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 Kenmerk 148977.01U 

Geachte heer Teeven, 

 

De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie heeft in haar vergadering d.d. 13 september jl. 

gesproken over uw brief d.d. 22 juli met een reactie op de brief van de commissie , waarvoor 

dank. De commissie constateert echter met enige verbazing dat er opnieuw geen reactie is op-

genomen in uw b rief op de algemene opmerkingen van de commissie. Deze betroffen enerzijds 

de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wenst te worden over de stand van zaken bij toezeg-

gingen en anderzijds de adressering van de correspondentie aan de Eerste Kamer - en niet aan 

de Tweede Kamer - wanneer het gaat om toezeggingen die gedaan zijn aan de Eerste Kamer. 

De commissie ontvangt hierop alsnog graag een reactie. 

 

Ook waar het de toezeggingen betreft, is de commissie verbaasd dat er op enkele opmerkingen 
bij de toezeggingen T01064 en T01226 opnieuw niet is gereageerd . Ten aanzien van toezegging 

T01064 valt het de commissie op dat ook de brief die de commissie heeft ontvangen op 22 juli 

jl. over antiterrorismemaatregelen in de 21e eeuw, niet de kabinetsreactie is op het rapport van 

de commissie Suyver, zoals destijds is toegezegd. Verder constateert de commissie dat in uw 

brief opnieuw niet wordt ingegaan op de tweede opmerking van de commissie in haar brief d.d. 

17 mei jl. over toezegging T01226, namelijk dat: " in de ministeriële regeling niet voor alle 

jeugdbeschermingsmaatregelen een uitzondering voor de heffing van het griffierecht is opge-

nomen". Bijvoorbeeld de voorlopige voogdij is daarin niet opgenomen. Ook ten aanzien van 

deze twee toezeggingen verneemt de commissie graag een reactie  van de regering op haar 

opmerkingen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 
 

Mr. A. Broekers -Knol 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie  

 


