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De heer drs. S.A. Blok 
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ons kenmerk 

 

 

15 maart 2017 
Reactie op toezeggingen over politiële, justitiële en strafvorderlijke gegevens 
159566.12u 
 
 
Geachte heer Blok, 
 
Bij brief van 21 december 20161 is de Kamer een reactie aangeboden op het overzicht van de 
toezeggingen waarvan de termijn verlopen is per 1 januari 2016 respectievelijk 1 juli 2016. 
Deze reactie is in de vergadering van vaste de commissie voor Veiligheid en Justitie van 7 fe-
bruari jl. besproken. U heeft hierover inmiddels een brief2 ontvangen. In deze brief is aange-
kondigd dat u ten aanzien van een drietal toezeggingen, te weten T00498, T00499 en T00502, 
een nadere brief zal ontvangen. In de onderhavige brief willen de leden van de vaste commissie 
voor Veiligheid en Justitie de afhandeling van deze toezeggingen onder uw aandacht brengen. 
 
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 4 november 2014 een 
brief3 gestuurd (kopie toegevoegd als bijlage) waarin de volgende passage is opgenomen: 
 
"De betrokken toezeggingen hebben kort gezegd betrekking op de codering en rubricering van 
politiegegevens en op themaverwerking. Het betreft hier problematiek die naar het oordeel van 
de commissie onverkort actueel is. Zij wenst de toezeggingen om die reden te blijven opvoeren 
totdat verifieerbaar is of de thema's adequaat geadresseerd worden in wetswijzigingen dan wel 
in de eventuele samenvoeging van de beide wetten tot de door u aangehaalde overkoepelende 
"privacywet''. In dat verband wenst de commissie van u te vernemen, bij voorkeur binnen vier 
weken na dagtekening van deze brief, in hoeverre hiervoor reeds concrete plannen bestaan en 
zo ja, wat deze inhouden alsmede wat het beoogde tijdpad voor het wetgevingstraject is."4 
 
Vooralsnog heeft de Eerste Kamer geen reactie mogen ontvangen op bovenstaande passage.5 
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken u daarom spoedig een 
antwoord te geven.  
 
 

1 Kamerstukken I 2016/17, 34 550 VI, J. 
2 Brief van 13 februari 2017, ons kenmerk: 159566.11u.  
3 Ons kenmerk: 155557.08.1u. 
4 Brief van 4 november 2014, ons kenmerk: 155557.08.1u, p. 1. 
5 Overigens is nog gerappelleerd bij brief van 10 februari 2016, ons kenmerk: 157591.11u.  

                                                



 datum 15 maart 2017 
 ons kenmerk 159566.12u 
 blad 2 

 
 

 

De leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 7 april 2017. 
 
Hoogachtend, 
 

 
Mr. dr. A.W. Duthler  
Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 



Eerste
I Ç a r n e r der Staten-Generaal

Minister van Veiligheid en Justit ie

De heer mr. I.W . Opsteken

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

da t u m 4 november 2014

betreft halfjaarli jks toezeggingenrappel

ons  k en me rk 155557.08.1u

uw k e nmer k 575524

Geachte heer Opstelten,

uostbes@eerstekamenn1

womeersteltarbern1

Op 21 oktober jl . heeft u de Kamer uw reactie aangeboden op het verzoek te reageren op een

overzicht van de stand van zaken van toezeggingen waarvan de term ijn verlopen is,

respectievel ijk verloopt op 1 januari  2015. Deze reactie is in de vergadering van de commissie

voor Veil igheid en Justit ie van 28 oktober j l . besproken.

