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J  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 12 april 2011  

De vaste commissie voor Justitie1 heeft tijdens de vergadering van 
25 januari 2011 gesproken over de status van het concept-wetsvoorstel 
dat werd aangekondigd in de brief van de minister van Justitie d.d. 
20 januari 2010 over de ontwerp-AMvB bij wetsvoorstel 28 781 (affectie-
schade). 
Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister op 1 februari 
2011 een brief gestuurd. 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 11 april 2011 
gereageerd. 

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

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

 

1 Samenstelling:
Leden: Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), 
Van de Beeten (CDA) voorzitter, Broekers-Knol 
(VVD), Doek (CDA), De Graaf (VVD), Kneppers-
Heynert (VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA) 
vicevoorzitter, Staal (D66), Franken (CDA), Van 
Bijsterveld (CDA), Janse de Jonge (CDA), 
Duthler (VVD), Haubrich-Gooskens (PvdA), De 
Vries (PvdA), Ten Horn (SP), Peters (SP), 
Quik-Schuijt (SP), Lagerwerf-Vergunst (CU), 
Böhler (GL), (CDA), Strik (GL), Koffeman 
(PvdD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Den Haag, 1 februari 2011 

Tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Justitie van 
25 januari jl. is er gesproken over de status van het concept-wetsvoorstel 
dat werd aangekondigd in de brief van de minister van Justitie d.d. 
20 januari 2010 over de ontwerp-AMvB bij wetsvoorstel 28 781 (affectie-
schade). 
In de brief stelt de minister dat «een concept-wetsvoorstel dat voorziet in 
de verruiming van de mogelijkheden voor derden om hun materiële 
schade zoals inkomensschade te verhalen, reeds in consultatie is 
geweest». Kunt u de commissie informeren over of, en zo ja, wanneer u 
dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zult zenden? 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,
R. H. van de Beeten 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN 
JUSTITIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 11 april 2011 

In uw brief van 1 februari jl. vraagt u of de vaste commissie voor Justitie 
kan worden geïnformeerd over of, en zo ja, wanneer een wetsvoorstel dat 
voorziet in de verruiming van de mogelijkheden voor derden om hun 
materiële schade zoals inkomensschade te verhalen, bij de Tweede Kamer 
aanhangig zal worden gemaakt. 

In 2011 ontbreekt de capaciteit om dit onderwerp ter hand te nemen. Wel 
zal ik in het najaar van 2011 een bijeenkomst organiseren waarvoor alle bij 
dit onderwerp betrokkenen zullen worden uitgenodigd, te weten slachtof-
ferorganisaties, verzekeraars, de advocatuur, de rechterlijke macht en de 
politiek. In deze bijeenkomst zal het onderwerp «vergoeding van door 
derden geleden schade» in brede zin aan de orde komen, waaronder ook 
de vergoeding van affectieschade. Mede naar aanleiding van de 
uitkomsten van deze bijeenkomst zal ik een beslissing nemen of ik ter zake 
van deze beide onderwerpen wetgeving zal voorbereiden. Ik zal beide 
Kamers daar vervolgens van op de hoogte brengen. 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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