Den Haag, 3 februari 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
FIN
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 februari
2022

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

18, 22
12, 20, 21
22
15
15

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.M. Brood - 27
januari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2022Z01359
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 1 februari 2022
Verzoek brief van minister voor Rechtsbescherming over conclusies van het
“Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders” - 2022Z01654
Het verzoek wordt gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, I.J.M.
Michon-Derkzen (VVD) - 1 februari 2022
Verzoek om inbrengdatum verslag van wetsvoorstel verwerking
persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale
veiligheid (35958) gepland op 24 februari 2022 verplaatsen naar de week na
het werkbezoek aan de NCTV op 21 maart 2022 - 2022Z01655
Het verzoek wordt gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, I.J.M.
Michon-Derkzen (VVD) - 1 februari 2022
Verzoek om samen met commissie LNV een rondetafelgesprek over groene
boa’s te organiseren en de minister te verzoeken de visie over boa's na het
rondetafelgesprek af te ronden - 2022Z01657
Het verzoek wordt gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. van
Nispen (SP) - 1 februari 2022
Verzoek uiterlijk eind deze week een reactie op het verzoek van commissie
inzake de onderzoeken die lopen naar klassenjustitie - 2022Z01658
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in
verband met aanpassingen van overwegend technische aard
(Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
december 2021
Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband
met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en
Veiligheid 2022) - 36003
Inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op donderdag 3 februari.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van
innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet
Strafvordering)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 juni
2021
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie
van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het
Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) - 35869
Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 7 februari 2022.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 25
januari 2022
Nota van wijziging - 35869-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken
volgens de reguliere procedures

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 18 januari 2022
Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de
reguliere procedures - 35788-109
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5.

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius 19 januari 2022
Nota van wijziging - 36003-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 26 januari 2022
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten 2022Z01221
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
6.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg eindrapport over het onderzoek naar de
toepassing van artikel 13b Opiumwet

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
december 2021
Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar de toepassing van
artikel 13b Opiumwet - 34763-15
Agenderen voor een tweeminutendebat over het eindrapport over het
onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet, met eerste spreker
het lid Van Nispen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

7.

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
september 2021
Eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet 34763-13
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Eerste vermist-kind-alerteringsbericht via Burgernet

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 19
januari 2022
Eerste vermist-kind-alerteringsbericht via Burgernet - 29668-66
Agenderen voor het commissiedebat over politie op 17 februari 2022.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet
gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)
(Kamerstuk 35447)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
december 2021
Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking
door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447) - 35447-21
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 17 februari 2022.

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 24
januari 2022
Beantwoording nadere vragen commissie over het eindrapport over het
onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet - 34763-16
Agenderen voor een tweeminutendebat over het eindrapport over het
onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet, met eerste spreker
het lid Van Nispen.

Agendapunt:

Rapport ‘Aspiranten en het glazen politiehuis’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 24
januari 2022
Rapport ‘Aspiranten en het glazen politiehuis’ - 29628-1054
Agenderen voor het commissiedebat over politie op 17 februari 2022.

Besluit:
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10.

Agendapunt:

Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de
Landelijke Eenheid (deelrapport 3)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 25
januari 2022
Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke
Eenheid (deelrapport 3) - 29628-1055
Agenderen voor het commissiedebat over politie op 17 februari 2022.
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de zelfdoding van een
undercover agent.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg voorhang ontwerpbesluit houdende
bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese
Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding
van terroristische en ernstige misdrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 25
januari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de Voorhang ontwerpbesluit houdende
bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van
de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische
en ernstige misdrijven - 34861-31
Betrekken bij tweeminutendebat over terrorisme en extremisme.

Besluit:
Zaak:

12.

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
november 2021
Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op
vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens
voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven - 34861-30
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beslissing op bezwaar Wob verzoek vlucht MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 27
januari 2022
Beslissing op bezwaar Wob verzoek vlucht MH17 - 33997-170
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
13.

Agendapunt:

Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de
Wjsg en de Wpg

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november
2020
Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de Wjsg en de
Wpg - 32761-173
Agenderen voor het commissiedebat over strafrechtketen op 10 februari 2022.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Onderzoek naar gescheiden plaatsing van broers en zussen bij een
uithuisplaatsing

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 18 januari
2022
Onderzoek naar gescheiden plaatsing van broers en zussen bij een
uithuisplaatsing - 33836-65
Agenderen voor het commissiedebat over personen- en familierecht op 24
maart 2022.
De minister voor Rechtsbescherming verzoeken om de aangekondigde reactie
uiterlijk een week voor het commissiedebat op 24 maart aan de Kamer te
sturen.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 november
2021
Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders
kinderopvangtoeslag - 31066-921
Betrekken bij het plenaire debat over problemen met uithuisplaatsingen van
kinderen.
FIN, VWS

Agendapunt:

Innovatiewet Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 20 januari
2022
Rapport: "Pilots Innovatiewet Strafvordering: Beleidstheorie, indicatoren &
nulmeting" - 35869-9
Betrekken bij het wetgevingsoverleg over de Innovatiewet Strafvordering op 7
februari 2022.

