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 Betreft Onderzoek Referentiekader geldboetes en kabinetsnota keuze sanctieselsel 
 Kenmerk 149921.01u 

 

Geachte heer Opstelten, 
 
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben met belangstelling kennis-
genomen van uw brief van 23 januari 2012 en van het rapport 'Referentiekader geldboetes, 
Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het b e-
stuursrecht en het strafrecht'. In de brief geeft u aan dat u ernaar streeft de beleidsreactie op 
het rapport vóór de zomer aan de Eerste Kamer te zenden. Voorts geeft u in de brief aan te 
hebben voldaan aan toezegging T010191.  
 
Deze leden zijn echter van mening dat toezegging T01019 tot op heden nog onvoldoende is 
nagekomen. De toenmalige minister van Justitie heeft in het debat over de kabinetsnota 'keuze 
sanctiestelsel'2 toegezegd bij de verwerking van deze nota in de Aanwijzingen voor de regelge-
ving, acht te slaan op de inbreng van de Eerste Kamer tijdens het plenaire debat3 daarover. 
Deze leden zien dit echter onvoldoende terug in de in uw brief van 23 januari jl. genoemde 
Aanwijzingen. Derhalve hebben deze leden besloten toezegging T01019 als openstaand geregi-
streerd te laten.  
 
De leden van de commissie zien met belangstelling de aangekondigde beleidsreactie op boven-
genoemd rapport tegemoet. Zij verzoeken u in deze beleidsreactie (nader) in te gaan op de 
wijze waarop er acht is geslagen op de inbreng van de Eerste Kamer bij het verwerken van de 
kabinetsnota tot uitgangspunten in de Aanwijzingen voor de regelgeving.  
 
Deze leden behouden zich het recht voor bij de bespreking van de toegezegde beleidsreactie 
ook de thans voorliggende brief (inclusief het rapport) te betrekken. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Mr. A. Broekers -Knol 
Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie  

                                                 
1 Te raadplegen op <www.eerstekamer.nl> door te zoeken op 'T01019'. 
2 Kamerstukken I 2008/09, 31700 VI, D.  
3 Handelingen I 2008/09, 36, p. 1597-1647. 


