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G herdruk1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 20 maart 2009

De vaste commissie voor Justitie2 heeft aan de secretaris-generaal van
het ministerie van Justitie op 23 januari 2009 een brief inzake halfjaarlijks
rappel toezeggingen gestuurd.

De secretaris-generaal heeft op 18 maart 2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

1 i.v.m. toevoeging schema.
2 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Van de
Beeten (CDA), (voorzitter), Broekers-Knol
(VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert
(VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA), (vice-
voorzitter), Russell (CDA), Engels (D66),
Franken (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP),
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL),
Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA),
Duthler (VVD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN JUSTITIE
Den Haag, 23 januari 2009

Zoals u bekend, wordt in de Eerste Kamer sinds enkele jaren halfjaarlijks
de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de openstaande toezeg-
gingen die de afgelopen jaren door de bewindspersonen aan deze Kamer
zijn gedaan. Bijgaand treft u dan ook een overzicht aan van de toezeggin-
gen1 waarvoor de termijn volgens onze informatie is verstreken of
waarvan de termijn uiterlijk op 1 juli 2009 verloopt en een inschatting is
gemaakt dat mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezegging
ofwel dat wenselijk is. Door de lancering van de vernieuwde website van
de Eerste Kamer, is het vanaf heden tevens mogelijk de gerappelleerde
toezeggingen digitaal te raadplegen.
U kunt daarvoor gebruik maken van het volgende webadres:
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vi1wmbjyp1vw&ministerie=
vghyngkof7k e.

Graag leg ik het overzicht ter verificatie aan u voor. Voorts wil ik u
verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste commissie voor
Justitie voor te kunnen leggen, zie ik uw reactie graag voor vrijdag
13 februari 2009 tegemoet.

Tot slot wijs ik u graag nog op het verzoek van de Griffier van de Eerste
Kamer van 21 maart 2008 (kenmerk 140 105.15u) om te bevorderen dat
brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging
aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer wor-
den gezonden. De Eerste Kamer zou het op prijs stellen, indien daarbij
gebruik zal worden gemaakt van het registratienummer van een toezeg-
ging.

Kim van Dooren
Griffier van de vaste commissie voor Justitie

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffie nr. 143 196u
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN JUSTITIE
Den Haag, 18 maart 2009

In antwoord op uw brief d.d. 23 januari jl. hierbij de halfjaarlijkse stand
van zake met betrekking tot de openstaande toezeggingen die aan de
Eerste Kamer zijn gedaan (zie schema toezeggingen in bijlage 1). Van de
21 toezeggingen zijn er 7 toezeggingen reeds afgedaan, 3 toezeggingen
worden primair door andere Ministeries afgedaan en 11 toezeggingen
staan nog open.

U heeft mij ten aanzien van de nog openstaande toezeggingen verzocht
een prognose te geven van de termijnen waarop deze zullen worden
nagekomen. In het schema wordt aangegeven in welke afrondingsfase de
toezeggingen zich bevinden. Zoals u uit bijgaand schema kunt opmaken
zijn de redenen waarom de toezeggingen tot op heden niet zijn nage-
komen divers van aard. In de meeste gevallen is echter wel een indicatie
gegeven van de verwachte afhandelingsduur. Uiteraard heeft de afhande-
ling van deze toezeggingen onze nadrukkelijke aandacht.

De Minister van Justitie,
namens deze,

J. Demmink
Secretaris-Generaal

Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 VI, nr. G 3



Toezeggingen Justitie (Rappel januari 2009)

Onderwerp Openstaand/afgedaan Stand van zaken

Toezegging Monistisch bestuursstelsel
(29 298) (T 00443)

Afgedaan Op 6 november 2008 is het Wetsvoorstel bestuur
en toezicht (Monistisch bestuursstelsel, (31 763)
ingediend. Dit voorstel is inmiddels gereed voor
plenaire behandeling door de Tweede Kamer.

