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Geachte heer Hirsch Ballin,

In de vergadering van de vaste commissie voor Justitie d.d. 5 oktober 2010 was de brief van de
secretaris-generaal namens de minister van 10 september 2010 in reactie op het rappel toezeggingen aan de orde. De commissie gaat in deze brief in op de status van de toezeggingen en in
het bijzonder de nakoming van toezeggingen T00498 en T00499.
In de brief wordt aangegeven dat de uitvoering van de toezeggingen T00498 en T00499 zal
geschieden naar aanleiding van audits die in 2010 bij de politie worden uitgevoerd. De commissie vraagt zich echter af hoe effectief deze audits kunnen zijn, gezien de brief van het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) d.d. 31 augustus 2010, waarin h et CBP aangeeft dat
vanwege de korte bewaartermijnen van politiegegevens, effectieve controle door audits onmogelijk is. De leden van de commissie vernemen graag van u of u deze bevinding van het CBP
onderschrijft en zo ja, wat de consequentie hiervan is voor de genoemde toezeggingen.
De commissie heeft besloten om naar aanleiding van de toelichting in de brief de toezeggingen
T01021, T01074, T00451 en T00478 als a fgedaan te beschouwen.
Toezeggingen T00510 en T01197 beschouwt de commissie als niet-afgedaan respectievelijk
slechts als deels voldaan. Inzake toezegging T00510 zal de commissie een brief sturen in antwoord op uw brief d.d. 18 augustus 2010 inzake de definitie van het begrip terrorisme. Daarnaast wacht de commissie met belangstelling de bevindingen van de staatscommissie in het
kader van toezegging T01197 af.
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Tot slot word t in de brief gesproken over een evaluatie in 2012 bij toezegging T00865, terwijl er
destijds een wetswijziging is toegezegd. De commissie houdt vast aan de oorspronkelijke toezegging en ziet graag de voorstellen voor een wetswijziging tegemoet.
De leden van de vaste commissie voor Justitie zie n uw reactie met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,

R.H. van de Beeten