Binnenhof 2 2

postbus 2 0 0 1 7

2 5 0 0 EA Den Haag

0 7 0 - 3 1 2  9 2  0 0

0 7 0 - 3 1 2 93 go

De commissie heeft besloten de toezeggingen met nummers T00498, T00499 en T00502 nog

als openstaand te handhaven. Het gaat hierbij  om een drietal  toezeggingen gedaan bij  de

plenaire behandeling van het voorstel  van W et pol it iegegevens (W pg) (30327). U schri jf t  in uw

reactie op het rappel:

"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  j l .  (TK 33842, nr. 2) wordt

ui teengezet hoe de Wpg en de Wet justi tiële en strafvorderli jke gegevens zouden moeten

worden herzien en eventueel samengevoegd tot één overkoepelende "privacywet". De
evaluatierapporten en de kabinetsreactie daarop zi jn in juni  toegezonden aan beide Kamers. Ik

zou uw Kamer wi l len voorstel len te zi jner ti jd een debat te voeren over een nieuwe systematiek
voor de regelgeving rond het gebruik en de bescherming van poli tiële, justit iële en
strafvorderl i jke gegevens."

De betrokken toezeggingen hebben kort gezegd betrekking op de codering en rubricering van

pol it iegegevens en op themaverwerking. Het betreft hier problematiek die naar het oordeel van

de commissie onverkort actueel is. Zi j wenst de toezeggingen om die reden te bl i jven opvoeren

totdat veri fieerbaar is of de thema's adequaat geadresseerd worden in wetswijzigingen dan wel

in de eventuele samenvoeging van de beide wetten tot de door u aangehaalde overkoepelende

"privacywet' ' . In dat verband wenst de commissie van u te vernemen, bij  voorkeur binnen vier

weken na dagtekening van deze brief, in hoeverre hiervoor reeds concrete plannen bestaan en

zo ja, wat deze inhouden alsmede wat het beoogde tijdpad voor het wetgevingstraject is.



datum 4 november 2014

ons kenmerk 155557.08.1u

blad 2

Ter informatie bied ik u hierbi j voorts een overzicht aan waarin u in de laatste kolom kunt zien

hoe de commissie heeft besloten over het al dan niet w ijzigen van de status van toezeggingen

en de rappeldata.

Hoogachtend,

Mr. dr. A.W. Duthler

Voorzitter van de vaste commissie voor Veil igheid en Justit ie



Toezegging Stand van zaken vo lgens de min is ter  v an

VLIJ per ok tober 2014

Besluit van de commissie V8L3 d.d.

28  ok tober  2014

T00484; Toezegging Verdere

liberalisering pacht

Bi j brief  van 15 apri l 2014 heef t de

Staatssecretaris van Economische Zaken de

evaluatie van de pachtregelgeving aan de

Eerste Kamer gezonden (kamerstuk 1 30448,

G met bi jlage). Een kabinetsreactie is in

voorbereiding.

Kabinetsreac tie  d .d.  15  oktober

2014  (E K  30448 ,  H )  v oor

kennisgev ing aannemen en

toezegg ing als  v oldaan

reg is t re ren.

T00485; Toezegging Ef fecten

amendement-Slob

Bi j brief  van 15 apri l 2014 heef t de

Staatssecretaris van Economische Zaken de

evaluatie van de pachtregelgeving aan de

Eerste Kamer gezonden (kamerstuk 1 30448,

G met bi jlage). Een kabinetsreactie is in

voorbereiding.

Kabine tsreact ie d.d . 15  ok tober

2014 (EK 30448, H) voor

kennisgeving aannemen en

toezegging als voldaan

registreren.

T00498; Toezegging Codering

gegevens

Deze toezegging is gedaan t ijdens de

behandeling van het voorstel van Wet

po li tiegegevens (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 .  (T K 33842, nr. 2) word t ui teengezet

hoe de Wpg en de Wet justit iële en

straf vo rderli jke gegevens zouden moeten

worden herzien en eventueel samengevoegd

to t één overkoepelende "privacywet" . De

evaluatierapporten en de kabinetsreactie

daarop zi jn in juni  toegezonden aan beide

Kamers. Ik zou uw Kamer wi llen voorstellen te

zi jner t ijd een debat te voeren over een

nieuwe systematiek voor de regelgeving rond

het gebruik en de bescherming van po li t iële,

justi t iële en straf vo rderli jke gegevens. De

toezegging is hiermee afgedaan.

T oezegging bl ij ft  openstaand;

toelich ten in aanb iedingsbr ief .

