.00 - 13.00 uur CD Gesubsidieerde rechtsbijstand
wo 13-04-2022 10.00 - 13.00 uur CD Auteursrecht
wo 11-05-2022 10.00 - 13.00 uur CD Politie
wo 18-05-2022 10.00 - 13.00 uur CD Arbitrage, mediation en herstelrecht
wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur CD Slachtofferbeleid
wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur CD JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni
2022 (algemeen)
wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur CD JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni
2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur CD Gevangeniswezen en tbs
wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur CD Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli
2022 in Praag
wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur CD Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli
2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
do 07-07-2022 10.00 - 13.00 uur CD Politie
wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur CD JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te
Luxemburg
wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur CD JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te
Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur CD JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in
Brussel
wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur CD JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in
Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
-Commissiedebat auteursrecht wordt uitgesteld en komt terug op de
procedurevergadering na het meireces
-Commissiedebat arbitrage, mediation en herstelrecht wordt indien mogelijk
uitgesteld vanwege verantwoordingsdag
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39.

Agendapunt:

Ongeplande commissiedebatten
Commissiedebat Achterlating van minderjarigen in het buitenland (2 brieven)
Commissiedebat Adoptie (6 brieven)
Commissiedebat Civielrechtelijke onderwerpen (1 brief)
Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding (1 brief)
Commissiedebat Drugsbeleid (7 brieven)
Commissiedebat Evaluatie Wet veiligheidsregio's (geen brieven)
Commissiedebat Forensisch onderzoek (1 brief)
Commissiedebat Jaarwisseling (4 brieven)
Commissiedebat Juridische beroepen (5 brieven)
Commissiedebat Kansspelen (1 brief)
Commissiedebat Kinderdwangarbeid (2 brieven)
Commissiedebat Rechtspraak (2 brieven)
Commissiedebat Staats- en bestuursrecht (7 brieven)
Commissiedebat Terrorisme/extremisme (1 brief)
Commissiedebat Verzekeringsrecht en slachtoffers (1 brief)
Commissiedebat Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport
van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) (3
brieven)
Commissiedebat Vreemdelingen en asielbeleid
- Het commissiedebat drugsbeleid wordt ingepland.

40.

Agendapunt:

Reactie op een verzoek van het kabinet om een kosteninventarisatie bij
de overheid te doen in verband het neerhalen van vlucht MH17

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 maart 2022
Reactie op een verzoek van het kabinet om een kosteninventarisatie bij de
overheid te doen in verband het neerhalen van vlucht MH17 - 2022Z04774
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, I&W

Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, A.H. Kuiken (PvdA) - 15 maart 2022
Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022 - 2022Z04896
Per e-mail wordt geïnventariseerd welke leden willen deelnemen aan de
conferentie en of er specifieke onderwerpen aan de orde gesteld moeten
worden.

Besluit:

41.

Besluit:

Rondvraag
Geen agendapunten
Brievenlijst
42.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
43.

Agendapunt:

Opvolging motie Leijten over onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp
Enschede

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 16 maart 2022
Opvolging motie Leijten over onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp Enschede
- 2022Z04993
De commissie stemt in met het onderzoeksvoorstel van de voorbereidingsgroep
en het doorgeleiden daarvan naar het presidium.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Voortgang versterking ondersteuning bij de behandeling van de
aankomende modernisering wetboek van strafvordering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 24 maart 2022
Voortgang versterking ondersteuning bij de behandeling van de aankomende
modernisering wetboek van strafvordering - 2022Z05698
De commissie kan zich vinden in de geschetste opzet van de opdracht, met
enkele aanpassingen.
De commissie stemt in met het voorstel voor een voorlopige planning van de
wetsbehandeling in de commissie.
De commissie stemt in met het voorgestelde maximumbudget.
De commissie is akkoord met de lijst van vakgroepen die zullen worden
benaderd om een offerte in te dienen.
De leden Ellian en Van Nispen wensen deel te nemen aan de begeleidingsgroep.
Andere leden kunnen zich hier nog voor aanmelden.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

45.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering kennisagenda 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 24 maart 2022
Stand van zaken uitvoering kennisagenda 2021 - 2022Z05652
De commissie wenst de kennisthema's 1 t/m 4 voort te zetten en kennisthema
5 af te sluiten.
De commissie wenst eventuele aanvullende kennisthema's of actualisatie van
lopende kennisthema's te agenderen voor de strategische
procedurevergadering.

Besluit:
Besluit:

Griffier:

A.M. Brood

Activiteitnummer:

2022A02719
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