JAARPLANNING JENV 2020
Straffen en beschermen
Q1
Evaluatie pilot Alcoholmeter 2018 (Vervolgbrief betreffende resultaten pilot 2018)
Beleidsreactie WODC- onderzoeken aangifteplicht seksueel misbruik van kinderen en Jehova’s Getuigen
Beantwoording vragen VKC over Beleidsvisie op filantropie
Voortgangsbrief Taskforce Overvallen
Beantwoording VKC-verzoek "reactie op bericht ‘Verbied verslavende games voor minderjarigen'
Brief over Erkenningspakket nav Rapport Commissie De Winter
Beleidsreactie Inspectieonderzoek bejegening zedenslachtoffers
Aanbiedingsbrief WODC-onderzoek hatecrime
Brief over analyse dwangarbeid (analyse onderzoeksmateriaal Cie De Winter)
Beleidsreactie WODC-onderzoek betaalgedrag WAHV-sancties en uitkomst onderzoek betalingsherinneringen bij WAHV-boetes
Brede brief ISD-maatregel
Brief tenuitvoerlegging sancties
Beleidsreactie WODC-onderzoek hoorrecht minderjarigen in familiezaken
Beleidsreactie WODC-onderzoek Eenvoudige adoptie pleegouders
Beleidsreactie WODC-onderzoek omgangsregeling 50/50 na scheiding
Aanbiedingsbrief WODC-rapport Leefklimaat in de penitentiaire inrichting's
Brief over een voormalige vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek

Q2
Brief over visie speelautomatenregime
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Brief over bestrijding van heling
Brief over onderzoeken loterijen
Aanbiedingsbrief GREVIO rapport
4e Voortgangsrapportage programma Geweld Hoort Nergens Thuis
Evaluatie wet meldcode + VIR
Verzamelbrief Voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid
Beleidsreactie omgang grootouders
Evaluatiekader wet straffen en beschermen (wet SenB)
Tweede voortgangsrapportage Koers en Kansen
Brief positionering reclassering en inzet vrijwilligers
Voortgangsbrief FZ
Voortgangsrapportage implementatie visie gevangenisstraffen ‘recht doen, kansen bieden’
Beleidsdoorlichting Jeugdbescherming, LBIO en BES Voogdijraad

Q3
Aankondiging beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid
Verzamelbrief over evaluatie beleidsregel artikel 3 / goede doelenloterij beleid
WODC-Onderzoek minderjarige
Aanbieding beleidsdoorlichting beleidsartikel ‘preventieve maatregelen’
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Voortgangsrapportage project Roots
Voortgangsbrief Scheiden zonder schade

Q4
Aanbieding WODC-onderzoek herhaalde nulmeting kansspelen
Brief over visie speelautomaten
Verzamelbrief VOG
Brief bij eerste prevalentiemonitor huiselijk en seksueel geweld van het WODC
Aanbiedingsbrief + beleidsreactie rapport RvdR over aanpak huiselijk geweld en kimi op de BES
5e Voortgangsrapportage programma Geweld Hoort Nergens Thuis
Beleidsreactie expertteam ouderverstoting
Beleidsbrief evaluatie/ wijziging BvT
Beleidsreactie WODC verdiepend onderzoek binnenlandse afstand en adoptie.
Familiebrief adoptie en ouderschap

Politie
Q1
Brief over de civiel-militaire samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en defensie.
Brief rechtspositie brandweervrijwilligers
Brief onderzoek van IJenV naar opvolging door de regio’s t.a.v. aanbevelingen in rapport inrichting repressieve brandweerzorg
Brief Normstelling Inrichting Interceptieketen
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Brief over de betrokkenheid van gemeenteraadsleden bij veiligheidsregio’s n.a.v. motie Den Boer
Aanbiedingsbrief Rapport Inspectie JenV over terrorismegevolgbestrijding (incl. beleidsreactie)
Voortgangsrapportage over realisatie speerpunten Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021.
Brief over sterkteontwikkeling bij de politie
Brief n.a.v. overleg met brandweerorganisatie over signalen dat de brandweerzorg verslechtert door de gebiedsgerichte opkomsttijden
Beleidsdoorlichting Internationale Politiesamenwerking
Beleidsdoorlichting Meldkamer + beleidsreactie
Brief met aanbieding rapport Inspectie JenV ‘Periodiek beeld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019’
Inspectierapporten KPN-storing incl. beleidsreactie
Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane

