
31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008

D BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
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In antwoord op uw brief van 19 december 2007 doe ik hierbij, mede
namens de Staatssecretaris van Justitie, het geactualiseerde overzicht van
de toezeggingen toekomen die de afgelopen jaren door de bewindslieden
van Justitie tijdens de debatten in de Eerste Kamer zijn gedaan.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_32 13-11-2007 [+] Justitie
30 513
Voorwaardelijke invrijheidstelling

De minister van Justitie zegt toe de Kamer
tijdig en op voorhand te zullen informeren
over de ontwikkelingen in de sanctiecapaciteit
en eventuele bijbehorende maatregelen,
alsook over de eventuele toepassing van
artikel 15l (versnelde voorwaardelijke
invrijheidstelling bij een cellentekort).

Termijnstellingsdatum: 1-1-2009
Status: Openstaand

Bij de behandeling van het wetsvoorstel
Voorwaardelijke invrijheidstelling zegde de
Minister van Justitie toe de Kamer tijdig en op
voorhand te zullen informeren over de
eventuele toepassing van artikel 15l (versnelde
voorwaardelijke invrijheidstelling bij een
cellentekort). Anders dan bij andere toezeggin-
gen het geval is, kan deze toezegging alleen
gestand worden gedaan wanneer de omstan-
digheid waarop de toezegging betrekking heeft
(i.c. cellentekort) zich voordoet. Vooralsnog is
dat geenszins het geval en het beleid is erop
gericht, dat dit ook voor de toekomst geldt.

tz_JUST_2007_35 13-11-2007 [+] Justitie
30 976
Minimumnormen vluchtelingenstatus

Staatssecretaris Albayrak zegt toe dat – waar
dit nodig is voor een goed begrip van de
omzetting van Europese regelgeving – het
parlement geïnformeerd zal worden over de
aanpassing van het Vreemdelingenbesluit en
aanverwante besluiten.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2010
Status: Openstaand

Is een toezegging met een «continue status».

tz_JUST_2007_24 3-7-2007 [+] Justitie 30 897
Doorgeven passagiersgegevens

De minister van Justitie zegt toe te zullen
bevorderen dat implementatiewetgeving voor
Europese richtlijnen in de toekomst tijdig zal
worden ingediend, behoudens uitzonderlijke
omstandigheden.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2011

Status: Openstaand

Is een toezegging met een «continue status».

tz_JUST_2007_25 3-7-2007 [+] Justitie 30 897
Doorgeven passagiersgegevens

De minister van Justitie zegt toe bij de
evaluatie van de Wet Bescherming Persoons-
gegevens aandacht te zullen geven aan de
introductie van een mogelijke «opt-out» voor
het gebruik van persoonsgegevens voor
commerciële doeleinden op de standaard-
formulieren.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2011
Status: Openstaand

Thans vindt de tweede fase plaats van een
evaluatie van de Wet bescherming persoons-
gegevens. Deze zal omstreeks september 2008
zijn afgerond. Daarnaast is de Adviescommis-
sie veiligheid en de persoonlijke levenssfeer
met haar werkzaamheden gestart. Deze zal
omstreeks november 2008 rapporteren. Na
ontvangst van beide rapportages zullen
vanzelfsprekend de consequenties voor beleid
en wetgeving worden bezien. De desbetref-
fende suggestie wordt daarin meegenomen.

tz_JUST_2007_26 3-7-2007 [+] Justitie 30 327
en 30 164
Wet politiegegevens

De minister van Justitie zegt toe aan de Kamer
te rapporteren over de toepassing van het
verkennend onderzoek in de praktijk, op basis
van het verslag van het College van
procureurs-generaal aan de minister van
Justitie.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Openstaand

De Wet is per 1 januari 2008 in werking
getreden. Aan het College van procureurs-
generaal zal worden gevraagd om in het eerste
kwartaal 2009 te rapporteren aan de Minister
van Justitie over de toepassing van het
verkennend onderzoek in 2008.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_27 3-7-2007 [+] Justitie 30 327
en 30 164
Wet politiegegevens

De minister van Justitie zegt toe in discussie
te gaan over de manier waarbij het inzicht in
de waarde van de gegevens wordt vergroot
door het daaraan toekennen van een
kwalificatie, een codering.

Termijnstellingsdatum:1-1-2008
Status: Openstaand

De Wet is per 1 januari 2008 in werking
getreden. Aan het College van procureurs-
generaal wordt gevraagd om dit te bespreken
met de politie en de overige opsporingsdien-
sten. Aan het College van procureurs-generaal
zal worden gevraagd om in het eerste kwartaal
2009 te rapporteren aan de Minister van
Justitie.

tz_JUST_2007_28 3-7-2007 [+] Justitie 30 327
en 30 164
Wet politiegegevens

De minister van Justitie zegt toe de Kamer te
informeren over de toepassing van de wet op
de punten waar in het debat sprake van was.
De minister van Justitie zegt de Kamer
bovendien een brief tot waarin hij zal ingaan
op de rubricering.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2009
Status: Openstaand

