Den Haag, 28 maart 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 juni
2016
Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de
uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en
de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied
van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op
het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EGverordening 300/2008) - 34501
Aanmelden voor plenaire behandeling.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34501-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
maart 2019
Nota van wijziging - 34501-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2.

Agendapunt:

Implementatie van de richtlijn betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer
politie in verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren
politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
maart 2019
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in
verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren politie - 29628866
Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 3 april 2019.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële
inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in
verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen
binnenbrengen van verboden voorwerpen - 34982
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34982-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet
ter implementatie van de richtlijn betreffende procedurele waarborgen
voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 januari 2019
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter
implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) - 35116
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35116-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 maart
2019
Nota van wijziging - 35116-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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6.

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 - 2018Z22478
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met
de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke
regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en
enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de
burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008) (Kamerstuk
34501);
2. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter
implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor
kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L
132) (Kamerstuk 35116);
3. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht
BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen
binnenbrengen van verboden voorwerpen (Kamerstuk 34982);
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 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).

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
7.

Agendapunt:

Brief Taskforce inzake Amsterdamse onderwijsinstelling

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 maart
2019
Brief Taskforce inzake Amsterdamse onderwijsinstelling - 29614-112
Betrokken bij het debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn
door jihadisten op 14 maart 2019.
SZW, BiZa, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de invoering nieuw
bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 maart
2019
Beantwoording vragen commissie over de invoering nieuw bekostigingssysteem
Openbaar Ministerie - 33173-16
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
strafrechtketen.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Reactie op het WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele
samenwerkingsverbanden – ontwikkelingen in aanpak en duiding van
effectiviteit’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 maart
2019
Reactie op het WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele samenwerkingsverbanden
– ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit’ - 29911-219
Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 14 maart 2019.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 29
november 2018 over politiepersoneel, inzake politieonderwijs en
instroom

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
maart 2019
Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 29 november
2018 over politiepersoneel, inzake politieonderwijs en instroom - 29628-864
Agenderen voor een algemeen overleg over politie in mei, dan wel het
algemeen overleg over politie op 27 juni 2019.
Er zal een extra algemeen overleg over politie in mei 2019 worden gepland. De
commissiestaf zal een voorstel doen voor de te behandelen stukken op de
algemeen overleggen over politie in mei en op 27 juni 2019.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

De operationeel expert in de praktijk

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
maart 2019
De operationeel expert in de praktijk - 29628-865
Agenderen voor een algemeen overleg over politie in mei, dan wel het
algemeen overleg over politie op 27 juni 2019.
Zie het tweede besluit bij agendapunt 10.

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten
behoeve van algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
maart 2019
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve
van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning - 29911220
Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning op 14 maart 2019.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
maart 2019
Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken - 29279-496
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 11 april
2019.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over afpakken crimineel vermogen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
maart 2019
Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder
goed lukt om geld van criminelen af te pakken - 29911-221
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Voortgang onderzoeken vuurwerk

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
maart 2019
Voortgang onderzoeken vuurwerk - 29517-165
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over brandweer.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Wettelijke mogelijkheden standaard bloedonderzoek bij
verkeersongevallen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
maart 2019
Wettelijke mogelijkheden standaard bloedonderzoek bij verkeersongevallen 33628-43
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch
onderzoek.
Het algemeen overleg over tbs/forensisch onderzoek wordt gesplitst in een
algemeen overleg over tbs en een algemeen overleg over forensisch onderzoek.

Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg
Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
maart 2019
Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg Amsterdam 29628-867
Agenderen voor een algemeen overleg over politie in mei, dan wel het
algemeen overleg over politie op 27 juni 2019.
Zie het tweede besluit bij agendapunt 10.

Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp over het bericht
‘Nederlandse instanties onzorgvuldig na indienen rechtshulpverzoek
aan Thailand’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Nederlandse instanties
onzorgvuldig na indienen rechtshulpverzoek aan Thailand’ - 35000-VI-97
Voor kennisgeving aangenomen. Inhoudelijke reactie van de minister van
Justitie en Veiligheid op het rapport van de Nationale Ombudsman afwachten.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
maart 2019
Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's - 29517-166
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale
veiligheid en crisisbeheersing.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
maart 2019
Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek - 31415-23
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch
onderzoek.

Besluit:

21.

