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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
Den Haag, 14 juli 2015
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 juli 2015 is verstreken.
Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de
openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op
1 januari 2016 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende
links:
Rappel:2
Vooruitblik:3
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 18 september 2015 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
vestreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol
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http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjvfmk8rysra&ministerie=vijlkjb77hxb
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjvfmkudaje9&ministerie=vijlkjb77hxb
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 november 2015
Met deze brief reageer ik op uw brief van 14 juli jl.4. In de bijlage van deze
brief treft u de stand van zaken van de door mij en mijn ambtsvoorgangers gedane toezeggingen aan uw Kamer. Op de toezeggingen
waarop ik u reeds informeerde, verneem ik graag of deze ook door uw
Kamer als afgedaan worden beschouwd. Ik hoop uw lijst van openstaande
toezeggingen hiermee te kunnen opschonen.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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Brief van 14 juli 2015, met kenmerk 157591.05u
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Toezeggingenrappel voorjaar 2015
ID

Nr Eerste Kamer

Invoer
datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

26 671/30 036

T00476
Toezegging Nieuwe definities

30-5-2006

Dit onderwerp zal worden betrokken
bij het Wetgevingsprogramma
Versterking Prestaties Strafrechtketen.
Op dit moment is de modernisering
van het Wetboek van Strafvordering
gaande.

30 164/30 327

T00498; Toezegging Codering
gegevens

3-7-2007

30 164/30 327

T00499; Toezegging
Rubricering politiegegevens

3-7-2007

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».
Codering gegevens. 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.
Rubricering 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
(wet politiegegevens). De Minister
van Justitie zegt de Kamer bovendien een brief toe waarin hij zal
ingaan op de rubricering.

30 164/30 327

T00502; Toezegging
Themaverwerking

3-7-2007

30 644

T00969; Toezegging
Rechtspositie jeugdigen bij
toepassing vrijheidsbenemende maatregelen

16-12-2007

Themaverwerking politiegegevens.
De Minister van Justitie zegt toe de
Kamer inzicht te geven in de mate
waarin de themaverwerking (Wet
politiegegevens) wordt toegepast. De
Minister zal nog nader bepalen in
welk onderdeel van de verantwoordingsstukken dit een plaats krijgt.
De Minister van Justitie zegt de
Kamer, naar aanleiding van de motie
Quik-Schuijt c.s., toe dat voor de
lacunes in de rechtspositieregelingen
van jeugdigen een aanvullende
regeling zal worden getroffen.
Daarbij zal aansluiting worden
gezocht bij de beginselenwet
justitiële jeugdinrichtingen in
afwachting van de harmonisatie van
de rechtspositieregeling in de
gesloten jeugdzorg, de BOPZ en de
LVG, zoals reeds toegezegd in de
motie Çörüz in de Tweede Kamer.

Ik heb deze toezegging (tezamen met
toezeggingen T00497, T00498, T00502)
met uitgaande brief van 12-03-2012
gestand gedaan met een brief die ik op
12-3-2012 naar uw Kamer zond (zie
verder hieronder).
Deze toezegging is gedaan tijdens de
behandeling van het voorstel van wet
politiegegevens (Wpg). Deze wet is
inmiddels zeven jaar van kracht en met
de aan uw Kamer gezonden evaluatie
alweer toe aan heroverweging. In de
kabinetsreactie van 23 juni jl. (TK
33 842, nr. 2) wordt uiteengezet hoe de
Wpg en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens zouden moeten
worden herzien en eventueel
samengevoegd tot één overkoepelende «privacywet». De evaluatierapporten en de kabinetsreactie daarop
zijn in juni toegezonden aan beide
Kamers. Ik zou uw Kamer willen
voorstellen te zijner tijd een debat te
voeren over een nieuwe systematiek
voor de regelgeving rond het gebruik
en de bescherming van politiële,
justitiële en strafvorderlijke gegevens.
Ik heb deze toezegging gestand
gedaan met een brief van 12-03-2012.