De Wet is per 1 januari 2008 in werking
getreden. Op basis van de uitvoering van de
toezeggingen 26, 27 en 30 zal de Minister van
Justitie in het tweede kwartaal 2009 de Kamer
informeren. Dit zal gebeuren in de begroting.

tz_JUST_2007_29 3-7-2007 [+] Justitie 30 327
en 30 164
Wet politiegegevens

De minister van Justitie zegt toe bij een
komende gelegenheid, wellicht bij de
behandeling van de begroting, te proberen de
ontwikkeling in het denken over de rechts-
staat, verder uit te werken.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Openstaand

De Wet is per 1 januari 2008 in werking
getreden. Bij de begrotingsbehandeling in
2008 zal de Minister van Justitie hier op
terugkomen.

tz_JUST_2007_30 3-7-2007 [+] Justitie 30 327
en 30 164
Wet politiegegevens

De minister van Justitie zegt toe de Kamer
inzicht te geven in de mate waarin de
themaverwerking wordt toegepast. De
minister zal nog nader bepalen in welk
onderdeel van de verantwoordingsstukken dit
een plaats krijgt.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Openstaand

De Wet is per 1 januari 2008 in werking
getreden. Aan het College van procureurs-
generaal zal worden gevraagd om in het eerste
kwartaal 2009 inzicht te geven over de mate
waarin de themaverwerking in 2008 heeft
plaatsgevonden.

tz_JUST_2007_19 22-5-2007 [+] Justitie 29 942
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De minister van Justitie zegt toe bij de eerst
mogelijke gelegenheid te bezien of het
mogelijk is artikel 288 lid 2 onder b minder
dwingend te formuleren.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Openstaand

In overleg met het ministerie van EZ wordt
bezien of het probleem met art. 288.2.b Fw kan
worden opgelost via een AMvB op grond van
art. 48 Wck. Daarover wordt de Kamer bericht.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_20 22-5-2007 [+] Justitie 29 942
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De minister van Justitie zegt toe dat de WNSP
voortdurend gemonitord zal worden en over
drie jaar een meer algemene evaluatie zal
plaatsvinden.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2009
Status: Deels voldaan
Afdoening: 18 december 2007 (zie
brief 136792.03 (kenmerk Just. 5521628))

De wet is op 1 januari 2008 in werking
getreden. Bij brief van 18 december 2007 is de
derde Monitor Wsnp naar de Kamer gezonden
(TK 2007–2008, 31 200 VI en 24 515, nr. 96).
Deze Monitor wordt jaarlijks in opdracht van
de Minister van Justitie verzorgd door de Raad
voor Rechtsbijstand Den Bosch.
In de eerstvolgende monitor, die deze zomer
zal verschijnen, zal aandacht worden besteed
aan het effect van de wetswijziging. In de
daarop volgende monitoren zal hieraan
eveneens aandacht worden besteed. Op het
moment dat de drie Wsnp-monitoren gereed
zijn kan daaruit een trend worden gedestil-
leerd. Deze drie monitoren vormen de basis
voor een normatieve beoordeling, die in de
Monitor 2010 de «meer algemene evaluatie»
van de nieuwe wettelijke regels zal opleveren
waar deze toezegging op ziet.

tz_JUST_2007_21 15-5-2007 [+] Justitie
21 109, 159 en 26 200 VI 65, A en 30 800 VI, C
Versnelde implementatie EU&richtlijnen

De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer
toe, na ommekomst van advisering door de
Raad van State, een brief te sturen waarin de
regering de Kamer informeert over de manier
waarop zij uitvoering zal geven aan hetgeen
wordt gesteld in de nieuwe aanwijzing 33a en
de gewijzigde aanwijzing 34 in de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving. In diezelfde brief zal
de minister ingaan op de bevoegdheden tot
het maken van algemene maatregelen van
bestuur die doorkruisen wat de wetgever
eerder heeft besloten. Tevens zal in deze brief
een termijn worden opgenomen waarna de
balans zal worden opgemaakt en geëvalueerd
van hetgeen nu wordt voorgesteld.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Stand van zaken: De brief van de minister van
Justitie inzake de bijzondere totstandkomings-
procedures voor en parlementaire betrokken-
heid bij gedelegeerde regelgeving; De brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met een kabinetsstandpunt
ten aanzien van het rapport «De Nederlandse
Grondwet en de Europese Unie»; De brief van
de minister van Justitie inzake versnelde
implementatie EU-richtlijnen.
Status: Openstaand

De 8ste wijziging van de Aanwijzingen voor de
regelgeving (waarin de aanwijzingen 33a en 34
worden meegenomen) is geagendeerd voor de
Raad voor de Veiligheid en Rechtsorde van
maart 2008. Na accordering door de minister-
raad zal de wijziging voor advies worden
aangeboden aan de Raad van State. Voorts is
een brief inzake de voortgang de motie-
Jurgens (21 109, A) in het Interdepartementaal
wetgevingsberaad (IWB) van 17 januari jl.
behandeld. De planning is om deze brief na
behandeling in de ministerraad in maart 2008
aan de Kamer te zenden.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_22 15-5-2007 [+] Justitie
21 109, 159 en 26 200 VI 65, A en 30 800 VI, C
Versnelde implementatie EU&richtlijnen