Q2
Brief over het politieonderwijs van de toekomst en hoe dit zich verhoudt tot de diender
Contourennota herziening Wpg-Wjsg
Halfjaarbericht politie
Verkeershandhaving door BOA’s n.a.v. motie Van Dam

Q4
De Operationeel Expert in de praktijk
Halfjaarbericht politie

Rechtspleging en Rechtshandhaving
Q1
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Brief Stand van zaken regelgeving inzake mediation
Brief over herziening ten voordele naar aanleiding van het AO van 12 sep 2019 over evaluatie wet herziening ten voordele.
Brief n.a.v. een toezegging de TK te informeren over de nadere bestudering van het voorstel van de NVvR over anonieme rechters
Verzoek informatie over wetsvoorstellen met betrekking tot verkeersveiligheid
Verzoek inzake tijdige toezending criminaliteitscijfers
Verzoek reactie op bericht 'Hobby-databanken als nieuwe opsporingsmethode'
Brief inzake voorstellen om misbruik van procedures in het strafproces te voorkomen.
Brief inzake agressie tegen gerechtsdeurwaarders
Brief n.a.v. toezegging inzake ingenomen goederen te doen toekomen aan de samenleving
Aanbiedingsbrief WODC-onderzoek cyberbewustzijn
brief over het vervolg van de mediationwet
Brief over het bericht 'Veiligheid in het geding door te kort 'CSI-team' politie (Telegraaf.nl, 12 juni 2019)
Brief inzake reactie op berichtgeving over grote toename phising
Brief verzoek reactie 'Nederland is corrupter dan we denken'
Brief over inzet kabinet bitcoin problematiek
Kamerbrief met incidentrapportage over jaarwisseling
Beleidsreactie op het onderzoeksrapport evaluatie ELA
Brief inzake reactie op artikel 'Reflecties op instellingsfeiten, de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in dggz'
Brief aanwezigheid MJenV bij de ALV bij organisatie varkenshouders
Brief n.a.v. een toezegging de TK te informeren over de strafrechtelijke aanpak van internetcriminaliteit en de dilemma's daarbij te
informeren.
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Brief m.b.t. uitkomst overleg over aanpak CSV’s
Brief over de ontwikkelingen m.b.t. digitalisering rechtspraak
Een gezamenlijke brief met MvJ en MBZK, betreffende tussentijdse rapportage inzake GRECO 4e ronde evaluatie
Brief over mogelijkheden voor het verruimen van collectieve procedures bij de rechter over dataverwerkingsprojecten mede n.a.v.
motie Buitenweg
Overzicht van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad, van de daaromtrent bepaalde standpunten en van de wijze waarop aan de
aanbevelingen vervolg is gegeven
Brief n.a.v. VKC-verzoek inzake reactie op berichtgeving over grote toename phishing
Aanbiedingsbrief bij de evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Brief gesprek OM inzake versterking keten cybersecurity
Brief n.a.v. ingediende motie over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat
Brief over versterking van het lerend vermogen van het Openbaar Ministerie
Kamerbrief over plan van aanpak racisme en discriminatie voetbal
Een brief overde uitkomsten van het gesprek met de burgemeesters omtrent de inzet van bestuurlijke middelen en de aanpak van
straatterreur
Brief n.a.v. ingediende motie over een wijkgerichte aanpak om met ondermijning samenhangende problemen te verkleinen
Brief n.a.v. ingediende motie over instellen van een afpakfonds
Brief n.a.v. ingediende motie over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie
Brief over cassatie in belang der wet (ten aanzien van oordelen van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)
Brief n.a.v. een motie over het uitwisselen van informatie aan mkb'ers door mkb'ers
Brief n.a.v. ingediende motie over instrumenten voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit
Brief n.a.v. een motie over versterken van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn
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Brief n.a.v. ingediende motie over onderzoek naar de instelling van een coördinator ondermijning
Brief n.a.v. ingediende motie over streng handhaven van de Wwft
Brief n.a.v. ingediende motie over maatschappelijk effectieve rechtspraak
Brief n.a.v. ingediende motie over mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO
Brief n.a.v. ingediende over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie
Brief concrete stappen en integrale afpakdoelstelling
Brief reactie inzake doodgeschoten leider Iraanse verzetsgroep in Den Haag
Brief over het bericht ‘Ontuchtzaak officier van justitie van de baan wegens fouten OM’
Brief inzake een analyse van de preventieve aanpak ondermijning in de uitwerking van de Contourennota Offensief tegen
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt meegenomen
Brief inzake analyse van de ‘blinde vlek’ die hulpverleners zien waar jongeren heel snel heel veel geld kunnen verdienen te betrekken
bij de plannen van MJenV m.b.t. ondermijning.
Brief over mogelijkheden om zonder veroordeling geld af te pakken van criminelen.
Brief start pilot vastgoed en wettelijke regeling beslag genomen goederen ten goede kunnen komen van mensen die er door geraakt
werden.
Brief n.a.v. toezegging om met het OM in gesprek te gaan over straftoemetingsrichtlijnen
Kamerbrief over resultaten veiligheidsmonitor
Beleidsreactie bij het WODC-onderzoek Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012
Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen
Kamerbrief verslag symposium destigmatisering sekswerk
Beleidsreactie op het WODC-onderzoek Effectmeting garantstelling curatoren 2012
Beleidsreactie Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018
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Brief inzake voorstellen voor jonge aanwas van sociaal advocaten
Instellingsbesluit begeleidings- en evaluatiecommissie experiment gesloten coffeeshopketen
Reactie op verzoek aan regering om onderzoek naar gegevensdeling met notaris voor de aanpak van ondermijning
Kamerbrief overzicht bestuurlijke handhaving gemeenten op prostitutievergunning
Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO)
Evaluatierapport stand van zaken implementatie vierde evaluatieronde
Brief n.a.v. toezegging begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie
over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen
Brief over de selectie en prioritering van sporen voor forensisch onderzoek, het gevolg voor strafrechtelijke onderzoeken en over de
vraag of de onderzoekscapaciteit voor sporen voldoende is
Stand van zaken regelgeving inzake mediation
Kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (commissie-Oskam)