T00499; Toezegging Rubricering

po li t iegegevens

Deze toezegging is gedaan t ijdens de

behandeling van het voorstel van Wet

po lit iegegevens (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 ui teengezet

hoe de Wpg en de Wet justit iële en

straf vo rderli jke gegevens zouden moeten

worden herzien en eventueel samengevoegd

to t één overkoepelende "privacywet" . De

T oezegging bl ij ft  openstaand;

toelich ten in  aanb ied ingsbrief .



Toezegging Stand van zaken vo lgens de min is ter  v an

V8J  per  ok tober  2014

Bes lu it  v an de  commiss ie V8J d.d.

28  ok tober  2014

evaluatierapporten en de kabinetsreactie

daarop zijn in juni  toegezonden aan beide

Kamers. Ik zou uw Kamer wi llen voorstellen te

zi jner t i jd een debat te voeren over een

nieuwe systematiek voor de regelgeving rond

het gebruik en de bescherming van po li t iële,

justi t iële en straf vo rderli jke gegevens. De

toezegging is hiermee afgedaan.

T00502; Toezegging

Themaverwerking

Deze toezegging is gedaan t i jdens de

behandeling van het voorstel van Wet

po li tiegegevens (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 ui teengezet

hoe de Wpg en de Wet justi t iële en

straf vorderli jke gegevens zouden moeten

worden herzien en eventueel samengevoegd

to t één overkoepelende "privacywet" . De

evaluatierapporten en de kabinetsreactie

daarop zijn in juni  toegezonden aan beide

Kamers. Ik zou uw Kamer wi llen voorstellen te

zi jner t ijd een debat te voeren over een

nieuwe systematiek voor de regelgeving rond

het gebruik en de bescherming van poli t iële,

justi t iële en straf vo rderli jke gegevens. De

toezegging is hiermee afgedaan.

T oezegging bl ij ft  openstaand;

toelich ten in  aanb ied ingsbrief .

T01063; Toezegging Nulmeting

bi j internetaanbieders

In de hiervoor genoemde kabinetsreactie van

23 juni  jl.  (T IK 33 842, nr. 2) wordt

ui teengezet hoe de Wet po li tiegegevens en de

Wet justi t iële en straf vorderlijke gegevens

zouden moeten worden herzien en eventueel

samengevoegd to t één overkoepelende

"privacywet" . De evaluatierapporten en de

kabinetsreactie daarop zi jn in juni

toegezonden aan beide Kamers. Ik zou uw

Kamer wi llen voorstellen te zi jner t i jd een

debat te voeren over een nieuwe systematiek

voor de regelgeving rond het gebruik en de

bescherming van poli t iële, justi t iële en

straf vo rderli jke gegevens. De toezegging is

hiermee afgedaan.

T oezegging bl ij ft  openstaand.

Evaluatierapporten en ka binetsreactie

hebben betrekking op po li t iële,

justi t iële en straf vo rderlijke gegevens,

en niet op het vastleggen van

gegevens onder de Wet bewaarplicht

telecommunicatiegegevens.

T01203; Toezegging Monito ring

toepassing wet

De Eerste Kamer is bij twee gelegenheden

geïnfo rmeerd over de monito ring van de wet:

1 juli  2011 (K amerstukken I 2010 /11,  31467,

Voor  kennisgev ing aannemen en

ca tegor ie  w ij zigen in

legisprudent ie , omdat het een
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Besluit van de commissie VS..) d.d.

28  ok tob er  2014

nr..1 en bi jlage) en op 7 juni  2013

(Kamerstukken II 2012/13,  31  467,  nr . K en

bi jlage). De toezegging is hiermee afgedaan

doorlopende toezegging betref t.

T01304; Toezegging Jaarli jkse

rapportage over ui tspraken van

het Hof  van Justit ie van de

Europese Unie waarin het

Handvest, het EVRM en

fundamentele beginselen op de

terreinen van asiel en migratie

een ro l spelen

Het jaarbericht van de

procesvertegenwoordiging Hv..1 EU bevat de

gevraagde info rmatie. Deze wordt jaarli jks

door de Minister van Buitenlandse Zaken

aangeboden. Ook inzake de EVRM-rapportage

wordt jaarli jks door de Minister van

Buitenlandse Zaken een jaarli jks rapport

ui tgebracht. De toezegging is hiermee

afgedaan.