De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer
toe per brief een opgeschoond overzicht te
verstrekken van de delegatiebepalingen per
ministerie.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Stand van zaken: De brief van de minister van
Justitie inzake de bijzondere totstandkomings-
procedures voor en parlementaire betrokken-
heid bij gedelegeerde regelgeving; De brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met een kabinetsstandpunt
ten aanzien van het rapport «De Nederlandse
Grondwet en de Europese Unie»; De brief van
de minister van Justitie inzake versnelde
implementatie EU-richtlijnen.
Status: Openstaand

Een brief inzake de voortgang motie-Jurgens
is in het Iwb van 17 januari jl. behandeld (zie
ook toezegging tz_JUST_2007_21). De
planning is om deze brief na behandeling in de
ministerraad in maart 2008 aan de Kamer te
zenden.

tz_JUST_2007_23 15-5-2007 [+] Justitie
21 109, 159 en 26 200 VI 65, A en 30 800 VI, C
Versnelde implementatie EU&richtlijnen

De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kondigt aan het onderwerp
van de verankering van de EU en de werking
van het EG-recht in de Grondwet door de
staatscommissie Grondwet te laten onderzoe-
ken.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Stand van zaken: De brief van de minister van
Justitie inzake de bijzondere totstandkomings-
procedures voor en parlementaire betrokken-
heid bij gedelegeerde regelgeving; De brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met een kabinetsstandpunt
ten aanzien van het rapport «De Nederlandse
Grondwet en de Europese Unie»; De brief van
de minister van Justitie inzake versnelde
implementatie EU-richtlijnen.
Status: Openstaand

Overgedragen aan BZK.

tz_JUST_2007_18 24-4-2007 [+] Justitie 29 704
Wijziging Politiewet 1993

De minister van Justitie zegt de Kamer toe bij
de eerstvolgende wijziging van de Politiewet
te verduidelijken hoe de bepalingen inzake de
opvolging van ontvangen aanwijzingen
uitgelegd dienen te worden. In een aanvul-
lende bepaling zal worden geëxpliciteerd dat
voor het in overeenstemming brengen met de
aanwijzing van de stukken geen nadere
besluitvorming in het college vereist is.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Openstaand

Is opgenomen in Wijziging Politiewet 1993
(verzamelwet), welk voorstel in december 2007
in consultatie is gegeven.

tz_JUST_2007_14 27-3-2007 [+] Justitie 30 448
Titel 7.5 BW (Pacht)

Aan het einde van deze kabinetsperiode zal
bezien worden of verdere liberalisatie op basis
van artikel 397 mogelijk is t.a.v. de losse
bedrijfsgebouwen.

Termijnstellingsdatum:1-1-2011 Status:
Openstaand

Zal worden behandeld bij de beloofde
evaluatie van de Pachttitel in 2011.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_15 27-3-2007 [+] Justitie 30 448
Titel 7.5 BW (Pacht)

Ook de effecten van het amendement Slob
(vervallen leeftijdsgrens 65) zullen betrokken
worden bij de evaluatie.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2011
Status: Openstaand

Zal worden behandeld bij de beloofde
evaluatie van de Pachttitel in 2011.

tz_JUST_2007_11 6-2-2007 [+] Justitie 29 359
en 28 494
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelen&

wet (29 359)

De minister van Justitie zegt mede namens de
minister van VWS toe artikel 80.1 niet in
werking te doen treden totdat de principiële
discussie over de toelaatbaarheid bij lagere
regeling regels te tellen die afwijken van de
hogere regeling in verband met tijdige
implementatie van Europese regelgeving, is
gevoerd. Inmiddels kan een wetsvoorstel tot
wijziging van de Geneesmiddelenwet op dit
punt worden ingediend.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Status: Deels voldaan
Afdoening: 28 juni 2007 (Staatsblad 2007, 277)

Aan datgene waar de Minister van Justitie op
aan te spreken valt (niet in werking laten
treden van art. 80 lid 1) is voldaan; zie
Staatsblad 2007, 227.
Indiening van een wetsvoorstel tot wijziging
van de Geneesmiddelenwet is een actie die
door de Minister van VWS uitgevoerd moet
worden.
De toezegging kan als afgedaan worden
beschouwd.

tz_JUST_2007_8 21-11-2006 [+] Justitie 30 308
Wet inburgering

De minister voor Vreemdelingenbeleid en
Integratie streeft ernaar om beide Kamers een
halfjaar na de invoering van de Wet Inburge-
ring te informeren over de eerste ontwikkelin-
gen en indrukken op de markt van de
inburgeringscursussen, in het bijzonder over
de mate waarin van onderwijsvoorzieningen
gebruik wordt gemaakt en een beroep wordt
gedaan op de lening- en vergoedingfaciliteit.