Q2
Brief verwerking en bescherming persoonsgegevens
Brief wijziging verkeersboetestelsel
Aanbiedingsbrief bij de coffeeshopmonitor: fase 2
Voortgangsbrief over discriminatie inclusief cijferrapportages OM en Politie (+BZK)
Brief n.a.v. ingediende motie over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme
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Brief over de kwantitatieve prestaties van de strafrechtketen 2019 (factsheet Strafrechtketenmonitor)
Brief WODC onderzoek betalingsregeling voordat een zaak naar de rechter gaat
Kamerbrief met evaluatie over de jaarwisseling
Voortgangrapportage Outlaw Motorcycle Gangs
Brief over het WODC-onderzoek (t.a.v. burgerrechten), nadat dit beschikbaar is.
Brief n.a.v. ingediende motie over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen
Brief inzake mogelijkheden om jaarlijks een overzicht kunnen geven over de lopende initiatieven over surveillancetechnieken.
Brief heldere maatschappelijke norm m.b.t. het filmen van slachtoffers
Brief rapportage audit naar de goede uitvoering van het Besluit (Verstrekking Gegevens Telecommunicatie)
Brief inzake Vierde voortgangsrapportage EOM
Voortgangsrapportage programma rechtsbijstand
Jaarverslag LIEC
Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO)
Groep Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa, rapportage Nederland inzake de implementatie van de aanbevelingen
uit vijfde ronde evaluatie
WODC-rapporten inzake nationale risicobeoordelingen over witwassen en over terrorismefinanciering
Brief over de voortgang van uitvoering van de ambities van de strafrechtketen
Verzamelbrief toezeggingen mensenhandel
Integrale aanpak cybercrime
Invulling ombudsfunctie sekswerk
Brief Advies OM op alternatieven progressief boetestelsel
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Brief BZK en MvJ, inzake eerste rapportage follow-up GRECO 5e ronde evaluatie
Voortgang uitzondering op besluit Alcohol, Drugs en geneesmiddelen voor medicijngebruikers
OESO NL evaluatie anti-bribery verdrag; aanbieding evaluatierapport
UNCAC NL evaluatie anti-corruptieverdrag; aanbieding evaluatierapport
brief politie loerde onterecht in verkeersdata
Voortgangsbrief programma rechtsbijstand voor Zomerreces
Brief over het onderzoek naar de gevolgen van de sluiting van kantonlocaties voor de toegang tot de rechter

