
31 838 (R1874) Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te
Straatsburg totstandgekomen Aanvullend
Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding
van strafbare feiten verbonden met
elektronische netwerken, betreffende de
strafbaarstelling van handelingen van
racistische en xenofobische aard verricht via
computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005,
46)

E BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2010

Onder verwijzing naar de brief van de voorzitter van de vaste commissie
voor Justitie van uw Kamer van 17 maart 20091 bied ik u hierbij een
afschrift van de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede
Kamer en een nota van wijziging2 inzake bovenvermeld voorstel van
rijkswet aan.

In voornoemde brief stelt de vaste commissie voor Justitie een aantal
vragen over de gevolgen van het Aanvullend Protocol voor de Neder-
landse wetgeving en de vrijheid van meningsuiting, en over de verhou-
ding en verschillen tussen het Protocol en kaderbesluit betreffende de
bestrijding van bepaalde vormen van racisme en vreemdelingenhaat door
middel van het strafrecht. In die brief wordt het verzoek gedaan om op die
vragen nader in te gaan in de memorie van toelichting. Aan dit verzoek
kon geen gevolg worden gegeven, omdat het voorstel van rijkswet reeds
bij de Tweede Kamer was ingediend. De in het verslag van de Tweede
Kamer gestelde vragen zijn verwant aan de vragen die door de vaste
commissie voor Justitie van uw Kamer zijn gesteld. De nota naar aanlei-
ding van het verslag2 kan naar mijn mening derhalve tevens dienen voor
de beantwoording van die vragen. Maar ik laat het uiteraard aan de vaste
commissie over om te beoordelen of bijgaande nota naar aanleiding van
het verslag tevens kan dienen als een adequate reactie op de door haar
gestelde vragen.

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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1 Kamerstukken I, vergaderjaar 2008-2009,
31 838 (R1874), letter D herdruk.
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie nr. 145815.
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