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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 april 2016
Bij regeling van 29 januari jl. is de Commissie Evaluatie Wet herziening
gerechtelijke kaart (verder: de commissie), onder leiding van prof. Henk
Kummeling van start gegaan. De commissie heeft de opdracht om voor
1 januari 2018, binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet herziening
gerechtelijke kaart (HGK), haar evaluatie af te ronden. Daarnaast is de
commissie gevraagd om voor 1 april 2016 een deelverslag uit te brengen
over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel
(hierna: Splitsingswet). Op 31 maart jl. heeft de commissie dit deelverslag
afgerond en vandaag is het aan mij aangeboden. Dit deelverslag2 bied ik u
hierbij aan.
De voorlopige conclusie van de commissie luidt dat er geen acute
zorgpunten dan wel zwaarwegende aandachtspunten ten aanzien van de
effecten van de Wet HGK in de arrondissementen Gelderland en Overijssel
gesignaleerd moeten en kunnen worden. Ten behoeve van de eindrapportage onderzoekt de commissie de doeltreffendheid van de Wet HGK en
de effecten in de praktijk ten aanzien van alle arrondissementen. Daarbij
betrekt de commissie ook de eventuele bevindingen die verband houden
met de Splitsingswet.
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Na oplevering van de eindrapportage van de commissie eind 2017, zal ik
uw Kamer zo spoedig mogelijk nader informeren.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 451, D

2