Q3
Budgetonderzoek, doorlichting Autoriteit Persoonsgegevens
Aanbiedingsbrief plus kabinetsreactie Europees Justitieel Scoreboard 2020
ZSM-rechtsbijstand en snelle betekenisvolle rechterlijke interventies
Voortgangsbrief basisplan digitalisering rechtspraak; uitkomst BIT

Q4
Brief over evaluatie van het verbeterprogramma
Brief inzake toezegging om een rapportage over de 40 pilots die nu lopen binnen één jaar aan de Kamer te sturen.
Brief over de uitvoering van de motie Van Dam over de wijze waarop het functioneren van de strafrechtketen tot en met 2025 geborgd
en versterkt kan worden
Voortgangsbrief Programma Samen tegen mensenhandel
Beleidsreactie onderzoek kenmerken personen die verstek laten gaan bij civiele procedures
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Beleidsreactie onderzoek Geschilbeslechtingsdelta Burgers 2020
Brief opvolging aanbevelingen Ovv 2018
Brief inzake een overzicht van de additioneel in private en politielabs uit te voeren forensische onderzoeken aan de Kamer te sturen

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Q1
Voortgang verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden.
Brief aangevraagd over het bericht ‘Twee verdachten aangehouden om voorbereiden aanslag in Nederland’.
Brief over mogelijkheid om de Bibob-wetgeving en/of de Gemeentewet aan te zodat ook onderwijsinstellingen, waarover informatie
voorhanden is dat de nationale veiligheid wordt bedreigd dan wel de democratische rechtsorde, kunnen worden gesloten.
Brief met een ‘doorwrochte analyse’ van de Pulse VPN-casus.
Brief over de publicatie van het crisisplan Digitale Ontwrichting.
Brief over het bericht ‘Nieuwe advocaat kroongetuige legt werk neer’.
Brief n.a.v. de Motie Groothuizen over het bepleiten van een juridische herbeoordeling van de PNR-Richtlijn.
Vervolgbrief over de aanslag in Utrecht
Brief met een verkenning over de rol van een centrale autoriteit met bevoegdheden op het gebied van cybersecurity.
Kabinetsreactie op het WRR-rapport over digitale ontwrichting
Aanpak t.a.v. ongewenste vormen van de diasporapolitiek van de Turkse overheid.
Brief over de implementatie van het in juni aangekondigde versterkingsplan (CSBN/NCSA-beleidsreactie)
Keuzevrijheid in nationaliteit Marokkaanse Nederlanders
Beleidsreactie dreigingsbeeld statelijke dreigingen.
Rapportage en strategie ongewenste buitenlandse inmenging.
Methoden van onderzoek naar de benodigde investeringen op het gebied van het cybersecuritybeleid.
MJenV zegt toe aan het begin van 2020 een brief aan de Kamer te sturen over zijn bilaterale gesprekken met een aantal ons
omringende EU-landen over hun regelgeving op het gebied van terrorisme en hoe daarmee wordt omgegaan.
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Datacenters en vitale infrastructuur.
Evaluaties Rijkswet op het Nederlanderschap

Q2
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 52
Actualisatie van de brief 'Tegengaan statelijke dreigingen'.
Beleidsreactie bij CSBN 2020 (inclusief de voortgangsrapportage NCSA).
National Risk Assessment terrorismefinanciering

Q3
Brief over de oefening ISIDOOR 2020.
Brief over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

Q4
Beleidsreactie op het WODC-rapport State of the Art (Phase 2)

