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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Zaak:

Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
december 2016
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een
specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben
gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling
van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen
van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren
(geweldsaanwending opsporingsambtenaar) - 34641
De commissie wenst een technische briefing te ontvangen.
Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 7 februari 2019.

Besluit:
Besluit:

2.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een voorhangprocedure voor de
nieuwe ambtsinstructie voor de politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Reactie op verzoek commissie over een voorhangprocedure voor de nieuwe
ambtsinstructie voor de politie - 34641-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar (Kamerstuk 34641).

Besluit:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn
(EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG
van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden
hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni
2018
Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU)
2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van
17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de
controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017,
L 137/22) - 34984
Aanmelden voor plenaire behandeling.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en
Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 januari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34984-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
januari 2019
Nota van wijziging - 34984-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Besluit:

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
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2019.

Agendapunt:

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 juli 2018
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en
hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet
experiment gesloten coffeeshopketen) - 34997
De plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019.
BiZa, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 januari 2019
Tweede nota van wijziging - 34997-11
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
VWS, BiZa
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6.

7.

Agendapunt:

Intrekking van het voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende
vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die
vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie
tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische
Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst
of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) 15 januari 2019
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 34079-11
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Wet straffen en beschermen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 januari 2019
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en
enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake
detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en
beschermen) - 35122
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2019.

Besluit:

8.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari
2014
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 - 33844
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 januari
2019
Tweede nota van wijziging - 33844-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

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 - 2018Z22460
De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in
onderstaande volgorde te agenderen:
1. 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);
2. 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);
3. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES
houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten
behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze
aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Kamerstuk 34930);
4. Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU)
2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie
van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake
de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU
2017, L 137/22) (Kamerstuk 34984).

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
10.

Agendapunt:

Afdoening van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over
inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door
beveiligingskwesties

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Afdoening van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over inventariseren of
het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties (Kamerstuk
29754-444) - 29754-486
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorisme/extremisme.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Rapport ‘Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Rapport ‘Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017’ - 24077-424
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
coffeeshopbeleid.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport ‘Evaluatie Wet OM-afdoening’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Beleidsreactie op het rapport ‘Evaluatie Wet OM-afdoening’ - 29279-478
Agenderen voor een algemeen overleg over de OM-afdoening. Algemeen
overleg plannen.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake strafbeschikking

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Reactie op verzoek commissie inzake strafbeschikking - 29279-479
Agenderen voor het algemeen overleg over de OM-afdoening.

Besluit:

14.

15.

Agendapunt:

Besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de OMStrafbeschikking

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de OMStrafbeschikking - 29279-480
Agenderen voor het algemeen overleg over de OM-afdoening.

Agendapunt:

Sepotbeslissingen door het Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Sepotbeslissingen door het Openbaar Ministerie - 29279-482
Agenderen voor het algemeen overleg over de OM-afdoening.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Öztürk over het bericht ‘Microsoft
lekt data Nederlandse ambtenaren naar VS’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Reactie op het verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 november 2018, over het bericht ‘Microsoft lekt data
Nederlandse ambtenaren naar VS’ - 26643-585
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personenstelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personen-stelsels
bewaken en beveiligen en getuigenbescherming - 29911-215
Betrekken bij het plenaire debat over het functioneren van het stelsel bewaken
en beveiligen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter - 27565-173
Overdragen aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van
een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over verkeersveiligheid.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van
Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019 - 35000-VI-85
Desgewenst betrekken bij de vaststelling van de jaarplanning van de commissie
Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg
Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20
december 2018
Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg Amsterdam 29628-854
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie, voorzien
voor de zomer, afwachten.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie - 33173-15
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Uitstelbericht reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan
zijn' over synthetische drugs

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Uitstel toezending reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn'
over synthetische drugs - 29911-216
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over een
vangnetbepaling in de Opiumwet

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over een
vangnetbepaling in de Opiumwet - 34763-12
Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning. Voor dit algemeen overleg ook agenderen de brief
die is geagendeerd voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
drugsbeleid en die betrekking heeft op georganiseerde
criminaliteit/ondermijning. Algemeen overleg plannen.