Deze toezegging is niet bij VenJ
bekend

Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 300 VI, F

4

ID

Nr Eerste Kamer

Invoer
datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

31 145

T01063; Toezegging
Nulmeting bij internetaanbieders

6-7-2009

Deze toezegging is gedaan tijdens de
behandeling van het voorstel van wet
politiegegevens (Wpg). Deze wet is
inmiddels zeven jaar van kracht en met
de aan uw Kamer gezonden evaluatie
alweer toe aan heroverweging. In de
kabinetsreactie van 23 juni jl. (TK
33 842, nr. 2) wordt uiteengezet hoe de
Wpg en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens zouden moeten
worden herzien en eventueel
samengevoegd tot één overkoepelende «privacywet». De evaluatierapporten en de kabinetsreactie daarop
zijn in juni toegezonden aan beide
Kamers. Ik zou uw Kamer willen
voorstellen te zijner tijd een debat te
voeren over een nieuwe systematiek
voor de regelgeving rond het gebruik
en de bescherming van politiële,
justitiële en strafvorderlijke gegevens.

31 352

T01075; Toezegging Bij de
evaluatie te betrekken
aspecten

2-11-2009

31 831

T01211; Toezegging Evaluatie
van de wet

15-6-2010

32 467

T01423; Toezegging Evaluatie
beperkingen capaciteit

15-11-2011

32 467

T01425; Toezegging Gebruik
inlichtingenrecht

15-11-2011

32 169

T01429 Toezegging Evaluatie
opleggen taakstraffen

15-11-2011

Nulmeting bij internetaanbieders. De
Minister van Justitie zegt de Kamer,
naar aanleiding van opmerkingen
van het lid Franken, toe dat het
Agentschap Telecom na inwerkingtreding van de wet bij de aanbieders
van internet een nulmeting zal
organiseren om vast te stellen wat
deze op dit moment aan gegevens
vastleggen en in hoeverre zij in staat
zijn uitvoering te geven aan de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Bij de handhaving van de wet
zal rekening gehouden worden met
de uitkomsten van de nulmeting en
coulantie betracht worden. De
resultaten van de nulmeting zullen
voorts bij de Europese evaluatie van
de richtlijn Dataretentie worden
ingebracht. De Minister zegt toe zijn
plan van aanpak aan de Kamer te
zullen sturen.
De Minister van Justitie, de heer
Hirsch Ballin, zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Broekers-Knol, toe bij de evaluatie
van de bestuurlijke lus te zullen
kijken naar mogelijke negatieve
gevolgen van het wetsvoorstel, te
weten dat de rechter teveel op de
stoel van het bestuur gaat zitten, dat
de lus herhaaldelijk wordt toegepast
en dat bestuurlijke luiheid bevorderd
zou kunnen worden.
De Minister voor Jeugd en Gezin,
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Dupuis, toe de
wet- die geen evaluatiebepaling
bevat – binnen een termijn van 5 jaar
te evalueren.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer,
naar aanleiding van een vraag van
het lid De Boer (GroenLinks), toe bij
de evaluatie na twee jaar te
onderzoeken wat het College voor de
Rechten van de Mens niet heeft
kunnen uitvoeren vanwege
beperkingen in de financiële
capaciteit, en daarbij te bepalen wat
de structurele financieringsbehoefte
is
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer,
naar aanleiding van een vraag van
het lid Van Bijsterveld (CDA), toe dat
het gebruik van het wettelijke
inlichtingenrecht door het College
voor de Rechten van de Mens wordt
geëvalueerd
De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Van Bijsterveld (CDA), toe om de
vraag of de taakstraf een bijkomende
straf zou moeten worden bij de
evaluatie van het wetsvoorstel te
betrekken.

De Raad van State is om advies
gevraagd. Het departement zal dit
advies, voorzien van een kabinetsstandpunt begin 2016 naar de Kamer
zenden.

De Minister van VWS en de Kinderombudsman zijn in overleg over de wijze
waarop de evaluatie kan plaatsvinden.
Het streven is om de evaluatie vóór
1 april 2016 aan de EK te hebben
aangeboden.
Deze toezegging heb ik gestand
gedaan met een brief die uw Kamer
medio november 2015 heeft ontvangen.