Toezegging behoort bi j de commissie

EUZA.

T01436; Toezegging Waarborgen

bevei liging verstrekking DNA-

pro f ielen aan externe laborato ria

De ui tvoering van de toezegging wordt

meegenomen met het o ntwerpbeslui t dat in

november 2014 voor consultatie wordt

voomelegd.

Voor  kennisgev ing aannemen en

dead line  naar  1 j anuar i 2015

verp laa tsen.

T01453; Toezegging evaluatie

werking lex si lencio posi tivo

(1SP) en betrekken van de

toepassing van de LSP op

kansspelautomatenvergunningen

Deze toezegging is door de commissie

Vei ligheid en Justi tie van uw Kamer reeds als

vo ldaan aangemerkt in de vergadering van 9

september 2014 jl.

Toezegging is inderdaad als voldaan

geregistreerd.

T01489; Toezegging Resultaten

onderzoek Europese Commissie

over implementatie

Terugkeerrichtli jn

De Evaluatie Terugkeerrichtli jn (Kamerstukken

I, 2013/14, 32 420, nr. I) is op  8 augus tus jl.

aan uw Kamer gezonden. De toezegging is

hiermee afgedaan.

Toezegging behoort bi j de commissie

I&A/JBZ.

TO1518; Toezegging Meenemen

diverse punten bi j vo lgende

wetswi jziging Wbp

Er komt een no ta van wi jziging bi j het

wetsvoorstel datalekken waarbi j bestuurli jke

boete mogeli jk wordt voor overtreding

materiele normen van de Wbp. Andere punten

zullen worden bezien tegen achtergrond van

al-vero rdening gegevensbescherming. Het is

mi jn streven de no ta van wi jziging voor 1

november a.s. bi j de Tweede Kamer in te

dienen

Voor  kenn isgev ing aannemen en

dead line  naar  1  j anuar i 2015

verp laatsen.

T01565; Toezegging Directe en

constante monito ring

arrondissement Oost

Aan de eerste monitoringsrapportage

Herziening Gerechteli jke Kaart wordt op di t

moment de laatste hand gelegd en zal zo  snel

mogeli jk aan de Kamer worden verzonden.

Voor  kenn isgev ing aannemen en

dead line  naar  1  j anuar i 2015

verp laatsen.

T01566; Toezegging Agenderen

en monito ren van ef fect

productienormen op kwali tei t  in

de rechtspraak, alsmede

monito ren van de ro l van de

Raad voor de rechtspraak op vier

punten

Aan de eerste monito ringsrapportage

Herziening Gerechteli jke Kaart wordt op di t

moment de laatste hand gelegd en zal zo  snel

mogeli jk aan uw Kamer worden verzonden.

Voor  kenn isgev ing aannemen en

dead line  naar  1  j anuar i 2015

verplaatsen.
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T01568; Toezegging Raad voor

de rechtspraak en

onafhankeli jkhe id rechtspraak

Als Minister van Veiligheid en Justit ie hanteer

ik in mi jn contacten met de Raad voor de

Rechtspraak bi j voortduring de

onafhankeli jkheid van de rechtspraak als

toetssteen. De toezegging is hiermee

afgedaan.

Voor kenn isgev ing aannemen.

Gelet op het doorlopende karakter

van de toezegging is de categorie

legisprudentie.

TO 1630; Toezegging volwaardig

kunnen f unct ioneren

rechtbanken Overi jssel en

Gelderland

Hiervan is bli jk gegeven met het werkbezoek

dat ik op 11 apri l 2013, samen met het lid

Beuving heef t gebracht aan de rechtbank

Overi jssel. De toezegging is hiermee

afgedaan.

T oezegg ing b li j f t opens taand.