Termijnstellingsdatum: 1-7-2007
Stand van zaken: Reactie Justitie: Een jaar na
inwerkingtreding van de WI zal de eerste
rapportage over prijsontwikkeling aan de TK
en EK worden toegezonden. Daarbij zal ook
een eerste indruk gegeven worden van
gebruikmaking van cursussen, leningen en
vergoedingen. Dit zal naar verwachting
1 januari 2008 gebeuren.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (Bijlage bij 30 800 VI,
D)

Overgedragen aan WWI.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_9 21-11-2006 [+] Justitie 30 308
Wet inburgering

De minister voor Vreemdelingenbeleid en
Integratie zegt toe dat zij het initiatief zal
nemen om in overleg met de MBO Raad, VNG
en het ministerie van OCW te verkennen op
welke manier wij de bestaande mogelijkheden
(koppeling van de inburgering met beroeps-
onderwijs en kwalificaties) in het nieuwe
stelsel van de Wet Inburgering bestendigd en
uitgebreid kunnen worden.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2008
Stand van zaken: Reactie Justitie: Dit
onderwerp wordt betrokken in het Deltaplan
Inburgering welke is doorgezonden naar de
Onderraad. Verzoek deze toezegging op de
Minister voor WWI over te zetten.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Overgedragen aan WWI.

tz_JUST_2007_5 7-11-2006 [+] Justitie 30 164
Wet terroristische misdrijven

Minister Hirsch Ballin zegt toe de wet
Terroristische Misdrijven te zullen laten
monitoren en daarover jaarlijks te rapporte-
ren. Daarnaast wordt een evaluatiemoment
ingebouwd over vijf jaar.

Termijnstellingsdatum: 7-11-2010
Stand van zaken: Reactie Justitie: De MvJ zegt
de EK toe jaarlijks bij gelegenheid van de
Justitiebegroting of het jaarverslag OM, over
de werking van de wet te rapporteren.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2006 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Monitoren van de Wet verruiming mogelijkhe-
den tot opsporing en vervolging van terroris-
tische misdrijven. De Wet ter verruiming van
de mogelijkheden tot opsporing en vervolging
van terroristische misdrijven is op 1 februari
2007 van kracht geworden. Aan de Eerste
Kamer is toegezegd dat de toepassing van
deze wetgeving wordt onderworpen aan een
monitoringmechanisme (Handelingen I
2006/07, 5-218). Het WODC heeft inmiddels
een aanvang gemaakt met dit onderzoek. Een
voortgangsbericht zal in het voorjaar van 2008
aan de Kamer worden gezonden. Later in het
jaar 2008 zal een eerste rapportage worden
uitgebracht.

tz_JUST_2007_6 7-11-2006 [+] Justitie 30 164
Wet terroristische misdrijven

Minister Hirsch Ballin zegt toe met de AIVD te
zullen spreken over de te hanteren definitie
van het begrip terrorisme.

Termijnstellingsdatum: 8-11-2006
Stand van zaken: Reactie Justitie: Met de
AIVD vindt voortdurend overleg plaats, ook
over de definitie van het begrip terrorisme.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Nederland kent tot op heden geen definitie van
terrorisme in de wet. Wel is in de Wet
terroristische misdrijven (Wetboek van
Strafrecht, art. 83a), een omschrijving
opgenomen van het begrip «terroristisch
oogmerk». Ook heeft Nederland het
EU-kaderbesluit Terrorisme van 13 juni 2002
onderschreven, waarin terroristische
handelingen worden opgesomd. De AIVD en
NCTb hanteren ten behoeve van hun
taakuitoefening wel een definitie, die is
vastgelegd in een openbare publicatie van de
AIVD uit april 2001 (Terrorisme aan het begin
van de 21ste eeuw) en daarna aangevuld is op
basis van elementen uit eerdergenoemd
Kaderbesluit. Deze definitie luidt: Terrorisme
is: het plegen van of dreigen met op mensen-
levens gericht geweld, dan wel het toebrengen
van ernstige maatschappijontwrichtende
zaakschade, met als doel maatschappelijke
veranderingen te bewerkstelligen of politieke
besluitvoering te beïnvloeden.
De Ministers van Justitie en BZK bezien
momenteel of deze definitie aanpassing
behoeft in het licht van het voorgaande.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_12 17-10-2006 [+] Justitie
29 977
Melding voorvallen burgerluchtvaart