Dit betreft een toezegging die door de
Minister van BZK is gedaan.

Ik heb opdracht gegeven om dit punt
bij de evaluatie van het wetsvoorstel te
betrekken. Ik acht de toezegging aan
uw Kamer hiermee gestand gedaan.
De evaluatie zal medio 2016 naar uw
Kamer worden gezonden.
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ID

Nr Eerste Kamer

Invoer
datum

33 000

T01433 Toezegging Evalueren kostenaspecten
antiterrorismemaatregelen

15-11-2011

33 000

T01436; Toezegging
Waarborgen beveiliging
verstrekking DNA-profielen
aan externe laboratoria

15-11-2011

32 168

T01438
Toezegging Vijfjaarlijkse
evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel
aanpak evaluatie

28-10-2011

32 264

T01446; Toezegging
Onafhankelijke uitvoering
vergunningverlening en
toezicht bij de Kansspelautoriteit en opname daarvan in
bindende beleidsregels
T01450; Toezegging
Informeren van de Kamer
over planning herziening
kansspelbeleid

20-12-2011

32 264

T01451; Toezegging
Monitoren effecten van de
plannen van het kabinet op
de heffing voor verschillende
loterijen en eventueel
aanpassen van de heffing

20-12-2011

32 551/32 319

T01510; Toezegging
Gelijktijdige evaluatie
Voorwaardelijke veroordeling
en voorwaardelijke invrijheidstelling en Rechterlijk
gebieds- of contactverbod

8-11-2011

32 264

20-12-2011

Omschrijving

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Duthler (VVD),
toe om bij de aanpassing van het
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
speciale aandacht te besteden aan
het waarborgen van de beveiliging
van de DNA-profielen die aan
externe deskundigen worden
verstrekt. Hierbij gaat het onder meer
om de wijze waarop verstrekking van
DNA-profielen aan geaccrediteerde
laboratoria zal plaatsvinden, alsmede
de wijze waarop DNA-profielen
worden bewaard indien ze niet meer
nodig zijn voor het doel waarvoor ze
verstrekt zijn.
Het kabinet zegt toe een evaluatie op
het terrein van (proportionaliteit van
anti) terrorismemaatregelen
vijfjaarlijks uit te voeren, hier zal ook
de financiële component deel van
uitmaken

De Staatssecretaris van Veiligheid &
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Thom de Graaf, toe de Kamer te
informeren over de planning van de
regering betreffende de herziening
van het kansspelbeleid en in het
bijzonder over de indiening van de
wetsvoorstellen waarin het nieuwe
kansspelbeleid wordt vervat.
De Staatssecretaris van Veiligheid &
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen van de leden
De Boer en Broekers-Knol, toe de
effecten te monitoren van de
plannen van het kabinet op de
bestemmingsheffing voor verschillende loterijen. Tevens zegt de
Staatssecretaris toe te komen met
een tussentijdse aanpassing als dit
noodzakelijk zou zijn.
De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Broekers-Knol (VVD), toe dat hij de
evaluaties van bovengenoemde
wetten gelijktijdig zal uitvoeren.
Indien er na de aan de Tweede
Kamer toegezegde termijn van drie
jaar nog geen volledige evaluatie kan
zijn, zal de regering de Kamer
hierover berichten.

Voortgangsinformatie parlement

Ik heb deze toezegging aan uw Kamer
gestand gedan met een brief aan de
Tweede Kamer van d.d. 3-7-2013. De
brief is tevens in afschrift aan uw
Kamer gezonden.
Ik heb deze toezegging aan uw Kamer
gestand gedaan bij brief van d.d.
30-9-2015. Hierbij heb ik u de
aanpassing van het genoemde besluit
gestuurd. In de begeleidende nota van
toelichting is aandacht besteed aan
waarborgen omtrent de beveiliging
van DNA-profielen.

