Den Haag, 25 januari 2018
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de
verheerlijking van terrorisme

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 2 mei
2016
Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van
terrorisme - 34466
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

2.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA)
- 20 december 2017
Brief van het lid Van Toorenburg inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met
de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme - 34466-7
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in
asielzaken

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 9 oktober 2006
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet
2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken - 30830
Het wetsvoorstel is ingetrokken.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21
december 2017
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in
asielzaken - 30830-17
Voor kennisgeving aangenomen.

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de
strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een nietinternationaal gewapend conflict

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 juni 2017
Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de
strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een nietinternationaal gewapend conflict - 34737
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het
voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische
misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik
van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en
ernstige misdrijven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari
2018
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige
criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de
bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34737-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuHa-OS

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen
en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het
Wetboek van Strafvordering door de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
januari 2018
Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en
bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek
van Strafvordering door de politie - 33542-42
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 8 februari 2018.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht geen onomkeerbare
stappen te nemen totdat hierover met de Kamer van gedachten is gewisseld.

Besluit:
Besluit:
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6.

Agendapunt:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een
collectieve actie mogelijk te maken

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15
november 2016
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve
actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) 34608
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 8 februari 2018.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor
Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 januari 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34608-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 januari
2018
Nota van wijziging - 34608-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3

7.

Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 juli 2017
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2017Z10171
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende
regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan
boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming
Koopvaardij) (Kamerstuk 34558);
2. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere
bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende
staatshoofden te doen vervallen (Kamerstuk 34456);
3. 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);
4. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de
Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde
een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de
rechtspraak (Kamerstuk 34618);
5. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om
ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te
treffen (Kamerstuk 33861);
6. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het
recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in
strafzaken) (Kamerstuk 34032);
7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening
van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken
(herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) (Kamerstuk
34126);
8. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging
ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch
klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844);
9. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met
het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering
faillissementsprocedure) (Kamerstuk 34740);
10. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet
griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van
Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de
rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (Kamerstuk 34761);
11. Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de
strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een nietinternationaal gewapend conflict (Kamerstuk 34737).

Besluit:
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Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
8.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 14 december 2017, over ‘Aanvaller
Joods restaurant gevechtsklaar’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
december 2017
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 14 december 2017, over ‘Aanvaller Joods restaurant
gevechtsklaar’ - 34775-VI-84
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Experimenten gesloten coffeeshopketen en internationale
ontwikkelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
december 2017
Experimenten gesloten coffeeshopketen en internationale ontwikkelingen 24077-406
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 20 december
2017.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de
jaarwisseling

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
december 2017
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 29 november 2017, over het rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling 28684-514
Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid,
crisisbeheersing en brandweerzorg op 21 december 2017.
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren over de opslag en vernietiging van in beslag genomen illegaal
vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling.
I&W

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Dam over onderzoeken of
de taak van het LMIO kan worden uitgebreid (Kamerstuk 34615-9) en
motie van het lid Van Dam over alleen transacties via
derdenrekeningen (Kamerstuk 34615-4)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18
december 2017
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Dam over onderzoeken of de taak
van het LMIO kan worden uitgebreid (Kamerstuk 34615-9) en motie van het lid
Van Dam over alleen transacties via derdenrekeningen (Kamerstuk 34615-4) 34615-11
Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 22
februari 2018.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Maatregelen naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur d.d. 6
december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2017
Maatregelen naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur d.d. 6 december
2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
(WODC) - 28844-131
Geagendeerd voor het algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 20 december
2017.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Uitstel aanbieding beleidsdoorlichting terrorismebestrijding en
nationale veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2017
Uitstel aanbieding beleidsdoorlichting terrorismebestrijding en nationale
veiligheid - 33199-22
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
december 2017
Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) - 28844-130
Betrokken bij het algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 20 december
2017.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

15.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2017
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op uitzending Nieuwsuur d.d.
6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) - 28844-132
Betrokken bij het algemeen overleg over coffeeshopbeleid op 20 december
2017.

Agendapunt:

Uitkomsten van het onderzoek van de Nationale Politie naar de
beschikbaarheid van het tapsysteem in de periode van 1 januari 2012
tot en met juni 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2017
Uitkomsten van het onderzoek van de Nationale Politie naar de beschikbaarheid
van het tapsysteem in de periode van 1 januari 2012 tot en met juni 2016 30517-31
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politie (ICT).
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8
februari 2018.

Besluit:
Besluit:
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16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over een verbannen
haatimam die in Nederland verblijft

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2017
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over een verbannen haatimam die in
Nederland verblijft - 29614-66
Betrekken bij het dertigledendebat over een verbannen haatimam die in
Nederland verblijft.
SZW

Agendapunt:

Voortgangsbrief politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2017
Voortgangsbrief politie - 29628-754
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie (organisatie). Algemeen
overleg plannen na het krokusreces.
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren hoe zij in de toekomst wordt geïnformeerd over de voortgang van
de politieorganisatie gezien de mogelijke naderende afsluiting van het
programma van de vorming van de nationale politie.