Minister Hirsch Ballin zegt toe dat wanneer
knelpunten in de bestaande regelgeving
blijken te bestaan, de gelegenheid te baat
wordt genomen voor advies naar de Raad van
State te gaan. Indien noodzakelijk zal een
oplossing te zijner tijd worden gevonden in
een wettelijke regeling.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2010
Stand van zaken: Reactie Justitie: Justitie
heeft geen berichten ontvangen dat zich
knelpunten hebben voorgedaan.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Sinds de vorige rapportage aan de EK is de
meldingenstroom aan de IVW constant
gebleven, ongeveer 150 per week. In totaal zijn
nu ongeveer 8000 meldingen ontvangen
(stand van zaken ultimo 2007). Er is nog geen
melding aan het OM doorgegeven. Zodoende
is ook nog geen sprake geweest van een
strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van
een aan de IVW gedane incidentmelding.
Er zijn, evenals bij de vorige rapportage, nog
geen belemmeringen voor het incident-
meldingensysteem geconstateerd met
betrekking tot wet- en regelgeving of het
optreden van het OM.
In aanvulling hierop kan worden gemeld dat in
het najaar van 2007 een overleg is gestart
tussen luchtvaartsector, OM en IVW. Tijdens
dit overleg, dat tot nu toe drie keer heeft
plaatsgevonden, wordt informatie gedeeld en
worden gedachten gewisseld over de wijze
waar sector, OM en IVW met incident-
meldingen omgaan. Vanuit het OM wordt
daarbij, aan de hand van fictieve casussen,
met name ingegaan op het onderscheid tussen
onachtzaamheid en grove nalatigheid dat
bepalend is voor de vraag of vervolging
opportuun is. Het overleg, dat in een construc-
tieve sfeer plaatsvindt, zal de komende tijd
worden voortgezet.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2006_17 17-10-2006 [+] Justitie
29 977
Melding voorvallen burgerluchtvaart

De minister van Verkeer en Waterstaat zegt
toe de wet uiterlijk twee jaar na inwerkingtre-
ding door een brede werkgroep onder een
onafhankelijke voorzitter te laten evalueren en
te bezien of aanpassing van de wet gewenst
is.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2009

Stand van zaken: De minister van Justitie
heeft deze toezegging bevestigd tijdens het
debat over de openstaande toezeggingen op
3 juli 2007. «Uit de informatie die Verkeer en
Waterstaat en het openbaar ministerie tot hun
beschikking hebben, blijkt dat na de inwer-
kingtreding van de wet het aantal meldingen
bij Analysebureau Luchtvaartvoorvallen ABL
is toegenomen. Tot op heden waren er
ongeveer 3500 meldingen, conform de
prognose van de sectorpartijen destijds. Dit
betekent dat het Analysebureau Luchtvaart-
voorvallen nu zo’n 150 meldingen per week
krijgt. Dit is vrijwel constant. Tot nu toe zijn er
geen belemmeringen geconstateerd met
betrekking tot wet- en regelgeving of
openbaar ministerie. Voor zover wij kunnen
nagaan, zijn in de korte periode dat het werkt
geen knelpunten ontstaan. Dat betekent dat
op dit moment geen reden is om toepassing
te geven aan de toezegging van destijds, maar
die toezegging is een duurzame, dus die blijft
uiteraard staan. De werkgroep wordt
daadwerkelijk ingesteld in de inmiddels
begonnen tweede helft van dit jaar en kan op
basis van de ervaringen en de eerste twee
monitoringsmetingen de meldingsplicht
evalueren. Eventuele knelpunten zullen
daarbij worden betrokken. Wat ik zonet zei
over het zich nog niet voordoen van knelpun-
ten is hiervoor van belang, maar de komende
anderhalf jaar zullen verdere ervaringen
opleveren die in de evaluatie zullen worden
betrokken. Bij dezen voldoe ik graag aan het
verzoek om deze toezegging te her-
bevestigen».
Status: Openstaand

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is
begonnen met de voorbereidingen voor de
evaluatie van de wet. Het ministerie van
Justitie is daarbij ook betrokken. Uiterlijk eind
2008 zal de Minister van V&W de Kamer mede
namens de Minister van Justitie informeren
over de resultaten.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2006_18 17-10-2006 [+] Justitie
29 977
Melding voorvallen burgerluchtvaart

De minister van Justitie zegt toe dat de Kamer
niet zal worden overvallen door een plotse-
linge verandering van de aanwijzing inzake
het vervolgingsbeleid en mogelijke knelpun-
ten met betrekking tot de aanwijzing ter
kennis van de Kamer te brengen.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2009

Stand van zaken: De minister van Justitie
heeft deze toezegging tijdens het debat van
3 juli 2007 bevestigd. «Bij gelegenheid van de
behandeling van het Wetsvoorstel wijziging
van de Wet luchtvaart ter implementatie van
richtlijn 2003/42 heb ik verder toegezegd dat
als het College van procureurs-generaal de
wens heeft om wijziging te brengen in de
aanwijzing waarover wij toen hebben
gesproken, dit niet geschiedt dan na vooraf-
gaand overleg met de minister van Justitie. Ik
formuleer dit objectiverend, want het gaat niet
om de persoon. Er zal dan overleg volgen met
de Kamer. De bestaande aanwijzing is op
1 december 2006 in werking getreden. Op dit
moment is niet gebleken dat de aanwijzing
tekort schiet of dat wordt overwogen om dit
anders te doen. Ik maak nog melding van
informatie waarover het ministerie van
verkeer en Waterstaat en het Openbaar
Ministerie beschikken».
Status: Openstaand

Deze toezegging is gelijk aan de toezegging
JUST 2006 12 en kan daarom vervallen.

tz_JUST_2006_14 3-10-2006 [+] Justitie 30 320
Stroomlijnen hoger beroep

De minister van Justitie zegt toe bij toekom-
stige wetgeving over beroepszaken tevens te
zullen kijken naar de samenhang tussen de
strafvordering in de verschillende rechtsgebie-
den.

