
 

 

Ministerie van Justitie 
 
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand 
 Directie Wetgeving 
 
 

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelen. 

a 

  

  
Bij  brief van 13 september jongstleden aan de Minister-President vroeg de voorzitter van de Vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat om aanvullende informatie 
omtrent de wijze waarop de regering uitvoering geeft aan de motie Van Thijn (28 831, B). De 
Minister-President heeft mij verzocht deze brief te beantwoorden, aan welk verzoek ik hierbij voldoe. 
 
De voorzitter van de Commissie merkt op dat ik in mijn brief van 11 augustus jongstleden waarin ik 
een reactie geef op de motie Van Thijn, niet heb aangegeven of en zo ja, op welke wijze deze motie 
zal worden uitgevoerd. In de brief heb ik een uiteenzetting gegeven over de wijze waarop in de 
huidige praktijk uitvoerings- en handhavingsorganisaties al bij de voorbereiding van wetgeving 
worden betrokken, en op welke wijze hun bevindingen in die wetgeving een plaats krijgen, zodat 
deze ook in de (politieke) besluitvorming een rol kunnen spelen. Ik heb daarmee willen aangeven dat 
de regering in feite al uitvoering geeft aan deze motie, zij het dat ik erkend heb dat de wijze waarop 
dit geschiedt en het resultaat ervan, nog versterkt kunnen worden. Een initiatief daartoe, nl. 
versterking van de structuur en instrumentarium voor effectbeoordeling van voorgenomen 
regelgeving, naar aanleiding van de evaluatie daarvan, is vermeld in de brief. Op dit moment vindt 
daarover nog overleg plaats met de betrokken ministeries.  
Ik stel mij voor uw Kamer nader in te lichten over de voornemens terzake zodra daarover meer 
duidelijkheid bestaat. Ik verwacht dat dat in het eerste kwartaal van 2006 zal zijn. 
 
Voorts heeft de voorzitter van de Commissie gevraagd de U&H-toets, de evaluatie van de bestaande 
structuur voor effectbeoordeling van voorgenomen regelgeving en een representatieve collectie van 
de in mijn brief genoemde protocollen voor de inschakeling van adviesorganen, 
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belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties te ontvangen. Deze stukken treft u bijgaand aan. Het 
horen van adviesorganen geschiedt overigens op basis van wettelijke voorschriften terzake. De 
daarbij ten algemene te volgen procedure is beschreven in het Draaiboek voor de wetgeving (nrs. 18 
tot en met 22). 
 
 
De Minister van Justitie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