Asiel en migratie
Q1
Brief inzake wijze waarop adviezen uit het WODC-rapport ‘“Van perceptie naar feit” zijn verwerkt in rapportage Vreemdelingenketen.
Veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 2e en 3e tranche
Maatregelen voor de beschermde opvang uit 2017 en uitkomsten onderzoek EMM-onderzoek naar Vietnamezen
Brief over de uitkomsten van een extern onderzoek naar de uitvoering van de asielprocedure bij de IND.
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Brief over Landenbeleid Irak
Brief over afhandeling Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen
Beleidsreactie WODC-Rapport Decision making on the Balkan route and the EU-Turkey Statement
Brief over Nederlandse inzet Europese grens- en kustwacht voor 2020
Beleidsreactie WODC-Rapport Evaluatie pilot logeerregeling
Beleidsreactie WODC-Rapport Fluctuaties migratiestromen
Brief over Landenbeleid Turkije
Brief over mogelijkheden begeleiding AMV's vanaf 18 jaar
Brief over Landenbeleid Pakistan (afhankelijk van verschijningsdatum en inhoud AAB)
Brief over resultaten van acties en vervolgstappen met betrekking tot de verbetersuggesties uit het WODC rapport over de
aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten.
Brief over uitkomsten van de audit die het COA in 2019 zal uitvoeren over sociale veiligheid en opvanglocaties
Brief over veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 4e en 5e tranche
Brief over toezegging over intrekkingen van verblijfsvergunningen
Brief over Landenbeleid Democratische Republiek Congo (afhankelijk van verschijningsdatum en inhoud AAB)
Beleidsreactie op WODC-Rapport Illegalenschatting
Brief over onderzoek inzake het vluchtelingenverdrag

Q2
Brief over uitkomsten project herbeoordeling Syrische zaken
Rapportage Vreemdelingenketen 2019-2
Voortgangsbrief Programma Flexibilisering Asielketen
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Brief over Landenbeleid Guinee (Afhankelijk van verschijningsdatum en inhoud AAB)
Brief over Landenbeleid Syrië (Afhankelijk van verschijningsdatum en inhoud AAB)
Brief over Landenbeleid Libië (Afhankelijk van verschijningsdatum en inhoud AAB)
Beleidsreactie ACVZ-Advies Landgebonden informatie voor asielverzoeken
Brief over toelatingsregelingen voor buitenlandse investeerders in EU-lidstaten
Inspectierapport JenV grenstoezicht in de zeehavens

Q3
Beleidsreactie ACVZ-Advies Rol van private actoren in het migratiedomein
Voortgangsrapportage Integrale Migratieagenda

Q4
Rapportage Vreemdelingenketen 2020-1
Beleidsreactie WODC-Rapport De toekomst van alleenstaande minderjarige kinderen (amv's)
Beleidsreactie WODC-Rapport Waarom kiezen slachtoffers mensenhandel voor de asielprocedure
Beleidsreactie WODC-Rapport Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
Brief over wijziging of beëindiging van de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders.
Beleidsreactie WODC-Rapport Evaluatie pilot Tynaarlo

Wetgeving
Q1
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Indiening Uitleveringswet, WSr BES, WSv uitvoering aanvullend Protocol Verdrag RvE voorkoming terrorisme EN rijkswet goedkeuring
op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Prot bij Verdrag RvE voorkoming terrorisme (Trb. 2016, 180)
Brief met kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens
indiening - wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij het verzoek tot
instelling van beschermingsbewind wegens problematische schulden
Indiening - Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het
verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit
Indiening- Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sancties ter uitvoering van de Verordening 2018/1805
Indiening- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de introductie van een regeling betreffende de
franchiseovereenkomst (regels voor franchising)
Indiening- Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare
feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Uitvoering)
Indiening- Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
Indiening- Wetsvoorstel aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het
bewijsrecht
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare
feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Goedkeuring)