Toezegging Codering gegevens (30 164/
30 327) (T 00498)

Openstaand Op basis van het komende jaarverslag van het
Openbaar Ministerie (OM) over 2008 zal het
Parlement in de eerste helft van 2009 worden
geïnformeerd.

Toezegging Gemeenschappelijk Europees
Asielbeleid (30 925) (T00521)

Afgedaan Brief inzake vrijstelling van het wettelijke
mvv-vereiste is naar het Parlement gestuurd.
(29–10–2008)

Toezegging Vervanging bestuurlijke boete
(28 494/29 359) (T00820)

Primair het Ministerie van Volksgezond-heid,
Welzijn en Sport (VWS)

Primair VWS

Toezegging Verkennend onderzoek in de
praktijk (30 164) (T 00497)

Openstaand Op basis van het komende jaarverslag van het
OM over 2008 zal het Parlement in de eerste helft
van 2009 worden geïnformeerd.

Toezegging Inwerkingtreding wetsvoor-
stel Geregistreerd Partnerschap (29 353)
(T 00854)

Afgedaan De wet is op 28 februari 2009 inwerking getreden
(Stb. 2009, 56).

Toezegging Samenhang strafvordering
(30 320) (T 00468)

Openstaand Deze aangelegenheid wordt betrokken bij het
project Strafvordering 2011 en de in dat kader in
te dienen wetsvoorstellen.

Toezegging Opt-out voor automatisch
gebruik persoonsgegevens (30 897) (T
00496)

Openstaand De tweede fase van de evaluatie van de Wet
bescherming persoonsgegevens heeft kort
geleden een rapport opgeleverd. Dit rapport is
door de minister van Justitie bij brief van
16 februari 2009 aan de Eerste Kamer aangebo-
den. (zie ook TK 31 051, nr. 4).
Eerder is verschenen het rapport van de
Adviescommissie veiligheid en de persoonlijke
levenssfeer. Dit rapport is door de Minister van
Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) bij brief van
10 februari jl. aan de TK aangeboden (TK 28 684,
nr. 199).
In de brief van 10 februari jl. geven de Minister
van Justitie en de Minister van BZK aan voor de
zomer van 2009 te reageren op het rapport (en dit
in samenhang te zullen bezien met het rapport
met de evaluatie van de Wbp). Ook in de brief van
16 februari jl. wordt beloofd de rapporten in
samenhang te bezien en wordt aangegeven dat in
het voorjaar van 2009 een inhoudelijke reactie zal
worden gegeven. Een kabinetsreactie op de
rapporten is in voorbereiding. De toezegging
wordt daarbij betrokken.

Toezegging Meerwaarde regeling
afgeschermde getuigen (29 743) (T 00508)

Openstaand De evaluatie wettelijke regeling moet nog starten.
Dit wordt vermoedelijk 2010.

Toezegging Opvolging aanwijzingen
(29 704) (T00488)

Openstaand Wordt meegenomen in verzamelwetsvoorstel
Politiewet. Gestreefd wordt het voorstel in 2009
aan de Raad van State voor te leggen.

Toezegging Uitvoering gewijzigde Ar 33a
en 34 (21 109, nr. 159) (T 00492)

Afgedaan Brief «Uitvoering moties Jurgens» is naar de
Eerste Kamer gestuurd.
(01–09–2008)
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Onderwerp Openstaand/afgedaan Stand van zaken

Toezegging Monistisch bestuursstelsel
(29 298) (T 00443)

Afgedaan Op 6 november 2008 is het Wetsvoorstel bestuur
en toezicht (Monistisch bestuursstelsel, (31 763)
ingediend. Dit voorstel is inmiddels gereed voor
plenaire behandeling door de Tweede Kamer.

