
 

 

 

Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588) (T02465) 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw kamer op 11 juli 2017, tijdens 
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017), en naar aanleiding van vragen van de leden Van Kappen (VVD), 
Rombouts (CDA) en Bikker (CU), toegezegd het functioneren van de Toetsingscommissie Inzet 
Bevoegdheden (TIB) al na twee jaar te evalueren, inclusief de relatie met de ministeriële 
verantwoordelijkheid. De bewuste evaluatie, uitgevoerd in opdracht van de regering door een 
commissie onder voorzitterschap van mw. Renée Jones-Bos, heeft geresulteerd in een rapport dat 
op 20 januari 2021 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister 

van Defensie aan beide Kamers der Staten-Generaal is aangeboden (kamerstuk 34588, N). Op 5 
maart hebben genoemde ministers, namens het kabinet, hun reactie op het rapport aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer doen toekomen (kamerstuk 34588, nr. 89). Eenzelfde brief is ook 
aan uw Kamer verzonden (kamerstuk 34588, O).   
 
 

Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588) (T02468) 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw Kamer op 11 juli 2017, tijdens 
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017), en naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), 
toegezegd om over twee jaar te evalueren of het overleg tussen de Toetsingscommissie Inzet 
Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

(CTIVD) tot voldoende rechtseenheid leidt. Bij een 'clash' tussen beide organen zal de minister 
daarover - openbaar of vertrouwelijk - aan de Kamer rapporteren. De bewuste evaluatie, 
uitgevoerd in opdracht van de regering door een commissie onder voorzitterschap van mw. Renée 
Jones-Bos, heeft geresulteerd in een rapport dat op 20 januari 2021 door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister van Defensie aan beide kamers der Staten-
Generaal is aangeboden (kamerstuk 34588, N). Op 5 maart hebben genoemde ministers, namens 
het kabinet, hun reactie op het rapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer doen toekomen 

(kamerstuk 34588, nr. 89). Eenzelfde brief is ook aan uw Kamer verzonden (kamerstuk 34588, 
O).   
 

 
Toezegging Bewaartermijn data (34.588) (T02475) 
De minister van Defensie heeft uw Kamer op 11 juli 2017, tijdens de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging 
van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017), en naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden Van Kappen (VVD), Rombouts (CDA) en De Graaf (D66), 
toegezegd de naleving van de bewaartermijn voor data, alsmede de lengte van de bewaartermijn 
zelf mee te nemen in de evaluatie na twee jaar en een voorstel te zullen doen deze te verlengen of 
in te korten als de evaluatie daartoe noopt. De bewuste evaluatie, uitgevoerd in opdracht van de 
regering door een commissie onder voorzitterschap van mw. Renée Jones-Bos, heeft geresulteerd 

in een rapport dat op 20 januari 2021 door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en minister van Defensie aan beide kamers der Staten-Generaal is aangeboden 
(kamerstuk 34588, N). Op 5 maart hebben genoemde ministers, namens het kabinet, hun reactie 
op het rapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer doen toekomen (kamerstuk 34588, nr. 
89). Eenzelfde brief is ook aan uw Kamer verzonden (kamerstuk 34588, O).   
 

 

Toezegging Het intrekken en restitueren van de RVU-boete (35.300 X) (T02925) 
Op 18 december 2020 is de Commissie Onderzoek Regeling Vervroegde Uittreding Militairen 
ingesteld naar aanleiding van de motie Bosman c.s. (kamerstuk 35300-X, nr. 80). Inmiddels heeft 
de Commissie het rapport afgerond.  
  