Agendapunt:

Stand van zaken modernisering seksuele misdrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Stand van zaken modernisering seksuele misdrijven - 29279-483
Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde wetsvoorstel afwachten.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Onderzoek aard en omvang criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Onderzoek aard en omvang criminaliteit - 29279-484
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Aanpak online hate speech

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
december 2018
Aanpak online hate speech - 30950-158
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
terrorisme/extremisme.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7
januari 2019
Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17 - 33997-130
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over MH17.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van
DNA-onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
januari 2019
Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van DNAonderzoek - 31415-22
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over DNAonderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra.

Besluit:

29.

30.

Agendapunt:

Onderzoek 'Op weg naar een Weerbare Open Samenleving'

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9
januari 2019
Onderzoek "Op weg naar een Weerbare Open Samenleving" - 30821-52
Aanhouden tot na ommekomst van de Nationale Veiligheidsstrategie die voor de
zomer aan de Kamer wordt aangeboden en de beleidsreactie op de
bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport. Na ontvangst
agenderen voor een algemeen overleg over nationale veiligheid.

Agendapunt:

Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
januari 2019
Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 - 28684-547
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de
jaarwisseling.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over de
geweldsaanwending door opsporingsambtenaren

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
januari 2019
Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over de
geweldsaanwending door opsporingsambtenaren - 2019Z00292
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Crisis op de Antillen:
bonje tussen opsporingsdiensten'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
januari 2019
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Crisis op de Antillen: bonje
tussen opsporingsdiensten' - 29628-856
Agenderen voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 14 februari 2019.
KR, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

WODC-onderzoek 'Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkelingen in aanpak'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
januari 2019
WODC-onderzoek “Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in
aanpak” - 29911-217
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

34.

35.

Agendapunt:

Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies
inzake het WODC

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
januari 2019
Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies inzake
het WODC - 2019Z00429
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Interne onderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken bij politie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15
januari 2019
Interne onderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken bij politie - 28844-166
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Toorenburg over een second
opinion door een andere lijkschouwer

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
januari 2019
Reactie op de motie van het lid Van Toorenburg over een second opinion door
een andere lijkschouwer (Kamerstuk 33552-46) - 29279-487
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch
onderzoek.

Besluit:
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Brieven van minister voor Rechtsbescherming
37.

Agendapunt:

Jaarplan Rechtspraak 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2018
Jaarplan Rechtspraak 2019 - 29279-477
Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 31 januari 2019.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de toepassing van
artificiële intelligentie en algoritmen in het domein van de
rechtspleging

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker 2018
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de toepassing
intelligentie en algoritmen in het domein van de rechtspleging
Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak op 31

Besluit:

39.

Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte
procesvertegenwoordiging hoger beroep kantonzaken

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2018
Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte procesvertegenwoordiging hoger
beroep kantonzaken - 29279-485
Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak op 31 januari 2019.

Agendapunt:

Reactie op Wob-verzoek inzake het toezicht op de financiering van en
de invoering van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 december
2018
Reactie op Wob-verzoek inzake het toezicht op de financiering van en de
invoering van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) - 29279-481
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake spoedige toezending
toekomstvisie interlandelijke adoptie en brief binnenlandse
adoptie/Nederlandse afstandsmoeders

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2018
Reactie op verzoek commissie inzake spoedige toezending toekomstvisie
interlandelijke adoptie en brief binnenlandse adoptie/Nederlandse
afstandsmoeders - 31265-67
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Agendapunt:

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 december
2018
Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht - 29752-12
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
civielrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

42.

van artificiële
- 2018Z24380
januari 2019.

Agendapunt:

Besluit:

40.