Besluit:

17.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Aanpassing planning wetgevingsprogramma Modernisering van het
Wetboek van Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2017
Aanpassing planning wetgevingsprogramma Modernisering van het Wetboek
van Strafvordering - 29279-402
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8
februari 2018.

Besluit:

19.

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
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 22 februari 2018.
BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Nieuw uitstel Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 (Toegang,
toelating en opvang van vreemdelingen)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
januari 2018
Nieuw uitstel Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 (Toegang, toelating en
opvang van vreemdelingen) - 33199-23
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Reactie op een tweetal toezeggingen over de voorzitters van de door
mij voorgestelde commissies inzake het WODC

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
januari 2018
Reactie op een tweetal toezeggingen over de voorzitters van de door mij
voorgestelde commissies inzake het WODC - 28844-134
Betrokken bij het plenaire debat over de onafhankelijkheid van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) op 23 januari
2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
december 2017
Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) - 28844-130
Betrokken bij het plenaire debat over de onafhankelijkheid van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) op 23 januari
2018.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
januari 2018
Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op uitzending
Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) - 28844-133
Betrokken bij het plenaire debat over de onafhankelijkheid van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) op 23 januari
2018.

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
23.

Agendapunt:

Voortgang programma herijking faillissementsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 september
2017
Voortgang programma herijking faillissementsrecht - 33695-15
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

24.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2017
Antwoorden op vragen commissie over de voortgang programma herijking
faillissementsrecht - 33695-16
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Rapport ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor
Rechtsbijstand en Juridisch Loket"

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 december
2017
Rapport ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand
en Juridisch Loket" - 31753-144
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 22 februari 2018.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 december
2017
Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad - 29279-400
Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak. Algemeen overleg
plannen na het krokusreces.

Besluit:

26.

Agendapunt:

WOB verzoek RADAR

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 december
2017
WOB verzoek RADAR - 29911-176
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

27.

28.

Agendapunt:

Eindrapport aan van de commissie Evaluatie Wet herziening
gerechtelijke kaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december
2017
Eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart 29279-401
Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak.

Agendapunt:

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december
2017
Evaluatie Wet bestuur en toezicht - 31763-22
Betrekken bij het wetsvoorstel 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).
OCW

Besluit:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoek naar de samenwerking tussen Halt en
politie rondom de Halt-afdoening

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2017
Beleidsreactie op het onderzoek naar de samenwerking tussen Halt en politie
rondom de Halt-afdoening - 28741-38
Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd. Algemeen overleg
plannen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Voortgang verkenning invulling justitiële jeugd (VIV JJ)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2017
Voortgang verkenning invulling justitiële jeugd (VIV JJ) - 28741-39
Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd.

Besluit:
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31.

32.

Agendapunt:

Plan van aanpak Inspectieonderzoek FPA Roosenburg

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2017
Plan van aanpak Inspectieonderzoek FPA Roosenburg - 33628-27
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Agendapunt:

RSJ advies “Verhoging strafrechtelijke minimumleeftijd in context”

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2017
RSJ advies “Verhoging strafrechtelijke minimumleeftijd in context” - 28741-40
Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht
‘Brabantse islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten
stiefkind vanwege dementie’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 december
2017
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Brabantse
islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten stiefkind vanwege
dementie’ - 34775-VI-87
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

34.

35.

Agendapunt:

Jaarverslag 2016 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 januari 2018
Jaarverslag 2016 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursen naburige rechten - 29838-92
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Interlandelijke adoptie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 januari 2018
Interlandelijke adoptie - 31265-63
Geagendeerd voor het algemeen overleg over adoptie op 18 januari 2018.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende,
vrijheidsbeperkende en geldelijke sancties

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 januari 2018
Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende,
vrijheidsbeperkende en geldelijke sancties - 29279-403
Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8
februari 2018.

Besluit:
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Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
37.

Agendapunt:

Ondersteuning kustwacht Libië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2017
Ondersteuning kustwacht Libië - 21501-20-1280
Betrokken bij het algemeen overleg op 24 januari 2018 over de JBZ-Raad op 25
en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid).
BuZa, BuHa-OS

Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en
Asielbeleid over de aanscherping van de lijst van delicten die een
gevaar voor de gemeenschap kunnen opleveren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2017
Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid over
de aanscherping van de lijst van delicten die een gevaar voor de gemeenschap
kunnen opleveren - 19637-2357
Betrokken bij het VAO vreemdelingen- en asielbeleid op 21 december 2017.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de problematiek van in Nederland
geboren kinderen van Chinese ouders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
december 2017
Reactie op verzoek commissie over de problematiek van in Nederland geboren
kinderen van Chinese ouders - 19637-2363
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over petitie "NietGayGenoeg" door LGBT
Asylum Support

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9
januari 2018
Reactie op verzoek commissie over petitie "NietGayGenoeg" door LGBT Asylum
Support - 2018Z00112
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:

Brieven overige bewindspersonen
41.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 9 november 2017, over Albanese
bendes in het criminele circuit in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 18 december
2017
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 9 november 2017, over Albanese bendes in het
criminele circuit in Nederland - 29911-177
Betrekken bij het plenaire debat over Albanese bendes in het criminele circuit in
Nederland.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
42.

