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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 16 juli
2020 een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de
Minister voor Rechtsbescherming inzake de halfjaarlijkse stand van zaken
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Den Haag, 16 juli 2020
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 2020 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2021 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vkisiniik9dh
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlaeabtl6vrs&ministerie=vkisiniik9dh
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 4 september 2020 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
verstreken.
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,
Bruijn
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister voor Rechtsbescherming
Den Haag, 16 juli 2020
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 2020 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2021 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vkjhltvyf5mt
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlaeabtl6vrs&ministerie=vkjhltvyf5mt
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 4 september 2020 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
verstreken.
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,
Bruijn
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 september 2020
Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op uw brieven
van 16 juli jongstleden. In de bijlage van deze brief treft u de stand van
zaken van de gedane toezeggingen aan uw Kamer. Ik hoop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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Bijlage

Halfjaarlijkse toezeggingen rappel 2020

Toezegging

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Rechtspositie
jeugdigen bij toepassing
vrijheidsbenemende maatregelen
(30 644) (T00969)

16 december
2007

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.

De toezegging is gestand gedaan middels een
brief die door MVWS aan de Kamer is gestuurd
(Kamerstuknummer 34 775 XVI, 19 september
2017)

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel over vijf jaar (32 044)
(T01696)

26 maart 2013

De Minister van Veiligheid & Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen van de leden Quik-Schuijt en
Strik, toe het wetsvoorstel over vijf
jaar te evalueren.

Doordat er slechts één zaak aan de HR is
voorgelegd in het kader van herziening ten
nadele, en deze zaak niet heeft geleid tot
herziening omdat de HR deze heeft afgewezen,
kan er nog steeds geen evaluatie plaatsvinden.
Zodra de situatie is veranderd zal de evaluatie
alsnog worden uitgevoerd.

Toezegging Uitbreiding spreekrecht tot stieffamilie (34 082)
(T02307)

5 april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een opmerking van het lid Markuszower(PVV), toe de uitbreiding van het
spreekrecht tot de stieffamilie mee te
nemen in de evaluatie van het huidige
spreekrecht.

De toezegging is afgedaan door de indiening
van het wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. Dit wetsvoorstel ligt naar verwachting nog
dit najaar in uw Kamer.

Toezegging Bezien of een
aanvullende bevoegdheid van de
rechter noodzakelijk is betreffende verplichte aanwezigheid
van de verdachte bij de uitspraak
(34 082) (T02308)

5 april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Markuszower
(PVV), toe te bezien of er een
aanvullende bevoegdheid van de
rechter noodzakelijk is wat betreft de
aanwezigheid van de verdachte bij de
uitspraak.

De toezegging is afgedaan door de indiening
van het wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. Dit wetsvoorstel ligt naar verwachting nog
dit najaar in uw Kamer.

Toezegging Onderzoek naar
signalen van stijging aantal
verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven (34 775 VI)
(T02609)

22 mei 2018

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen van de leden Baay-Timmerman
en Van Bijsterveld, toe onderzoek te
laten verrichten naar signalen dat het
aantal verstekvonnissen is gestegen
waar zittingslocaties zijn opgeheven.

Op basis van de uitkomsten van de expertmeeting in april 2019 en uitgekomen relevant
onderzoek van de Raad voor de rechtspraak, is
in het najaar van 2019 een opzet voor vervolgonderzoek geschreven. Startnotitie is gereed,
offertetraject wordt gestart. Het onderzoek
wordt in 2020 uitgevoerd.

Toezegging In kaart brengen van
de effecten van micro targeting in
relatie tot specifieke waarden en
individuele vrijheden (34 775 VI)
(T02711)

19 februari 2019

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Duthler, toe in
kaart te brengen wat de effecten zijn
van micro targeting en daarbij te
kijken naar de kansen, maar vooral
ook naar de risico’s die dat oplevert
voor specifieke waarden en individuele vrijheden, alsook daarbij de
internationale dimensie te betrekken.

Voor het herfstreces kan de Kamer een brief
verwachten.

Toezegging Toezenden afschrift
interdepartementale beleidsonderzoek naar deeltijdwerk en de
kabinetsreactie (34 231) (T02755)

14 mei 2019

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen van de leden Vink (D66) en
Vlietstra (PvdA), toe een afschrift van
het interdepartementale beleidsonderzoek naar deeltijdwerk en de kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.

Afgedaan met de kabinetsreactie
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
Deeltijdwerk (35 300, 29 april 2020).
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Toezegging

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Ingaan op de positie
van de man en het evenwichtig
verdelen van zorgtaken in de
kabinetsreactie op het interdepartementale beleidsonderzoek naar
deeltimewerk (34 231) (T02757)

14 mei 2019

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe in de kabinetsreactie op het
interdepartementale beleidsonderzoek
naar deeltimewerk in te gaan op de
positie van de man.