Termijnstellingsdatum: 1-10-2007
Stand van zaken: Reactie Justitie: Het betreft
hier een lopende toezegging, waaraan gevolg
zal worden gegeven zodra de voorbereiding
van de bedoelde wetgeving aan de orde is.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Het betreft hier een staande en lang lopende
toezegging, waaraan gevolg zal worden
gegeven zodra de voorbereiding van de
bedoelde wetgeving aan de orde is.

tz_JUST_2007_3 12-9-2006 [+] Justitie 29 743
Afgeschermde getuigen

Bij de toetsing van de wet zal worden
nagegaan hoe wordt omgegaan met de
kwestie van de ontlastende informatie als er
geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht.

Termijnstellingsdatum: 1-9-2008
Stand van zaken: Reactie Justitie: Indien dit
zich zal voordoen, zal hier aandacht voor zijn.
De evaluatie van de wet zal echter pas op zijn
vroegst over 5 jaar plaatsvinden.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

De evaluatie van de wet zal op zijn vroegst
over vijf jaar plaatsvinden.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VI, D 10



Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2007_4 12-9-2006 [+] Justitie 29 743
Afgeschermde getuigen

Bij de toetsing van de regeling inzake het
verhoor van afgeschermde getuigen zal
gekeken wat de meerwaarde van deze
regeling ten opzichte van andere methoden is.

Termijnstellingsdatum: 1-9-2008
Stand van zaken: Reactie Justitie: De
nakoming van deze toezegging zal geschieden
aan de hand van de toepassingspraktijk van
de nieuwe wettelijke regeling. Zodra zicht is
verkregen op dit toepassingsbereik, zal de
Kamer daaromtrent worden ingelicht.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

De nakoming van deze toezegging zal
geschieden aan de hand van de toepassings-
praktijk van de nieuwe wettelijke regeling.
Zodra zicht is verkregen op dit toepassings-
bereik, zal de Kamer daaromtrent worden
ingelicht.

tz_JUST_2006_10 4-7-2006 [+] Justitie 29 849
Wet OM&afdoening

De minister van Justitie zegt toe dat bij de
implementatie van het wetsvoorstel nader zal
worden bezien in hoeverre de
strafbeschikkingsbevoegdheid van de officier
van justitie, zeker in de middelzware categorie
van zaken, al dan niet kan worden gemanda-
teerd aan bij het parket werkzame ambtena-
ren. Het zal nader besproken worden in het
College van PG’s en de minister zal rapporte-
ren over de uitkomsten.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2007
Stand van zaken: De minister kondigt bij brief
van 15 augustus 2007 aan dat ter voldoening
van deze toezeggingen een AmvB zal worden
opgesteld op basis van een door het WODC
uitgevoerd onderzoek.
Status: Deels voldaan
Afdoening: 15 augustus 2007 (29 849, H)

Voor de eerste fase van de Wet OM-afdoening
betreft het alleen lichte zaken van het OM en
politie en niet de middelzware zaken waar deze
toezegging over gaat. De AMvB waarin deze
mandatering nader wordt geregeld, is
daarmee zeker komende circa anderhalf jaar
nog niet aan de orde.

tz_JUST_2006_11 4-7-2006 [+] Justitie 29 849
Wet OM&afdoening

De minister van Justitie zegt toe dat hij de
suggestie om, wanneer de verdachte ter
zitting verschijnt, systematisch af te zien van
een verhoging, zal bespreken met het College
van procureurs-generaal en hierover – binnen
de grenzen van de vertrouwelijkheid van het
overleg met de procureurs-generaal – zal
rapporteren aan de Eerste Kamer.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2007

Stand van zaken: Reactie Justitie: Dit
onderwerp wordt besproken bij de vaststelling
van de nieuwe beleidsregels voor de
inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening.
Het OM (PaG) neemt in het Kader voor de
strafvordering een passage op over de
(eventuele) hogere strafeis bij verzet met
tegenspraak. Gelet op de nieuwe fasering in
de OM-afdoening wordt behandeling van dit
Kader voor strafvordering voorzien voor een
overlegvergadering in juli.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

De toenmalige minister van Justitie heeft
tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van
het wetsvoorstel dat aan de Wet
OM-afdoening ten grondslag ligt de toezeg-
ging gedaan om met het College van
procureurs-generaal de suggestie te bespreken
om, wanneer de verdachte ter zitting
verschijnt, systematisch af te zien van een
verhoging, en hierover – binnen de grenzen
van de vertrouwelijkheid van het overleg met
de procureurs-generaal – te rapporteren aan
de Eerste Kamer. Ik heb overleg gevoerd met
het College van procureurs-generaal over de
hoogte van de strafeis als een bestrafte verzet
heeft ingesteld tegen een strafbeschikking. Het
resultaat van dit overleg is vastgelegd in de
Aanwijzing OM afdoening opgenomen
paragraaf 4.1. Eis als de bestrafte verzet heeft
ingesteld tegen een strafbeschikking. Zie
Staatscourant 28 januari 2008, nr. 19/ pag. 22.
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Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2006_9 13-6-2006 [+] Justitie
30 300VI
Beleidsdebat Justitie