19 december

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht in Caribisch
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 januari 2019
Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
- 31568-209
Agenderen voor het algemeen overleg over de Justitie- en Veiligheidsketen
BES-eilanden op 14 februari 2019.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Rapport DSP-groep 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 januari 2019
Rapport DSP-groep 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie' - 24587743
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het
gevangeniswezen.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 januari 2019
Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur - 31753-157
Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 13 februari
2019.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Wettelijk leeftijdsontslag rechters

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 januari 2019
Wettelijk leeftijdsontslag rechters - 29279-486
Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak op 31 januari 2019.

Besluit:

47.

Agendapunt:

WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid
Jehova's Getuigen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 januari 2019
WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova's
Getuigen - 34843-34
Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op
20 februari 2019.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Reactie op bericht van het AMC op het oordeel van de IGJ inzake het
steekincident in de metro van Amsterdam en over het bericht 'OM
deelde ten onrechte straffen uit'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 januari 2019
Reactie op bericht van het AMC op het oordeel van de IGJ inzake het
steekincident in de metro van Amsterdam en over het bericht 'OM deelde ten
onrechte straffen uit' - 25424-452
Voor kennisgeving aannemen. Inhoudelijke reactie afwachten.

Besluit:
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49.

50.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van H.I.J.O.S. Nederland te
Amersfoort met het verzoek om het onderzoek naar misstanden inzake
adopties uit Brazilië uit te breiden naar adopties uit Argentinië,
Uruguay, Paraguay en Chili

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 januari 2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van H.I.J.O.S. Nederland te
Amersfoort met het verzoek om het onderzoek naar misstanden inzake
adopties uit Brazilië uit te breiden naar adopties uit Argentinië, Uruguay,
Paraguay en Chili - 2019Z00544
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 november
2018
Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-155
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op
23 januari 2019.
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand
(voortzetting beantwoording eerste termijn + tweede termijn) op 31 januari
2019. Het eerder ingeplande algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over contouren herziening stelsel
gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-158
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op
23 januari 2019.
Geagendeerd voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand
(voortzetting beantwoording eerste termijn + tweede termijn) op 31 januari
2019.

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
51.

52.

Agendapunt:

Aanpassing leges reguliere verblijfsvergunningen met ingang van 1
januari 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2018
Aanpassing leges reguliere verblijfsvergunningen met ingang van 1 januari
2019 - 30573-169
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Drie onderzoeken over alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2018
Drie onderzoeken over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) 27062-107
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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53.

Agendapunt:

Standpuntverklaring GCM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2018
Standpuntverklaring van het VN inzake Global Compact voor Veilige, Geordende
en Reguliere Migratie (GCM) - 30573-168
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

54.

Agendapunt:

Uitkomsten van het onderzoek naar de evaluatie uitstapprogramma’s
prostitutie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21
december 2018
Uitkomsten van het onderzoek naar de evaluatie uitstapprogramma’s prostitutie
- 34193-7
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
mensenhandel en prostitutie.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Onderzoeken naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en
de afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9
januari 2019
Onderzoeken naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de
afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND - 28844-164
Betrekken bij het plenaire debat over de problemen bij de IND.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Vertrouwelijke versies van onderzoeken uitgevoerd naar
kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de afhandeling van
een klokkenluidersmelding binnen de IND

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9
januari 2019
Vertrouwelijke versies van onderzoeken uitgevoerd naar kwetsbaarheden in het
beslisproces van de IND en de afhandeling van een klokkenluidersmelding
binnen de IND - 28844-165
Betrekken bij het plenaire debat over de problemen bij de IND.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport ‘Alternatieven voor het beroep van rechtswege in
de Rijkswet op het Nederlanderschap’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17
januari 2019
Onderzoeksrapport ‘Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de
Rijkswet op het Nederlanderschap’ - 35000-VI-86
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europese aangelegenheden
58.

Agendapunt:

Verslag JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Verslag JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel - 32317-532
Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 6 februari 2019 over de
informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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59.

Agendapunt:

Wederzijdse erkenning, hoeksteen van de justitiële samenwerking in
strafzaken in de Europese Unie en minimumnormen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19
december 2018
Wederzijdse erkenning, hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken
in de Europese Unie en minimumnormen - 32317-531
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over wederzijdse
erkenning.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

60.