Op 3-7-2015 heb ik u een afschrift
gestuurd van de Tweede voortgangsrapportage Contraterrorisme en
Extremisme die ik aan de Tweede
Kamer zond. Hiermee heb ik mijn
toezegging aan uw Kamer betreffende
de genoemde evaluatie gestand
gedaan.
Ik heb deze toezegging aan uw Kamer
met een brief van 3 augustus jl.
(kenmerk 668366) gestand gedaan.

Uw Kamer heeft mijn voorganger bij
brief van 30 september 2014 bericht
dat u deze toezegging als voldaan
heeft aangemerkt.

Deze toezegging heb ik gestand
gedaan met de hier boven aangehaalde brief van 3 augustus jl. met
kenmerk 668366.

Deze toezegging heb ik gestand
gedaan met de hier boven aangehaalde brief van 3 augustus jl. met
kenmerk 668366.
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ID

Nr Eerste Kamer

Invoer
datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

31 051

T01518; Toezegging
Meenemen diverse punten
bij volgende wetswijziging
Wbp

17-5-2011

Er komt een nota van wijziging bij het
wetsvoorstel datalekken waarbij
bestuurlijke boete mogelijk wordt voor
overtreding materiele normen van de
Wbp. Andere punten zullen worden
bezien tegen achtergrond van
EU-verordening gegevensbescherming. De nota van wijziging (Kamerstuk 33 662, nr. 9 (2e Nvw) is op
25 november 2014 ingediend.

32 891 en
33 451

T01566; Toezegging
Agenderen en monitoren van
effect productienormen op
kwaliteit in de rechtspraak,
alsmede monitoren van de
rol van de Raad voor de
rechtspraak op vier punten

3-7-2012

32 890

T01619; Toezegging
Ontwerpen protocol voor
getuigen die vrijwillig DNA
hebben afgestaan

6-11-2012

32 621

T01662; Toezegging Uiterlijk
eind 2013 handleiding gereed
voor omgang met verzoeken
tot nadeelcompensatie

29-1-2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een opmerkingen van
de leden Slagter-Roukema (SP) en
Tan (PvdA), toe om bij de volgende
wijziging van het Wbp: het risico van
mission creep by design mee te
nemen, te bezien in hoeverre de
openbaarmaking van de adviezen
van de Wbp moet plaatsvinden, de
bestuurlijke boete mogelijk te maken
voor overtreding van materiële
normen van de Wbp, algemene en
specifieke transparantieverplichtingen te introduceren en te zorgen dat
de correctiemogelijkheid van
onjuiste gegevens voor burgers,
handen en voeten krijgt.
De Minister van V&J zegt de Kamer,
naar aanleiding van een opmerking
van het lid De Boer (Groen Links), toe
het gevraagde in de ingetrokken
motie-De Boer (32 891, H) te
agenderen bij de Raad voor de
rechtspraak en mee te nemen in de
monitoring van de herziening
gerechtelijke kaart. De Minister zegde
tijdens het debat over de splitsingswet (33.451) aan het lid Beuving
(namens alle fracties), tevens toe de
rol van de Raad voor de rechtspraak
te monitoren op vier punten, te
weten: vertegenwoordiging van de
rechtspraak, het verloop van de
benoemingsprocedures, de
productiedruk en de zorg om
kwaliteit en onafhankelijkheid van de
rechtspraak (genoemd in het
manifest van raadsheren).
De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van het lid
Broekers-Knol, toe dat hij een
protocol zal ontwerpen voor
getuigen die vrijwillig DNA-materiaal
hebben afgestaan, opdat zij precies
weten wat hun rechten zijn en
wanneer het DNA-materiaal
vernietigd zal worden.
De Minister van Veiligheid & Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen van de leden Broekers-Knol
en Lokin-Sassen, toe om samen met
de Minister van BZK deskundigen te
benoemen die nog in 2013 in goed
overleg een breed gedragen
handleiding zullen maken voor de
omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie

Met de brief aan uw Kamer van
24 november 2014 (EK 33 451 / 32 891,
C) zijn beide toezeggingen gestand
gedaan.
Met de brief aan uw Kamer van
24 november 2014 (EK 33 451 / 32 891,
C) zijn beide toezeggingen gestand
gedaan.