Afgedaan met de kabinetsreactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk
(35 300, 29 april 2020).

Toezegging Extra maatregelen
nemen op het punt van rolpatronen en cultuur (34 231) (T02758)

14 mei 2019

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Vlietstra (PvdA),
toe extra maatregelen te nemen op het
punt van rolpatronen en cultuur indien
de resultaten van het onderzoek inzake
deeltijdwerk daar aanleiding toe
geven. Tevens zegt de Minister toe in
de kabinetsreactie op deze elementen
in te gaan.

Afgedaan met de kabinetsreactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk
(35 300, 29 april 2020).

Toezegging In het onderzoek naar
een breder draagvlak van het
huidige alimentatiestelsel ingaan
op de positie van samenwonenden (34 231) (T02759)

14 mei 2019

De Minister voor Rechtsbescherming
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Vlietstra (PvdA),
toe in het onderzoek naar een breder
draagvlak van het huidige alimentatiestelsel de positie van samenwonenden
mee te nemen.

Afgedaan met de kabinetsreactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk
(35 300 29 april 2020).

Toezegging Evalueren werking
wetsvoorstel (32 890) (T01615)

6 november
2012

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van het lid
Van Bijsterveld, toe de werking van
onderhavig wetsvoorstel in de praktijk
te analyseren.

Het WODC-onderzoek loopt nog. De planning
was dit onderzoek deze zomer af te ronden.
Door COVID-19 heeft dit echter vertraging
opgelopen.

Toezegging Onderzoek naar
overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht
(33 112) (T01924)

14 mei 2014

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.

Op 2 februari 2017 heeft de Minister van JenV
met een brief aan de EK het rapport «Orde in de
openbare orde» aangeboden. In die brief is een
beleidsreactie op dit rapport aangekondigd.
Deze volgt dit jaar.
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Toezegging

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Brede evaluatie vijf
jaar na inwerkingtreding van de
wet, waarbij een viertal elementen in elk geval zal worden
meegenomen (33 882) (T02138)

23 juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van de leden
Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66),
Bikker (ChristenUnie), Ruers (SP) en
Lintmeijer (GroenLinks), toe dat vijf
jaar na inwerkingtreding van de wet
een brede evaluatie zal plaatsvinden
en dat daarbij in elk geval de volgende
elementen zullen worden betrokken:
(1) de vraag naar nut en noodzaak van
artikel 172, tweede lid, van de
Gemeentewet, nu de uiteindelijke
wettekst niet bepaalt dat de sancties
van private organisaties bij algemene
maatregel van bestuur moeten zijn
aangewezen; (2) de formulering van
artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet («tevens namens hem») in het
licht van het territoriumvereiste van de
burgemeester; (3) ervaringen in
andere landen, waaronder het
Verenigd Koninkrijk; en (4) de
controlerende rol van de gemeenteraad ten opzichte van een burgemeester die gebruikmaakt van de nieuwe,
verzwaarde openbare ordebevoegdheid.

Het evaluatieonderzoek is gestart, en wordt
begin 2021 afgerond.

Toezegging Vervolgevaluatie wet
biometrie in de vreemdelingenketen (33 192) (T02407)

18 april 2017

Ter nakoming van toezegging T01859
biedt de Staatssecretaris van V&J een
evaluatie van de wet biometrie in de
vreemdelingenketen (WBVK) aan.
Daarbij zegt hij de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Strik (GroenLinks) toe, binnen de
termijn van het van rechtswege
vervallen van de WBVK (maart 2021),
een vervolgevaluatie te laten uitvoeren
en deze aan de Eerste Kamer te doen
toekomen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2019] – EK
Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen
(33 192 M, 26 november 2019)

Toezegging Informeren over de
verwachte opbrengsten en
kosten van de Nederlandse
deelname aan het EOM (33 709)
(T02569)

3 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt, naar aanleiding van de vraag van
het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer
te informeren over de verwachte
opbrengsten en kosten van de
Nederlandse deelname aan het EOM.

De kosten van deelname aan het EOM zijn in
kaart gebracht in het kader van de implementatiewetgeving en verwerkt in de memorie van
toelichting, die op 2 april jl. aan de Tweede
Kamer is gestuurd.

Toezegging Op de hoogte
houden van de voortgang van de
voorbereidingen voor de
oprichting van het EOM (33 709)
(T02573)

1 juli 2019

De Minister van Veiligheid en Justitie
zegt de Kamer schriftelijk toe deze
regelmatig op de hoogte te houden
van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het
EOM.

Dit betreft een doorlopende toezegging, als er
nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de Kamer
geïnformeerd worden. De derde voortgangsrapportage is aan de EK gestuurd.