Minister Donner zegt toe te zullen kijken naar
voorstellen om de standaardregeling van
artikel 6:214 BW van toepassing te verklaren
op een gehele branche.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2007
Status: Openstaand

Het gaat om een langlopende toezegging,
waarbij de branches zelf kunnen vragen om
algemeen verbindend verklaring. Daarvan zijn
geen verzoeken ontvangen.

tz_JUST_2006_7 30-5-2006 [+] Justitie
26 671/30 036
Computercriminaliteit

Minister Donner zegt toe bij de herziening van
het Wetboek van Strafvordering te zullen
bekijken of daar definities in moeten worden
opgenomen voor termen als «gegevens» en
«geautomatiseerd werk».

Termijnstellingsdatum: 1-1-2007
Stand van zaken: Reactie Justitie: Dit betreft
een langlopende toezegging, waaraan gevolg
zal kunnen worden gegeven zodra de hier
bedoelde herziening haar beslag krijgt in
verschillende concrete wetsvoorstellen. Dit
laatste zal naar verwachting eerst in 2009 het
geval zijn.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2006 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Het betreft hier een staande en lang lopende
toezegging, waaraan gevolg zal worden
gegeven zodra de voorbereiding van de
bedoelde wetgeving aan de orde is.

tz_JUST_2005_34 19-12-2005 [+] Justitie
19 529/30 137
Nieuw Burgerlijk Wetboek

Minister Donner herhaalt een aan de Tweede
Kamer gedane toezegging om onderzoek te
laten doen naar de voor- en nadelen van een
elektronische verzekeringspolis.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2007
Status: Deels voldaan
Afdoening: 14 september 2007 (wetsvoorstel
in voorbereiding)

Op 17 januari 2008 is een blanco advies van de
Raad van State ontvangen. Binnenkort wordt
het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer. Deze toezegging kan derhalve als
afgedaan worden beschouwd.

tz_JUST_2005_25 5-7-2005 [+] Justitie 29 441
Bevoegdheden vorderen gegevens

Minister Donner zegt toe de kostenregeling te
betrekken bij de evaluatie van de wet. Minister
Donner zegt toe dat hij in zijn evaluatie ook de
mogelijkheid van een te ruime toelating van
de bevoegdheden zal meenemen.
Minister Donner zegt toe de Kamer te
informeren over de gebruikte criteria bij de
evaluatie die hij toestuurt.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2006

Stand van zaken: Reactie Justitie: Zodra de
hier bedoelde evaluatie zal zijn afgerond, zal
de Kamer over deze punten worden ingelicht.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

De evaluatie zal in 2008 worden voorbereid,
zodat deze drie jaar na inwerkingtreding van
de Wet bevoegdheden vorderen gegevens
(01-01-06) kan starten. Zodra de hier bedoelde
evaluatie zal zijn afgerond, zal de Kamer over
deze punten worden ingelicht.
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tz_JUST_2005_29 5-7-2005 [+] Justitie 29 441
Bevoegdheden vorderen gegevens

Minister Donner zal in zijn evaluatie ook het
punt van een notificatieverplichting
meenemen.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2006

Stand van zaken: Reactie Justitie: Zodra de
hier bedoelde evaluatie zal zijn afgerond, zal
de Kamer over deze punten worden ingelicht.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

De evaluatie zal in 2008 worden voorbereid,
zodat deze drie jaar na inwerkingtreding van
de Wet bevoegdheden vorderen gegevens
(01-01-06) kan starten. Zodra de hier bedoelde
evaluatie zal zijn afgerond, zal de Kamer over
dit punt worden ingelicht.

tz_JUST_2005_32 5-7-2005 [+] Justitie 28 515
nr. 7
Verruiming bevoegdheid enkelvoudige

kamers

Minister Donner zegt toe dat hij dit najaar
inzicht zal verschaffen in het aantal zaken dat
enkelvoudig is afgedaan en de straffen die
daarbij zijn opgelegd. Hij is voornemens om
de toegezegde evaluatie in de loop van het
jaar 2007 te laten verrichten onder verant-
woordelijkheid van het WODC.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2006
Stand van zaken: Reactie Justitie: Deze
toezegging zal worden meegenomen in de
evaluatie welke deze zomer start en waarover
de Kamer in het voorjaar van 2008 zal worden
gerapporteerd.
Status: Deels voldaan
Afdoening: 11 april 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Deze toezegging zal worden meegenomen in
de evaluatie welke deze zomer start en
waarover de Kamer in het voorjaar van 2008
zal worden gerapporteerd.
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tz_JUST_2005_15 15-3-2005 [+] Justitie 29 298
Wet rol werknemers bij de Europese