In de brief  van 22 mei 2014 (EK

33750 VI, U) is aangegeven dat o f  de

toezegging is vo ldaan, zal moeten

bli jken bi j de evaluatie van de

herziening gerechteli jke kaart. 1

T01631; Toezegging

gerechtsbesturen rechtbanken

Overi jssel en Gelderland

vo /waardig, krachtig en aan

andere gerechtsbesturen

geli jkwaardig, alsmede zo  snel

mogeli jk benoemen en

bekendmaken vo lledige

gerechtsbesturen

Zowel bi j de rechtbank Overijssel als bi j de

rechtbank Gelderland zijn vo lledige en

vo lwaardige gerechtsbesturen benoemd. De

toezegging is hiermee afgedaan.

T oezegg ing b li j f t opens taand.

In de brief  van 22 mei 2014 (EK

33750 VI, U) is aangegeven dat o f  de

toezegging is voldaan, zal moeten

bli jken bi j de evaluatie van de

herziening gerechteli jke kaart,

T01638; Toezegging voorhang

AMvB ex art ikelen 30 en 36 Pw

De AMvB ex art ikel 36 Po lit iewet 2012 is bi j

brief  van 19 juli  2012  (Kamerstukken 30880,

nr 73) reeds voorgehangen en op 1 januari

2013 in werking getreden.

Het ontwerpbeslui t krachtens art ikel 30

Po lit iewet bevindt zich nog in de

consultatiefase. Na consultatie wordt het

ontwerpbeslui t voorgehangen.

Voor  kennisgev ing aannemen en

dead line  naar  1 j anuar i 2015

verp laatsen.

1

1

T01677; Toezegging bi j

onderhandelingen in Brussel

i nze t t e n  o m  a c g u i s  van  he t

we t s vo o r s t e l  t e  b e ho ud e n

De  r ic h t l i j n  is  vas t g e s t e l d  a l s  r i c h t l i j n

20 1 4 / 2 6 /E U c o l le c t ie f  b e hee r . D aar m e e  z i j  d e

ond e r hand e l i ng e n  t o t  e en  e i nd e  g e b r ac h t .  E e n

im p l e m e nt a t i e vo or s t e l  i s  i n  vo or b e r e i d i ng .  D e

to e ze gg i ng  i s  h ie r m e e  a f g ed aan .

Voor  kenn isgev ing aannemen en

toezegging als vo ldaan

reg ist re ren.

T01802; Toezegging

Standpuntwi sseling met

Europese Commissie inzake pre-

inf ractieprocedure Richtli jn

Gezinshereniging

Op 13 februari  2014 is uw Kamer per brief

geïnfo rmeerd over de stand van de procedure.

Zoals toegezegd wordt uw Kamer in

vertrouweli jkheid over het vervo lg van de

procedure op de hoogte gehouden en zal de

Staatssecretaris van Vei ligheid en Justi tie

eventuele vervo lgstukken die worden

uitgewisseld tussen de regering en de

Europese Commissie uw Kamer doen

Toezegging behoort bi j de commissie i

I&A/ IBZ.
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toekomen.

TO1851; Toezegging Info rmeren

monito rs taakstelling openbaar

ministerie

De Tweede Kamer ontvangt half jaarli jks een

voortgangsbrief  over het programma

Versterking Prestaties Strafrechtketen (VP5).

Deze voortgangsbrieven worden in af schri f t

aan de Eerste Kamer gezonden. In de

voortgangsbrieven wordt ingegaan op de

taakstelling voor het Openbaar Ministerie. De

toezegging is hiermee afgedaan.

Voor  kennisgev ing aannemen en

ca tegorie  w ijz igen in

leg isprudentie , omdat het een

doorlopende toezegging betref t.

T01901; Toezegging

reparatievoorstel bi j

Implementa tiewet richtl i jn

consumentenrechten

Het wetsvoorstel ter verduideli jking van het

toepassingsbereik

van de 'koopregels' van ti tel 7.1 BW is op 25

apri l door de ministerraad aanvaard. Dat is bi j

brief  van 25 april aan de Eerste Kamer bericht,

Uw Kamer heef t deze brief  op 6 mei voor

kennisgeving aangenomen. De toezegging is

hiermee afgedaan.

T oezegg ing b l ij ft  opens taand, in

elk geval zo lang het reparatievoorstel

nog niet openbaar is.
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