Agendapunt:

De veiligheid van religieuze instellingen in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
maart 2019
De veiligheid van religieuze instellingen in Nederland - 28684-553
Betrokken bij het algemeen overleg over terrorisme/extremisme op 21 maart
2019.

Besluit:

22.

23.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over
de gevolgen van Brexit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
maart 2019
Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over de
gevolgen van Brexit - 2019Z05576
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aanvullende informatie omtrent aanslag in Utrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
maart 2019
Aanvullende informatie omtrent aanslag in Utrecht - 28684-554
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
24.

Agendapunt:

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 maart 2019
Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele - 29279-495
Aanhouden tot na het rondetafelgesprek over de evaluatie van de Wet
herziening ten voordele en de kabinetsreactie daarop.
Zie agendapunt 36.

Besluit:
Noot:
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25.

Agendapunt:

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juli 2018
Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht - 34775-VI-115
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
geschilbeslechting en herstelrecht.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Helder c.s. over niet langer een
taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 maart 2019
Reactie op de motie van het lid Helder c.s. over niet langer een taakstraf of
geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen (Kamerstuk 35000-VI-24) 28684-551
Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde wetsvoorstel afwachten.

Besluit:

27.

28.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing door het
WODC over het WODC-onderzoek 'Naleving van contact/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en
sociaalwetenschappelijk perspectief’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 maart 2019
Toestemming voor deelname aan een technische briefing door het WODC over
het WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding:
een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’ - 2019Z04813
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 maart 2019
Onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap - 33836-42
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en
familierecht.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Beleidsreactie op evaluatieonderzoek inzake de Wet voorwaardelijke
sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 maart 2019
Beleidsreactie op evaluatieonderzoek inzake de Wet voorwaardelijke sancties en
de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen - 34981-2
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17
april 2019.

Besluit:

30.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over buitengerechtelijke geschilbeslechting
en herstelrecht - 35000-VI-96
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
geschilbeslechting en herstelrecht.

Agendapunt:

Rapport Belgische procedure voor Invordering van Onbetwiste
schulden

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 maart 2019
Rapport Belgische procedure voor Invordering van Onbetwiste schulden (IOSprocedure) - 29279-497
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
geschilbeslechting en herstelrecht.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
31.

Agendapunt:

Peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2019
Peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid - 2019Z04735
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad
Luxemburg op 6 en 7 juni 2019.
BiZa, BuZa

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 20 maart 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 21 maart 2019
Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 20 maart 2019 - 2019Z05526
De lijst wordt vastgesteld met de enkele aanpassing dat het verslag van de
Commissie aan de Raad betreffende de evaluatie van Verordening (EU)
2016/369 betreffende verstrekking van noodhulp binnen de Unie desgewenst
betrokken zal worden bij het algemeen overleg op 5 juni over de JBZ-Raad van
6-7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
EU

Besluit:

32.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
33.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een
effectievere aanpak van antisemitisme

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 13 maart 2019
Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere
aanpak van antisemitisme - 35164
De commissiestaf zal nagaan waarom de initiatiefnota in handen is gesteld van
de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, gelet op het feit dat de minister
van BZK coördinerend bewindspersoon is op dit dossier en de commissie
daarover per e-mail nader informeren.
OCW, BiZa, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie
Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 21 februari 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03523
De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming zullen
worden verzocht de Kamer voorafgaand aan de toezending van het jaarverslag
via een brief een toelichting te geven op de opzet van de initiatieven
'Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)' en 'Effectiviteit politieoptreden' in het
kader van de operatie Inzicht in kwaliteit en de wijze waarop de Kamer wordt
geïnformeerd over de voortgang van de initiatieven.
BuZa, BiZa, KR, DEF, EZK, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS

Besluit:

Volgcommissie(s):
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35.