Agendapunt:

Rapport inzake 'Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontroles.
Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20
december 2018
Rapport inzake “Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontroles.
Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn” - 32317-533
Agenderen voor de algemeen overleggen op 6 februari 2019 over de informele
JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

61.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen
in verband met Brexit

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 december
2018
Fiche: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in
verband met Brexit - 22112-2745
Agenderen voor het algemeen overleg op 6 februari 2019 over de informele
JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
BuZa, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:

Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluaties van Nederland op het
gebied van buitengrenzen en visumbeleid in 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11
januari 2019
Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluaties van Nederland op het gebied
van buitengrenzen en visumbeleid in 2017 - 32317-534
Agenderen voor het algemeen overleg op 6 februari 2019 over de informele
JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
BuZa, DEF, EU

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen rond het schip ‘Sea-Watch 3’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 14
januari 2019
Recente ontwikkelingen rond het schip ‘Sea-Watch 3’ - 32317-535
Agenderen voor het algemeen overleg op 6 februari 2019 over de informele
JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein
van asiel- en vreemdelingenbeleid).
I&W, BuZa, EU

Besluit:

63.

Besluit:

Volgcommissie(s):
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64.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen commissie voor Justitie en Veiligheid tot 16
januari 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 16 januari 2019
Lijst met EU-voorstellen commissie voor Justitie en Veiligheid tot 16 januari
2019 - 2019Z00565
Conform voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

65.

Agendapunt:

Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden van Roemenië en Europees
Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group
(JPSG) Europol d.d. 24-25 februari 2019

Zaak:

Brief derden - Parliament of Romania te Den Haag - 21 december 2018
Uitnodiging Parliament of Romania en Europees Parlement voor vergadering
van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 24-25 februari
2019 - 2019Z00683
De inbreng namens de Nederlandse delegatie zal via e-mail worden
geïnventariseerd.

Besluit:

Overig (openbaar)
66.

Agendapunt:

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan
te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 20 december 2018
Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te
leveren ten behoeve van de V-100 in 2019 - 2018Z24627
Er zal per e-mail worden geïnventariseerd welke onderwerpen ten behoeve van
het V100-project aan de commissie Financiën ter besluitvorming zullen worden
voorgelegd.
BiZa, DEF, EZK, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS, BuZa, KR, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Rondvraag
67.

68.

Agendapunt:

Verzoek inzake onderzoek naar klassenjustitie

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 7
januari 2019
Verzoek inzake onderzoek naar klassenjustitie - 2019Z00087
De minister van Justitie en Veiligheid zal opnieuw worden verzocht de Kamer te
informeren op welke wijze het onderzoek naar klassenjustitie opgezet zal
worden, zoals eerder gevraagd naar aanleiding van de motie-Van Nispen
(Kamerstuk 35000-VI, nr. 53) dit te doen voor het kerstreces 2018.

Agendapunt:

Verzoek rappel inzake bestuursrecht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 8
januari 2019
Verzoek rappel aan minister voor Rechtsbescherming inzake bestuursrecht 2019Z00141
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de voor het najaar
2018 toegezegde brieven naar aanleiding van het algemeen overleg over
bestuursrecht op 5 juli 2018 naar de Kamer te sturen.

Besluit:
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69.

Agendapunt:

Verzoek om de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek te
verrichten inzake onderzoek vuurwerkramp in Enschede

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak
(SP) - 16 januari 2019
Verzoek om de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek te verrichten
inzake onderzoek vuurwerkramp in Enschede - 2019Z00562
De commissie stemt in met het verzoek de Onderzoeksraad voor Veiligheid te
vragen naar het onderzoek te kijken van de heer Van Buitenen naar de
vuurwerkramp in Enschede. Via een e-mailprocedure zal de onderzoeksvraag
ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Verzoek reactie op berichtgeving inzake drugs en plannen algemeen
overleg

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV)
- 23 januari 2019
Verzoek reactie op berichtgeving inzake drugs en plannen algemeen overleg 2019Z01031
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg over georganiseerde
criminaliteit/ondermijning, een reactie te doen toekomen op de berichten 'Ook
in het bananenpakhuis zien ze het: er komt steeds meer coke binnen' (NOS.nl,
22 januari 2019) en 'Witwassen drugsgeld eitje' (Telegraaf.nl, 22 en 23 januari
2019).