In overleg met het OM is vastgesteld
dat de informatievoorziening aan de
genoemde getuigen reeds is geborgd
in bestaande beleidsregels binnen het
OM (OM-procesbeschrijving «DNA
versie 1.4»). Een afzonderlijk protocol
is voor dit doel overbodig. Ik acht de
toezegging die mijn ambtsvoorganger
aan u deed hiermee gestand gedaan.
Een werkgroep van bedrijfsleven,
accountants, wetenschap en overheden werkt aan een handleiding. Ik
streef er na uw Kamer in het voorjaar
van 2016 nader te kunnen informeren.
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ID

Nr Eerste Kamer

Invoer
datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

33 293

T01802; Toezegging
Standpuntwisseling met
Europese Commissie inzake
pre-infractieprocedure
Richtlijn Gezinshereniging

12-11-2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Gerkens (SP), toe de Kamer
vertrouwelijk informatie te sturen
over de standpuntwisseling met de
Europese Commissie over een
pre-infractieprocedure ten aanzien
van de Richtlijn Gezinshereniging.

33 750 VI

T01902; Toezegging
toezending contourennota
modernisering Wetboek van
Strafvordering

11-3-2014

33 360

T01910; Toezegging
Reageren op kritiek van
VN-comité tegen foltering
inzake percentage voorlopig
gehechten

6-5-2014

33 360

T01911; Toezegging College
van procureurs-generaal
verzoeken om richtlijnen op
te stellen over uitleg van
«maatschappelijke onrust»
als element in nieuwe grond
voor voorlopige hechtenis

6-5-2014

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer toe in het najaar van
2014 een contourennota over het
voornemen tot modernisering van
het Wetboek van Strafvordering naar
de Kamer te sturen, waarin hij zal
aangeven welke uitgangspunten
aanpassing nodig maken, hoe de
herziening wordt aangepakt en wat
de inhoud ervan zal zijn.
De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van de leden
Lokin-Sassen (CDA), Beuving (PvdA)
en Strik (GroenLinks), toe te reageren
op de kritiek van het VN-comité
tegen foltering inzake het hoge
percentage voorlopig gehechten in
Nederland. In zijn reactie zal hij
onder andere aangeven wat het
aantal gevallen is waarin onterecht
een voorlopige hechtenis heeft
plaatsgevonden.
De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van de leden
Quik-Schuijt (SP), Engels (D66), Strik
(GroenLinks), Holdijk (SGP) en
Swagerman (VVD), toe het College
van procureurs-generaal te
verzoeken om in richtlijnen voor
officieren van justitie handreikingen
te doen voor de uitleg van het begrip
«maatschappelijke onrust» in de
nieuwe grond voor voorlopige
hechtenis.

Uw Kamer is op 13 februari 2014
(Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–
2014, 33 293, I) geïnformeerd over de
stand van zaken. De procedure inzake
de Richtlijn gezinshereniging is niet
gewijzigd sinds mijn brief van
11 december 2013, wat betekent dat de
reactie van de Europese Commissie op
de antwoorden van de Nederlandse
regering wordt afgewacht.
Met deze brief informeer ik de Kamer
dat de Europese Commissie inmiddels
heeft besloten deze procedure inzake
de Richtlijn gezinshereniging te
sluiten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen op dit vlak zijn dan zal uw
Kamer daarover worden geïnformeerd.
Ik acht deze toezegging aan uw Kamer
hiermee gestand gedaan.
Met de contourennota die ik uw Kamer
op 30 september jl. (kenmerk 685351)
zond deed ik deze toezegging gestand.

In de hier boven genoemde contourennota ben ik in gegaan op de kritiek die
in diverse gremia is geuit op de
toepassing van de voorlopige
hechtenis. De discussiestukken die ten
grondslag liggen aan deze nota zijn
voorts besproken in expertmeetings
met leden van o.m. de rechtspraak.
Hiermee heb de toezegging van mijn
ambtsvoorganger gestand gedaan.