Besluit:

16.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Jaarplan 2022 van de Raad voor de rechtspraak

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 24 januari
2022
Jaarplan 2022 van de Raad voor de rechtspraak - 29279-698
Agenderen voor het commissiedebat over rechtspraak.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen J&V
18.

Agendapunt:

Afschrift van brieven aan het Veiligheidsberaad over handhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 19
januari 2022
Afschrift van brieven aan het Veiligheidsberaad over handhaving - 25295-1740
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus van 20 januari 2022.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over informatie over de recente
bedreigingen aan het adres van de heren Royce de Vries en John van
den Heuvel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 20
januari 2022
Reactie op verzoek commissie over informatie over de recente bedreigingen
aan het adres van de heren Royce de Vries en John van den Heuvel - 35925-VI128
Geagendeerd voor het commissiedebat over georganiseerde criminaliteit en
ondermijning van 27 januari 2022.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Kabinetsbeleid uitreizigers en kinderen van uitreizigers

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 25
januari 2022
Kabinetsbeleid uitreizigers en kinderen van uitreizigers - 29754-626
Betrokken bij het commissiedebat over terrorisme/extremisme op woensdag 26
januari jl.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over Argos reportage betreffende Jezidigetuigenissen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 26
januari 2022
Reactie op verzoek commissie over Argos reportage betreffende Jezidigetuigenissen - 2022Z01208
Betrokken bij het commissiedebat over terrorisme/extremisme op woensdag 26
januari jl.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
22.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 25
januari 2022
Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022 - 32317-736
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over Informele JBZ-Raad van 3 en 4
februari 2022 (algemeen en vreemdelingen- en asielonderwerpen).
BiZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig (openbaar)
23.

Agendapunt:

Rapport 'Kijk op inspectierapporten; Onderzoek naar het effect van 3
rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 januari 2022
Rapport 'Kijk op inspectierapporten; Onderzoek naar het effect van 3 rapporten
van de Inspectie Justitie en Veiligheid' - 35925-VI-130
Betrekken bij het hoofdlijnendebat op 10 maart 2022.
De bewindspersoon verzoeken om de eerder gestelde schriftelijke vragen te
beantwoorden of de Kamer een reactie op het rapport te doen toekomen voor
het hoofdlijnendebat op 10 maart 2022.

Besluit:
Besluit:

Rondvraag
24.

Agendapunt:

Verzoek tot een brief van de bewindspersoon betreffende extra gelden
uit coalitieakkoord om asielketen te versterken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. van der Werf
(D66) - 2 februari 2022
Verzoek om brief van de bewindspersoon betreffende extra gelden uit
coalitieakkoord om asielketen te versterken - 2022Z01786
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

25.

26.

Agendapunt:

Verzoek om procesbrief naar aanleiding van de aanbevelingen van de
commissie Van Zwol

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. van der Werf
(D66) - 2 februari 2022
Verzoek om procesbrief naar aanleiding van de aanbevelingen van de
Commissie Van Zwol - 2022Z01788
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Agendapunt:

Verzoek tot een brief inzake het OVV onderzoek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. van der Werf
(D66) - 2 februari 2022
Verzoek inzake het lopende OVV-onderzoek bewaken en beveiligen 2022Z01789
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Reactie van de minister van Justitie en Veiligheid inzake tekort aan
personeel bij de politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 2 februari 2022
Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid inzake tekort aan
personeel bij de politie - 2022Z01792
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:
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28.

29.

Agendapunt:

Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid naar aanleiding
van oordeel RvS over Haagse imam

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.J.M. MichonDerkzen (VVD) - 2 februari 2022
Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van
oordeel RvS over Haagse imam - 2022Z01795
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Agendapunt:

Verzoek tot een brief van de minister voor Rechtsbescherming

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij
(SGP) - 2 februari 2022
Verzoek brief met nader standpunt over internationale adoptie - 2022Z01796
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

Brievenlijst
30.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
31.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, M.C. Burger - 26 januari 2022
Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Wet Veiligheidsregio's 2022Z01242
Opzet rondetafelgesprek is besproken.

Besluit:

Griffier:

A.M. Brood

Activiteitnummer:

2021A08063
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