Besluit:

71.

Agendapunt:

Verzoek technische briefing WODC-onderzoek 'Naleving van contact/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en
sociaalwetenschappelijk perspectief’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 24 januari 2019
Verzoek technische briefing WODC-onderzoek 'Naleving van contact/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en
sociaalwetenschappelijk perspectief’ - 2019Z01112
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zal worden
verzocht een toelichting te komen geven op het WODC-onderzoek 'Naleving van
contact-/omgangsafspraken na scheiding, Een rechtsvergelijkend en
sociaalwetenschappelijk perspectief'.

Besluit:

72.

Agendapunt:

Verzoek inzake beleidsevaluatie Wet herziening ten voordele

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 24 januari 2019
Verzoek om beleidsevaluatie over de Wet herziening ten voordele 2019Z01210
De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te
informeren wanneer zij de beleidsevaluatie van de Wet herziening ten voordele
tegemoet kan zien.

Besluit:
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73.

Agendapunt:

Rappelleren naar de reactie over de rechtbank in Lelystad

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 24 januari 2019
Rappelleren naar de reactie over de rechtbank in Lelystad - 2019Z01211
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer de eerder
gevraagde reactie op de brief namens het Comité tot behoud van een
volwaardige rechtbank in Lelystad d.d. 6 december 2018 voorafgaand aan het
algemeen over rechtspraak op 31 januari 2019 aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:

Brievenlijst
74.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
75.

Agendapunt:
Noot:

76.

Agendapunt:

Verzoek rondetafelgesprek en algemeen overleg over buitengewoon
opsporingsambtenaren

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 januari 2019
Verzoek om rondetafelgesprek en AO over boa’s - 2019Z00714
De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over
boa's na het voorjaarsreces 2019. Via e-mail zullen suggesties voor uit te
nodigen personen/organisatie worden geïnventariseerd. Tijdens de volgende
procedurevergadering zal een voorstel met een opzet van het rondetafelgesprek
ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

Besluit:

77.

Agendapunt:

Jaarplanning: Veiligheidsregio’s

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 januari 2019
Jaarplanning: Veiligheidsregio’s - 2019Z00713
De commissie stemt in met het afleggen van een werkbezoek aan de
veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Via e-mail zal worden
geïnventariseerd welke leden aan het werkbezoek zullen deelnemen en welke
aandachtspunten de leden aan de orde willen stellen tijdens het werkbezoek.
Het werkbezoek zal alleen doorgang vinden indien zich daarvoor tenminste vijf
leden (inclusief voorzitter) hebben aangemeld.

Besluit:

78.

Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar
2019
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Jaarplanning: Politieacademie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 januari 2019
Jaarplanning: Politieacademie - 2019Z00712
De commissie stemt in met het afleggen van een werkbezoek aan de
concernlocatie Apeldoorn van de Politieacademie. Via e-mail zal worden
geïnventariseerd welke leden aan het werkbezoek zullen deelnemen en welke
aandachtspunten de leden aan de orde willen stellen tijdens het werkbezoek.
Het werkbezoek zal alleen doorgang vinden indien zich daarvoor tenminste vijf
leden (inclusief voorzitter) hebben aangemeld.

Besluit:
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79.

Agendapunt:

Totstandkoming Jaarplanning versterking kennispositie 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 januari 2019
Totstandkoming Jaarplanning versterking kennispositie 2019 - 2019Z00715
De commissie stemt in met het continueren van de volgende onderwerpen voor
de jaarplanning 2019: - modernisering Wetboek van Strafvordering, ondermijning, - veiligheidsregio's, en - Politieacademie. Aanvullende
onderwerpen voor de jaarplanning 2019 worden per e-mail geïnventariseerd.

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2019A00145
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