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 Datum 4 oktober 2011 

 betreft reactie op uw brief d.d. 15 september inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel 
 Kenmerk 148910.09.1U 

Geachte heer Opstelten, 

 

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie hebben op 27 september jl. gespro-

ken over uw brief d.d. 15 september jl. inzake het toezeggingenrappel van juli 2011. Zij danken 

u voor uw brief, maar hebben nog enkele opmerkingen bij de geschetste stand van zaken bij de 

toezeggingen T00476, T01066, T01019, T01152 en T01089. 

 

De commissie zal toezegging T00476 als 'openstaand' geregistreerd laten staan. In maart 2010 

werd de Kamer nog bericht dat de toezegging meegenomen zou worden in een wetsvoorstel ter 

herziening van artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht. Nu is in de stand van zaken vermeld 

dat de uitvoering van de toezegging is opgeschort. De commissie is hier tot op heden niet over 

geïnformeerd en verneemt deze stand van zaken pas bij de reactie op het rappel. Zoals al eer-
der aangegeven in correspondentie over toezeggingen1, vindt de commissie  deze gang van za-

ken ongewenst. Kunt u toelichten waarom de uitvoering van de toezegging is opgeschort? 

 

Om eenzelfde reden acht de commissie toezegging T01066 ook niet afgedaan. De commissie 

betreurt het dat zij ook bij deze toezegging de status van behandeling in de reactie op het rap-

pel moet vernemen en dat zij niet apart is geïnformeerd. De commissie zal de status van deze 

toezegging echter wel wijzigen naar 'deels voldaan'. Voor een deel zal deze toezegging nog 

moeten worden nagekomen; er wordt immers aangegeven dat de toezegging zal worden mee-

genomen bij de eerstvolgende redactionele onderhoudsoperatie van Rijksweb. De commissie 

wacht verdere  berichtgeving omtrent de nakoming van deze toezegging met belangstelling af.  

 

Toezeggingen T01019 en T01152 zal de commissie als 'openstaand' geregistreerd laten. De 

commissie heeft tot op heden namelijk geen brief ontvangen over de afdoening respectievelijk 

behandeling van deze toezeggingen. Zij vindt het ongewenst dat berichtgeving ten aanzien van 

toezeggingen gedaan aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Ook ten 
aanzien van dit standpunt merkt de commissie  op dat zij u hier al in eerdere correspondentie2 

van op de hoogte heeft gesteld. De commissie is niet voornemens de status van toezeggingen 

                                                 
1 Brief d.d. 17 mei 2011 met kenmerk 14787808.1U en brief d.d. 19 juli 2011 met kenmerk 147878.14U. 
2 Brief d.d. 17 mei 2011 met kenmerk 14787808.1U en brief d.d. 19 juli 2011 met kenmerk 147878.14U. 
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te wijzigen aan de hand van brieven aan de Tweede Kamer en verzoekt u nogmaals om de be-

richtgeving omtrent toezeggingen gedaan aan de Eerste Kamer ook aan deze Kamer te adresse-

ren.   

 
Tot slot wil de commissie nog een opmerking plaatsen ten aanzien van de status bij toezegging 

T01089. Er wordt aangegeven dat het notariaat wordt gevraagd om bij het opmaken van de 

huwelijkse voorwaarden extra aandacht te schenken aan de informatie. Hiermee wordt echter 

geen uitvoering gegeven aan de toezegging om voorlichting te geven aan mensen die willen 

huwen over de voor- en nadelen van de algemene gemeenschap van goederen versus huwelijk-

se voorwaarden. Burgers die zich wenden tot de notaris hebben immers veelal de afweging al 

gemaakt en gekozen voor huwelijkse voorwaarden. De commissie zou graag zien dat de ambte-

naar van de burgerlijke stand wordt gevraagd extra aandacht te schenken aan voorlichting over 

de voor- en nadelen van de algehele gemeenschap van goederen versus huwelijkse voorwaar-

den. 

 

De commissie ziet met belangstelling uit naar uw reactie op bovenstaande vragen en opmerkin-

gen. 

 

Hoogachtend, 
 

 

 

 

Mr. A. Broekers -Knol, 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie  

 