Q2
Indiening - Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie en ea wetten tuv Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12-10-17 betr
nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees OM (PbEU 2017/L283) (Uitvoeringswet Verordening EOM)
Indiening- Regels betreffende de regulering van prostitutie en andere vormen van sekswerk
Indiening - Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Indiening- Wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over
bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)
Voorhangprocedure - Besluit houdende regels voor de elektronische berichten- en processtukkenuitwisseling in het civiele procesrecht
Indiening - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het uitsluiten van contractuele verboden om geldvorderingen over te
dragen of te verpanden
Indiening – Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Indiening - Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het hanteren van lagere
griffierechttarieven voor vorderingen tot €5.000
Indiening - Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
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Q3
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te
leggen bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak
Indiening - Implementatie Rl bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen
Indiening - Wijziging van de Wet forensische zorg tot herstel van wetstechnische en tekstuele gebreken
Indiening- Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met versterking van de
strafrechtelijke aanpak van ondermijning
Indiening - Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen België, Luxemburg en
Nederland inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)
Indiening- Wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van een bevoegdheid voor de burgemeester om een
woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst
Indiening - Wetsvoorstel tot het wegnemen van notariskosten voor paren die in algehele gemeenschap van goederen wensen te
trouwen
Indiening - Implementatiewet Richtlijn verkoop van goederen en Richtlijn levering van digitale inhoud
Indiening - Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de doorontwikkeling en verbetering van de politie en het politiebestel
(wijziging politiewet 2012 i.v.m. de evaluatie van deze wet)
Indiening - Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wetboek van Strafrecht ivm afschaffen van recidiveregeling ernstige verkeersdelicten
en het invoeren van diverse maatregelen die zijn gericht op de aanpak van rijden onder invloed van alcohol
Indiening - Voorstel van wet houdende regels voor de gegevensuitwisseling met betrekking tot het leggen van (vereenvoudigd)
derdenbeslag en het doen van verrekeningen
Indiening - Wijzing Boek 1 BW ivm de introductie van een regeling betreffende deelgezag over minderjarige kinderen door anderen dan
ouders die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan (Wet deelgezag)
Indiening - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke basis voor het verblijf van vreemdelingen die
beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag om een verblijfsvergunning
Indiening - Wijziging van de Wet dieren en het Wetboek van Strafrecht onder andere in verband met de invoering van het
dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel
Indiening - Wet kind, draagmoeder en afstamming
Indiening - Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor
wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte
Indiening- Pij-maatregel jeugd en TBS
Indiening- Herimplementatie. van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en
de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)
Indiening – wetsvoorstel enige reparaties bij de Wet USB
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Q4
Indienen - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de afschaffing van de tenuitvoerleggingstermijnen
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verbeteren van de aanpak van heling
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het mogelijk maken van experimenten ter bevordering van
innovatie van verschillende onderwerpen van strafvorderlijke aard
Indiening - Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren ivm herijking van het wettelijk vereiste van overeenstemming over
diverse rechtspositionele voorzieningen voor rechterlijke ambtenaren met Sectorcommissie rechterlijke macht
Indiening - Wijziging Boek 2 BW en Handelsregisterwet tuv Rl (EU) 2019/1151 EP en Raad van 20-06-2019 tot wijz van Rl (EU)
2017/1132 m.b.t. gebruik van digitale instrumenten en processen i.h.k.v. het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)
Indiening - Wetsvoorstel implementatie Rl 2019/1023 preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schulden en efficiëntere
insolventie
Indiening - Implementatiewet Richtlijn online omroepdiensten
Indiening- Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie en uitvoering van de ECRISrichtlijn en -verordening
Toezichtsrapport en jaarverslag 2019 van het College van Toezicht Auteursrechten
Indiening- Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement
Indiening- Wijziging BW i.v.m. de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van enkele
bepalingen omtrent de toegang tot de enquêteprocedure voor aandeelhouders van beursvennootschappen
Indiening - Wijz Vw2000 ivm nadere voorz ter impl Rl 2008/115/EG van EP en Raad van 16-12-08 over gemeensch normen en
procedures in lidstaten voor terugkeer van illegaal op hun grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen PbEU-L348
Indiening- Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafverzwaring belediging
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de evaluatie van de Wet OM-afdoening
en het invoeren van een rechterlijke toets voor hoge transacties en ontnemingsschikkingen
Indiening - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum voor doodslag

Internationaal
Q1
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Periodieke terugkoppeling v.d. ontwikkelingen rechtshandhaving/JVO.
Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 23/24-01-2020
Verslag informele JBZ-Raad 23/24-01-2020
Geannoteerde Agenda JBZ-raad 12/13-03-2020
Verslag JBZ-Raad 12/13-03-2020

Q2
Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4/5-06-2020
Verslag JBZ-Raad 4/5-06-2020

Q3
Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 5/6/7-07-2020
Verslag informele JBZ-Raad 5/6/7-07-20
Periodieke terugkoppeling v.d. ontwikkelingen rechtshandhaving/JVO

Q4
Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 8/9-10-2020
Verslag JBZ-Raad 8/9-10-2020
Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3/4-12-2020
Verslag JBZ-Raad 3/4-12-2020
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Financieel
Q2
Jaarverslag en Slotwet 2019
PMJ brief
1e suppletoire begroting

Q3
Ontwerpbegroting 2021

Q4
2e suppletoire begroting
Brief beleidsmatige uitgavenmutaties
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