Agendapunt:

Stafnotitie - Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale
parlementen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 14 december 2017
Stafnotitie - Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale
parlementen - 2017Z18038
Technische briefing organiseren.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van
richtlijnen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december
2017
Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen 21109-231
De commissie voor Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche inzake Interoperabiliteit van EU
informatiesystemen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2017
Uitstel toezending BNC-fiche inzake Interoperabiliteit van EU
informatiesystemen - 22112-2450
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa, EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling en Besluit EU Mechanisme voor Civiele Bescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 december
2017
Fiche: Mededeling en Besluit EU Mechanisme voor Civiele Bescherming 22112-2455
Geagendeerd voor het algemeen overleg op 24 januari 2018 over JBZ-Raad op
25 en 26 januari 2018.
EU

Besluit:

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8
december 2017 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
december 2017
Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 december 2017
te Brussel - 32317-499
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 24 januari 2018 over de JBZRaad op 25 en 26 januari 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 15 december 2017
Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018 - 2017Z18183
Ter informatie.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 19 december 2017 - 11
januari 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 januari 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 19 december 2017 - 11 januari
2018 - 2018Z00292
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari
2018 te Sofia

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
januari 2018
Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari 2018 te
Sofia - 32317-502
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 24 januari 2018 over de JBZRaad op 25 en 26 januari 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
50.

51.

Agendapunt:

Publicatie Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie

Zaak:

Besluit:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 19 december 2017
Publicatie Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie - 29628-752
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie (organisatie).

Agendapunt:

Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 december 2017
Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018 - 2017Z18901
Ter informatie.
BiZa, EZK, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
52.

Agendapunt:

Verzoek om reactie inzake vertraging KEI

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 15
januari 2018
Verzoek om reactie inzake vertraging KEI - 2018Z00293
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer
voorafgaand aan het algemeen overleg over rechtspraak een reactie te doen
toekomen op de in de voortgangsrapportage KEI genoemde vertraging en de
extra kosten die dit met zich meebrengt voor 2018 en daarna en hoe dit
probleem kan worden opgelost.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op onderzoek over relatie antidepressiva en
agressie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 18
januari 2018
Verzoek om reactie op onderzoek over relatie antidepressiva en agressie 2018Z00676
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer een reactie
te doen toekomen op de berichtgeving van Zembla d.d. 17 januari 2018 inzake
de relatie tussen antidepressiva en agressief gedrag en de mogelijke
doorwerking daarvan in het strafrecht.

Besluit:

54.

55.

Agendapunt:

Verzoek om het algemeen overleg te plannen

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 23 januari 2018
Verzoek om het algemeen overleg te plannen - 2018Z00905
Het algemeen overleg over tbs wordt gepland.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek over ICT Politie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam
(CDA) - 19 januari 2018
Verzoek rondetafelgesprek over ICT Politie - 2018Z00778
De commissie stemt in met het verzoek. Per e-mail zal worden geïnventariseerd
welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit
te nodigen. Een opzet zal tijdens de volgende procedurevergadering aan de
commissie ter goedkeuring worden voorgelegd.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Minister voor Rechtsbescherming uitnodigen voor het algemeen overleg
over criminaliteitsbestrijding op 22 februari 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)
- 24 januari 2018
Minister voor rechtsbescherming uitnodigen voor het algemeen overleg over
criminaliteitsbestrijding op 22 februari 2018 - 2018Z01068
De minister voor Rechtsbescherming wordt uitnodigd voor het algemeen
overleg over criminaliteitsbestrijding op 22 februari 2018.

Besluit:
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57.

Agendapunt:

Rappel inzake reactie vragen motie-Van Nispen (34550-VI-42)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 24 januari 2018
Rappel inzake reactie vragen motie-Van Nispen (34550-VI-42) - 2018Z01069
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden herinnerd aan de door de
commissie gevraagde reactie op de motie-Van Nispen (Kamerstuk 34550-VI, nr.
42).

Besluit:

Brievenlijst
58.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
59.

Agendapunt:

Voorstel werkgroep bijzonder griffier modernisering Wetboek van
Strafvordering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 18 januari 2018
Voorstel werkgroep bijzonder griffier modernisering Wetboek van
Strafvordering - 2018Z00585
De commissie stemt in met het doorgeleiden van het voorstel aan het Presidium
en na diens goedkeuring met de nadere uitwerking door de werkgroep.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Stafnotitie - Behandelvoorstel tweede interoperabiliteitspakket

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 18 januari 2018
Stafnotitie - Behandelvoorstel tweede interoperabiliteitspakket - 2018Z00597
De Kamer zal worden geadviseerd een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Technische briefing organiseren.
Algemeen overleg plannen.
EU

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2017A03961
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