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 Betreft lang onbeantwoorde brieven 
 Kenmerk 150230u 

Geachte heer Opstelten, 

 

De leden van de vaste commissie willen u graag wijzen op een vijftal brieven van de commissie 

die naar haar mening al te lang onbeantwoord zijn gebleven. Het gaat om de brief van 29 juni 

2010 (kenmerk 141987.06U) over het uitblijven van inschrijvingen in het Nederlands Register 

Gerechtelijk Deskundigen (NRGD); de brief van 12 oktober 2010 (kenmerk 146686.04.1) over 

het toezeggingenrappel van juli 2010; de brief van 15 maart 2011 (kenmerk 147999.01U) over 

het rapport 'aanwezigheid verplicht'; de brief van 27 september 2011 (kenmerk 148977.01U) 

over het rappel toezeggingen van februari 2011, en de brief van 4 oktober 2011 (kenmerk 

148910.09.1U) over het toezeggingenrappel van juli 2011. De commissie acht het (dusdanig 

lang) uitblijven van reacties op haar brieven onbehoorlijk. 

 
De leden van de commissie hebben overigens het debat over het wetsvoorstel DNA-

verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32 168) benut om opheldering te krijgen over de 

leegstand van het NRGD, hetgeen een reactie op de gehele brief van de commissie van 29 juni 

2011 (kenmerk 141987.06U) overbodig maakt.1 Tevens is tijdens het debat reeds gesproken 

over toezegging T01064, waardoor de vraag daarover uit de brief van 27 september 2011 

(kenmerk 148977.01U) ook geen antwoord meer behoeft.2  

 

De leden van de commissie zien graag spoedig een reactie tegemoet op de vragen betreffende 

de toezeggingenrappels en het rapport 'aanwezigheid verplicht'.  

                                                 
1 De brief is ter informatie opgenomen in toezegging 'T01441': een toezegging over het bezien van het 
gebruik en de bruikbaarheid van het NRGD. 
2 Naar aanleiding van het debat over deze toezegging is toezegging 'T01438' geregistreerd over de 
vijfjaarlijkse evaluatie van terrorismewetgeving en over het toezenden van het voorstel voor aanpak van de 
evaluatie. 
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De commissie hoopt voor de toekomst op een spoedigere beantwoording van haar brieven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

 

 

 

Mr. A. Broekers -Knol 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie  