Het rapport gaat in op de bijzondere positie van de militair en schetst de hoofdlijnen van de 

uittredingsregelingen voor militairen en burgers bij Defensie. Deze regelingen worden tegen de 
achtergrond van de bijzondere positie van de militair bezien. Ook worden deze vergeleken met de 
regelingen bij andere sectoren. De commissie concludeert dat de bijzondere positie van de militair 
een wettelijke uitzondering van de RVU rechtvaardigt. Daarmee zou het leeftijdsontslag 
uitgezonderd zijn van een RVU-heffing van 52%, zoals Defensie die nu betaalt. Die wettelijke 



 

 

uitzondering is er nu niet. De commissie formuleert daarnaast een aantal alternatieve opties om 

het leeftijdsontslag vorm te geven zonder RVU-heffing. 
  
Defensie zal verdere vervolgstappen in kaart brengen ten aanzien van een wettelijke uitzondering 

op de RVU-heffing. 
  
In het rapport komt de commissie, in het kader van de beoordeling van de huidige regelingen, 
tevens tot de conclusie dat de AOW-gatcompensatie niet als een vertrekregeling kwalificeert, en 
daarmee niet als RVU kan worden aangemerkt. De heffing hierover is dan niet terecht. Dit wordt 
momenteel aangekaart bij de Belastingdienst. 
 

 
Toezegging Het betrekken van burgers in de fase van het Voorontwerp inzake het 
project Militair Radarstation Herwijnen (31.936, I) (T02981) 
De staatssecretaris van Defensie heeft uw Kamer in het debat over radarstation Herwijnen op 2 
december 2019 toegezegd om burgers te betrekken bij het Voorontwerp inzake het project 
Militaire Radarstation Herwijnen. Op 31 augustus 2020 is het Voorontwerp gepubliceerd ter inzage 

tot 12 oktober 2020. Op 16 en 17 september 2020 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd in 
Herwijnen om reacties op het Voorontwerp van inwoners op te halen. Tevens was het mogelijk om 
telefonisch en digitaal reacties op het Voorontwerp te delen. Op dit moment worden geen 
onomkeerbare stappen gezet, zoals gecommuniceerd in de Kamerbrief van 2 februari 2021 
(Kamerstuk 31936, W). In het verwerken van de reacties van de inwoners worden om die reden 
geen onomkeerbare stappen gezet, in afwachting van de uitkomst van de lopende onderzoeken in 
het kader van de RCR-procedure n.a.v. de moties Belhaj (Kamerstuk 35570-X, nr. 24), Van 

Helvert c.s. (Kamerstuk 35570-X, nr. 29) en Van Helvert c.s. (Kamerstuk 27830, nr. 332) Met het 
organiseren van inspraak zijn de inwoners betrokken in de Voorontwerpfase inzake het project 
Militair Radarstation Herwijnen, waarmee is voldaan aan de toezegging. 
 
 
Toezegging Het organiseren van inspraak- en informatieavonden met betrekking tot het 
project Militair Radarstation Herwijnen (31.936, I) (T02982) 

De staatssecretaris van Defensie heeft uw Kamer in het debat over radarstation Herwijnen op 2 
december 2019 toegezegd om inspraak- en informatieavonden te organiseren inzake het project 
Militaire Radarstation Herwijnen. Op 31 augustus 2020 is het Voorontwerp gepubliceerd ter inzage. 

Op 16 en 17 september 2020 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd in Herwijnen om reacties op 
het Voorontwerp van inwoners op te halen. Op dit moment worden geen onomkeerbare stappen 
gezet, zoals gecommuniceerd in de Kamerbrief van 2 februari 2021 (Kamerstuk 31936, W). In het 

verwerken van de reacties van de inwoners worden om die reden geen onomkeerbare stappen 
gezet, in afwachting van de uitkomst van de lopende onderzoeken in het kader van de RCR-
procedure n.a.v. de moties Belhaj (Kamerstuk 35570-X, nr. 24), Van Helvert c.s. (Kamerstuk 
3557-X, nr. 29) en Van Helvert c.s. (Kamerstuk 27830, nr. 332). Met het organiseren van de 
inspraak/informatieavonden in de Voorontwerpfase inzake het project Militair Radarstation 
Herwijnen is voldaan aan de toezegging. 