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 19 maart 2019
Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissies - 2019Z05402
Inbrengdatum voor de feitelijke vragen over de slotwet 2018 en over het
jaarverslag en het rapport van de Algemene Rekenkamer vastgesteld op
donderdag 23 mei 2019 te 12.00 uur. Aan de bewindspersonen en aan de
Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5
juni 2019 aan de Kamer te doen toekomen.
Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke Kamerleden en
fractiemedewerkers willen deelnemen aan een workshop over de begrotings- en
verantwoordingssystematiek.
Inbrengdatum voor het verslag over de eerste suppletoire begrotingswetten
2019 vastgesteld op dinsdag 11 juni 2019 te 12.00 uur. Aan de
bewindspersonen zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 24 juni
2019 aan de Kamer te doen toekomen.
Agenderen voor een wetgevingsoverleg van drie uur over het jaarverslag 2018
en de slotwet en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer.
Het lid Laan-Geselschap meldt zich aan als een van de rapporteurs. Het lid
Buitenweg zal door de commissiestaf worden benaderd als tweede rapporteur
op te treden, gelet op haar rapporteurschap bij de begroting.
De commissie wenst een briefing van de Algemene Rekenkamer te ontvangen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
36.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek Wet herziening ten voordele

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 15 maart 2019
Verzoek van het lid van Nispen om rondetafelgesprek over Wet herziening ten
voordele - 2019Z05223
Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over de evaluatie van de Wet
herziening ten voordele en de kabinetsreactie daarop, te houden voor het
zomerreces 2019. Via e-mail zullen suggesties voor uit te nodigen
personen/organisaties worden geïnventariseerd. Tijdens de volgende
procedurevergadering zal een voorstel met een opzet van het rondetafelgesprek
ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Informatieverzoek inzake de aan de Raad van State verstrekte
opdracht/verzoek naar aanleiding van de motie-Van Dam

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 21
maart 2019
Verzoek informatie aan de Raad van State verstrekte opdracht/verzoek naar
aanleiding van de motie van het lid Van Dam (Kamerstuk 29628-840) 2019Z05604
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht het aan de Afdeling
advisering van de Raad van State voorgelegde voorlichtingsverzoek naar
aanleiding van de motie-Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State
over het democratisch toezicht (Kamerstuk 29628, nr. 840) per ommegaande
ter informatie aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Verzoek onderzoek naar misdaadgeld

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 21
maart 2019
Verzoek onderzoek door parlement naar misdaadgeld - 2019Z05615
Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke leden zich, naast de reeds
aangemelde leden Van Dam, Groothuizen en Van Nispen willen aanmelden voor
deelname aan de verkennende werkgroep.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek reactie op brief van Coalitie voor Veiligheid inzake gevolgen
Brexit

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 28 maart 2019
Verzoek om kabinetsreactie op brief van Coalitie voor Veiligheid inzake
gevolgen Brexit - 2019Z06152
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 10 april 2019, een reactie te doen toekomen op de brief
van de Coalitie voor Veiligheid (d.d. 28 maart 2019) over de gevolgen van de
Brexit voor de veiligheid in Nederland.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek lijst met nog te plannen algemeen overleggen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 28 maart 2019
Verzoek om lijst met nog te plannen algemeen overleggen - 2019Z06156
De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een lijst met nog
te plannen algemeen overleggen aan de agenda toevoegen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek reactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale
bescherming van (asiel)migranten'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen
(D66) - 28 maart 2019
Verzoek om reactie op het ACVZ-rapport "Het Koninkrijk en de internationale
bescherming van (asiel)migranten" - 2019Z06193
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een
reactie te doen toekomen op het rapport van de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken (ACVZ) 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming
van (asiel)migranten'.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Verzoek reactie op aanbevelingen in het rapport ‘Samen werken aan
goed politieonderwijs en –onderzoek’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 28 maart 2019
Verzoek reactie op aanbevelingen op het rapport ‘Samen werken aan goed
politieonderwijs en –onderzoek’ (29628-868) - 2019Z06215
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een
inhoudelijk reactie te doen toekomen op de aanbevelingen in het rapport
‘Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek’ (Kamerstuk 29628,
nr. 868).

Besluit:

Brievenlijst
43.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
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Overig (besloten)
44.

45.

Agendapunt:

Kennisagenda J&V 2019

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 22 maart 2019
Stafnotitie - Kennisagenda J&V 2019 - 2019Z05646
De kennisagenda wordt na nadere aanmeldingen gehandhaafd.

Agendapunt:

Verzoek technische briefing over criminele dreigingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 28 maart 2019
Verzoek om een technische briefing over criminele dreigingen - 2019Z06187
Het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Verzoek reactie op bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen
verboden motorclubs'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer
(D66) - 28 maart 2019
Verzoek reactie op bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden
motorclubs' - 2019Z06188
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op het bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen
verboden motorclubs' (NOS.nl, 28 maart 2019).

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A01313
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