Met mijn brief van d.d. 13-11-2014 heb
ik deze toezegging aan uw Kamer
gestand gedaan.
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33 360

T01912; Geuite kritiek op
toepassing voorlopige
hechtenis meenemen in het
kader van VPS-traject en
modernisering Wetboek van
Strafvordering

6-5-2014

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
opmerkingen van de leden LokinSassen (CDA), Swagerman (VVD),
Quik-Schuijt (SP) en Beuving (PvdA),
toe de kritiek die de Rotterdamse
rechters, Buruma en anderen hebben
geuit op de wijze waarop de
voorlopige hechtenis thans wordt
toegepast, wordt meegenomen in
het kader van het programma
versterking van de prestaties in de
strafrechtketen (VPS) en bij de door
de Minister voorgenomen modernisering van het Wetboek van
Strafvordering. Een voortgangsrapportage van het VPSwetgevingstraject en een outline van
de modernisering van het Wetboek
van Strafvordering zullen na de
zomer van 2014 naar de Kamer
worden gezonden.

In de hier boven genoemde contourennota ben ik in gegaan op de kritiek die
in diverse gremia is geuit op de
toepassing van de voorlopige
hechtenis. De discussiestukken die ten
grondslag liggen aan deze nota zijn
voorts besproken in expertmeetings
met leden van o.m. de rechtspraak.
Hiermee heb de toezegging van mijn
ambtsvoorganger gestand gedaan.

33 360

T01921 MVenJ heeft
toegezegd toepassing van de
nieuwe voorlopige hechtenisgrond monitoren en daarover
met de Raad voor de
rechtspraak spreken
T01922; Reparatievoorstel bij
wet inzake aanpassing
legalisatie handtekeningen
van notarissen

17-07-2014

33 112

T01924; Toezegging
Onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid
van openbare orderecht

13-5-2014

33 112

T01925 MVenJ heeft
toegezegd te monitoren en
mogelijk evalueren van de
insluitingsfouillering

17-7-2014

33 569

20-5-2014

Deze toezegging aan uw Kamer heb
gestand gedaan met mijn brieven van
d.d. 23-11-2014 aan het College van
P-G’s en de RvdR inzake registratie
nieuwe grond voorlopige hechtenis.
De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Franken (CDA),
Schouwenaar (VVD) en Holdijk), toe
een reparatiewetsvoorstel voor te
bereiden waarin wordt bepaald dat
een klacht over een notaris tot drie
jaar ontvankelijk is en dat er na drie
jaar geen niet-ontvankelijkheid wordt
uitgesproken, indien redelijkerwijs de
handeling op een zodanig tijdstip
bekend is geworden dat de
betrokkene niet binnen de drie jaar
actie heeft kunnen ondernemen,
waarbij hij dan nog een termijn van
één jaar krijgt. De Staatssecretaris
zegt voorts toe dat het bij wetsvoorstel 33 569 voorgestelde artikel 99,
vijftiende lid, Wet op het notarisambt
in afwachting van de reparatiewet
niet in werking zal treden.
De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van de leden
Knip (VVD) en Witteveen (PvdA), toe
dat hij een onderzoek laat starten
naar het openbare orderecht, waarbij
de overzichtelijkheid en de toepasbaarheid daarvan zullen worden
onderzocht. De Minister zal de Kamer
informeren zodra het onderzoek van
start gaat en zal de Kamer ook
informeren over de resultaten en
over het standpunt van het kabinet
daaromtrent.