Toezegging Appelprocedures (28 764) (T
00517)

Openstaand De Nederlandse regering blijft zich inzetten voor
verbetering van de VN-procedures rond
(de)-listing van personen en organisaties die
worden geplaatst op de VN-sanctielijst. Neder-
land maakt deel uit van een groep landen
(«likeminded») die de noodzaak van verbetering
van juridische garanties rond de listing (plaat-
sing) reeds geruime tijd aan de orde stelt. Mede
dankzij de inspanningen van deze groep is VNVR
resolutie 1822 (2008) al een stap in de richting
naar betere sanctieprocedures. Nederland is
voornemens om in dit kader in 2009 een
internationaal seminar te organiseren waar
mogelijkheden voor verdere verbetering verder
kunnen worden geïnventariseerd en mogelijk
uitgewerkt. Nederland maakt zich sterk voor de
instelling van een panel van onafhankelijke en
onpartijdige experts dat de VN advies kan geven
bij het sanctiebeleid, en zet in op structurele
verbetering van de informatievoorziening waar
het gaat om de onderliggende redenen voor
listing in VN-verband.

Toezegging Interpretatie richtlijn
vluchtelingenstatus (30 925) (T 00519)

Afgedaan Brief inzake vrijstelling van het wettelijke
mvv-vereiste is naar het Parlement gestuurd.
(29–10–2008)

Toezegging Minimumstraffen (30 324/
31 278/31 340) (T00853)

Primair het Ministerie van Verkeer en Water-
staat (V&W)

Primair V&W. De toezegging Minister van Justitie
blijft staan.

Toezegging Definitie terrorismebegrip
(30 164) (T00510)

Openstaand In overleg met de betrokken diensten is de
definitie van het begrip terrorisme aangepast en
onlangs goedgekeurd door de Ministers van
Justitie en BZK. Op korte termijn zal de Eerste
Kamer een brief tegemoet kunnen zien met de
nieuwe definitie.

Toezegging Aanpassing
telecommunicatiewet (29 834) (T00364)

Primair het ministerie van Economische Zaken
(EZ)

Primair EZ

Toezegging Advies Raad van State bij
knelpunten (29 977) (T00482)

Afgedaan Afgedaan in de zevende Voortgangsrapportage
Terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer
(27 november 2007).

Toezegging Ontwikkeling rechtsstaat
(30 164/30 327) (T00500)

Afgedaan Aan deze toezegging is gevolg gegeven in de
Justitie begroting 2009 (31 700 VI, nr. 2, blz. 7–9)
door opneming van de passages over het
vertrouwen in de rechtsstaat. Verder is de
ontwikkeling in het denken over de rechtsstaat
uitgewerkt in de nota Vertrouwen in wetgeving,
waarover de Eerste Kamer op 10 februari 2009
(Handelingen I 2008/09 blz. 1067 e.v.) heeft
gedebatteerd.

Toezegging Voortgangsrapportage
(28 764) (T 00518)

Openstaand Door de recente brieven van 11 november 2008
en 26 januari 2009 is de Eerste Kamer reeds voor
een belangrijk deel geïnformeerd over de meest
actuele verbeteringen en inspanningen van het
kabinet op dit gebied. Op korte termijn zullen de
Ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken (BZ)
nader ingaan op vragen van de Kamer over de
rechtsbescherming bij de plaatsingsprocedure op
VN en EU-niveau.

Toezegging Formulering artikel 288 lid 2
onder b (29 9242) (T00489)

Openstaand Hierin heeft EZ het voortouw.

Toezegging Evaluatie wet terroristische
misdrijven (30 164) (T00509)

Openstaand Monitoren van de Wet verruiming mogelijkheden
tot opsporing en vervolging van terroristische
misdrijven: De Wet is op 1 februari 2007 van
kracht geworden. Aan het Parlement is toegezegd
dat de toepassing van deze wetgeving wordt
onderworpen aan een monitoringmechanisme
(Handelingen I 2006/07, 5–218). Op dit moment
wordt er gewerkt aan een kabinetsreactie op de
inmiddels afgeronde monitoring.
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