Toezegging Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van
politie en politieexternen
(34 775 VI) (T02599)

22 mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Dercksen, toe het
wetsvoorstel screening ambtenaren
van politie en politie-externen dit jaar
bij de Kamer in te dienen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2019] – TK
Nader rapport Wijziging van de Politiewet 2012
en de Wet op de medische keuringen in verband
met het screenen van personen die ambtenaar
van politie willen worden of zijn en personen die
krachtens overeenkomst werkzaamheden voor
de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening
ambtenaren van politie en politie-externen)
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Toezegging

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Het opstarten van
een publiekscampagne over de
aangifteplicht (34 746) (T02648)

11 september
2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Wezel (SP), toe
dat hij initiatieven zal ontplooien om
een publiekscampagne op te zetten
wat betreft de aangifteplicht, die geldt
voor eenieder die kennis draagt van
terroristische misdrijven, inclusief de
voorbereiding daarvan.

De Eerste Kamer wordt in oktober geïnformeerd.

Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar
de Kamer sturen (34 915/34 916)
(T02650)

10 juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van de leden Vlietstra
(PvdA) en Baay-Timmerman (50PLUS),
toe dat hij de brief aan de Tweede
Kamer, over het ingewonnen advies
betreffende het instemmingsvereiste
bij het terechtstaan per videoconferentie, in het kader van eventueel in de
toekomst af te sluiten verdragen, ook
naar de Eerste Kamer zal sturen.

In opdracht van het WODC wordt onderzoek
gedaan. De resultaten van dat onderzoek
worden in het najaar verwacht.

Toezegging Overleggen met
verhuursector ter voorkoming
van drugsoverlast (34 763)
(T02678)

4 december
2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Dercksen (PVV),
toe dat hij met de verhuursector zal
overleggen om te komen tot afspraken
ter voorkoming van drugsoverlast.

Uitgaande brief [20-07-2020] – EK Afdoening
toezeggingen

Toezegging Vervolgbeleid
leefbaarheid woonwijken
onderzoeken en de Kamer
daarover informeren (34 763)
(T02679)

4 december
2018

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat hij samen met de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en betrokken
partijen zal bezien of er vervolgbeleid
nodig is betreffende de leefbaarheid
van woonwijken en daarover de
Kamer zal informeren.

Het WODC monitort de toepassing van artikel
13b Opiumwet. Hierin worden de specifieke
vragen waarop de toezegging toeziet meegenomen. De resultaten van het onderzoek worden in
het voorjaar van 2021 verwacht. De Kamer zal zo
spoedig mogelijk na ontvangst van het
onderzoeksrapport geïnformeerd worden.

Toezegging In gesprek gaan met
de burgemeesters van bepaalde
regio’s inzake de aanwezigheid
van de politie (30 880/32 822)
(T02751)

2 april 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een vraag van het lid Vlietstra (PvdA),
toe in gesprek te gaan met de
burgemeesters van de regio’s waarbij
sprake is van problematiek inzake de
aanwezigheid van de politie.

De toezegging is afgedaan. Zowel de Minister
als zijn ambtenaren voeren met regelmaat
gesprekken met burgemeesters en regioburgemeesters, waarbij ook de aanwezigheid van de
politie in hun gemeente of eenheid en de
aansturing van en samenwerking met BOA’s aan
de orde komt. De Minister heeft de Eerste
Kamer over de ontwikkelingen op het terrein
van de BOA’s geïnformeerd in zijn brief van
14 oktober 2019 (EK 30 880/32 882, AG) met
bijlagen.

Toezegging De Kamer een brief
toesturen over de verdere
uitwerking van de plannen
gericht op repressie, preventie,
weerbaarheid en het aanspreken
van branches (34 997) (T02815)

5 november
2019

De Minister van Justitie en Veiligheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van
een ingetrokken motie van het lid
Rombouts (CDA) en een vraag van het
lid Janssen (SP), toe de Kamer een
brief te sturen waarin hij ingaat op een
langjarige en structurele uitwerking
van de plannen onder meer gericht op
repressie, preventie, weerbaarheid en
het aanspreken van branches.

De toezegging is afgedaan bij de beantwoording
van de VSO van 9 maart jongstleden met als
titel «Reactie op uw brief over contourenbreed
offensief tegen georganiseerde ondermijnende
criminaliteit»
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Toezegging

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Geobjectiveerde
weergave inhoud gespreksverslagen provinciale regietafels
asielopvang (35 210 VI) (T02933)

2 juni 2020

De Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Van Hattem (PVV), toe door middel
van een geobjectiveerde weergave de
inhoud van de gespreksverslagen van
de provinciale regietafels, waar wordt
gesproken over de mogelijkheden
voor opvanglocaties met provincie en
gemeente, te verstrekken.

De Kamer wordt na verwachting voor oktober
geïnformeerd.
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