vennootschap

Minister Donner hoopt in het najaar het
complex van het BV-recht in de ministerraad
aan de orde te stellen.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2006
Stand van zaken: Reactie Justitie: De Raad
van State heeft advies uitgebracht over een
wetsvoorstel wijziging bv-recht. Het nader
rapport is in voorbereiding. Een wetsvoorstel
over het monistisch of one-tier bestuurs-
model, waarin uitvoerend en niet-uitvoerend
bestuurders in één vennootschapsrechtelijk
orgaan zitten, is in voorbereiding. Het voorstel
behelst een wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek waarbij de huidige
regeling rond taakverdeling tussen bestuur-
ders (artikel 2:9 BW en 2:129 BW) wordt
uitgebreid. Daarbij wordt ook een regeling
ontwikkeld voor taken die in beginsel zouden
kunnen worden voorbehouden aan het
bestuur als geheel c.q. waarbij aan de
niet-uitvoerend bestuurders een doorslagge-
vende stem kan worden toegekend. Men
denke aan de remuneratie van de uitvoerend
bestuurders. Bij de uitwerking moet aandacht
worden geschonken aan de gevolgen van het
monistisch systeem voor bijvoorbeeld de
bevoegdheidsverdeling tussen bestuurders en
commissarissen bij tegenstrijdig belang (art.
2:146 BW). Voorts is besloten de wijzigings-
voorstellen voortvloeiende uit de code-
Tabaksblat die zien op de arbeidsrechtelijke
verhouding van een bestuurder en de
vennootschap (artikel 2:132 en 2:133 BW) in
dit wetsvoorstel te betrekken. Het wetsvoor-
stel is daarmee omvangrijker dan aanvankelijk
voorzien. Een voorontwerp wordt naar
verwachting binnenkort voor consultatie
beschikbaar gesteld. Na ommekomst van de
reacties en advisering door de commissie
vennootschaprecht kan het voorstel dit najaar
aan de ministerraad worden voorgelegd.
Status: Deels voldaan
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage. Brief Minister Donner (kenmerk
5436492/06/6))

Deze toezegging is afgedaan: Wet vereenvou-
diging en flexibilisering bv-recht is in juni 2007
ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstuk-
ken 31 058).

tz_JUST_2005_16 15-3-2005 [+] Justitie 29 298
Wet rol werknemers bij de Europese

vennootschap

Minister Donner hoopt dat hij in elk geval nog
dit jaar de voorstellen betreffende het
monistische stelsel zal kunnen indienen.

Termijnstellingsdatum: 1&1&2006

Stand van zaken: Reactie Justitie: Een
wetsvoorstel is in voorbereiding en zal
binnenkort voor consultatie openbaar worden.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage)

Een conceptwetsvoorstel is voor advies
voorgelegd aan de SER inzake evenwichtig
ondernemingsbestuur. Dit wordt verwacht in
februari 2008.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VI, D 14



Toezeggingen Stand van zaken

tz_JUST_2005_4 24-1-2005 [+] Justitie 28 614C
Appartementsrechten

Minister Donner zegt toe dat hij de nodige
stappen zal ondernemen om in overleg te
komen met de rechterlijke macht over de
mogelijke aanstaande afschaffing van het
onderscheid tussen dagvaardings- en
verzoekschriftprocedure.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2006
Status: Openstaand

Achtergrond van deze toezegging is een
discussie over een onderscheid in
dagvaardings- en verzoekschriftprocedures bij
appartementsrechten. Op het onderscheid
dagvaardings-/verzoekschriftprocedure is in
meer algemene zin ingegaan door de
commissie Fundamentele herbezinning
burgerlijk procesrecht. In het kabinets-
standpunt heeft de Minister het advies van de
commissie gevolgd en aangegeven dat hij de
dagvaardings- en verzoekschriftprocedure in
elkaar wil schuiven (30 951, nr. 1, blz. 19). Het
eindrapport en kabinetsreactie zijn op
7 februari 2007 aan de Kamer gezonden. De
toezegging kan derhalve als afgedaan worden
beschouwd.

tr_JUST_2004_22 16-3-2004 [+] Justitie 28 059
Vorderen gegevens telecommunicatie

Minister Donner zal bezien in hoeverre het
mogelijk is een verslag te leveren van de
kosteneffectiviteit en het aantal bevragingen
i.h.k.v. de wet vorderen gegevens t.b.v.
opsporingsonderzoek.

Termijnstellingsdatum: 1-1-2004
Stand van zaken: Reactie Justitie: In de
begroting van Justitie 2008 zal hierover een
voorstel aan de Kamer worden gedaan. Stand
van zaken d.d. 4 september 2006: Soortgelijke
vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer
naar aanleiding van het Evaluatierapport
aftappen. Ik streef ernaar deze voor september
van dit jaar te beantwoorden.
Status: Openstaand
Afdoening: 11 mei 2007 (30 800 VI, D brief +
bijlage. Brief Minister Donner (kenmerk
5436492/06/6))

Deze toezegging is afgedaan bij brief van
13 november 2007, Kamerstuk 30 517 nr. 5.
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