Deze toezegging aan uw Kamer heb ik
gestand gedaan met het wetsvoorstel
Evaluatie functioneren Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders dat ik op 1 oktober 2014 naar
de Tweede Kamer heb gezonden
(34 047)

Ik heb opdracht gegeven voor een
onderzoek. Naar verwachting zal dit
onderzoek begin 2016 worden
afgerond. Hiermee heb ik een deel van
deze toezegging aan uw Kamer
gestand gedaan. Na ommekomst van
de resultaten zal ik u deze met een
kabinetsappreciatie naar u sturen.
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33 112

T01926; Toezegging Overleg
met VNG over behoefte bij
burgers aan interactief
initiatief om geïnformeerd te
worden over openbareorderecht

13-5-2014

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Witteveen
(PvdA), toe dat hij tijdens het
Strategisch Beraad Veiligheid
overleg zal voeren met de VNG over
de vraag in hoeverre bij burgers
behoefte bestaat aan een initiatief
om te worden geïnformeerd over het
stelsel van openbare-orderecht
waarbij burgers interactief kunnen
communiceren met de politie.

33 112

T01927 MVenJ heeft
toegezegd overleg met
college van procureursgeneraal en VNG over
preventief fouilleren bij
gecombineerde acties
T02000; Toezegging AMvB
ter informatie naar Kamer
sturen

17-7-2014

Het overleg met VNG heeft plaatsgevonden op 8 januari 2015. VNG heeft
de vraag bij gemeenten uitgezet via
hun OOV netwerk. Uitkomst hiervan is
dat het informeren van burgers over
de openbare ordebevoegdheden lokaal
plaatsvindt. Gemeenten ontvangen
geen signalen van burgers dat er nog
meer informatie zou moeten komen.
De gemeenten hebben aangegeven
geen behoefte te hebben aan
ondersteuning hierbij. Bespreking in
het SBV wordt
niet nodig geacht. Hiermee heb ik de
toezegging die mijn ambtsvoorganger
aan uw Kamer deed gestand gedaan.
In aanvulling op het hierboven
aangehaalde overleg met de VNG heb
ik op 27 mei 2014 overleg gehad met
het College. Hiermee heeft mijn
ambtsvoorganger zijn toezegging aan
uw Kamer gestand gedaan.
Ik heb deze toezegging aan uw Kamer
gestand gedaan met de verzending
van beide AMvB’s aan uw Kamer op
29 mei j. (kenmerk 647485).

32 444

T02001; Toezegging
Onderzoek naar omvang van
huwelijksdwang naar Kamer
sturen

30-9-2014

32 444

TO 2002 SVJ heeft toegezegd
de positie van de babs en de
omgang met signalen van
huwelijksdwang betrekken bij
pilots met elektronisch
aangifte doen van trouwen
TO2003 SVJ heeft toegezegd
periodiek de Kamer te
informeren over monitoren
gefaseerde invoering

3-11-2014

32 444

32 444

30 585

TO02031. De Ministers van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van
Veiligheid en Justitie zeggen
de Kamer, naar aanleiding
van een vraag van de leden
Duthler (VVD) en Engels
(D66), toe de Kamer te
berichten over het standpunt
van het kabinet naar
aanleiding van de uitkomsten
van de consultatie over het
conceptwetsvoorstel
splitsing Raad van State en
opheffing Centrale Raad van
Beroep en College van
Beroep voor het bedrijfsleven

30-9-2014

3-11-2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Duthler (VVD), toe een tweetal
algemene maatregelen van bestuur
(AMvB’s) ter implementatie van de
wet, zodra deze gereed zijn, ter
informatie naar de Kamer te sturen.
De Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
De Boer (GroenLinks), toe een
onderzoek naar de omvang van
huwelijksdwang naar de Kamer te
sturen.
De gemeente Den Bosch is bezig met
een pilot elektronische melding
voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap, en zal daarbij
ook dit aspect betrekken.

Ik heb deze toezegging gestand
gedaan bij het wetsvoorstel huwelijksdwang (33 488). Het onderzoek is als
bijlage bij de Memorie van Antwoord
gevoegd.

De pilot zal begin 2016 worden
afgerond en geëvalueerd. Ik verwacht
uw Kamer in het voorjaar van 2016
nader te kunnen informeren.

In het voorjaar 2016 worden de beide
Kamers geïnformeerd over de
gefaseerde invoering van de elektronische dienstverlening bij de burgerlijke
stand.
De Minister van BZK zal deze
toezegging gestand doen.
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