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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2010–2011

32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 

I VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 29 maart 2011  

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 1 februari 
2011 een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake 
de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die 
door de minister aan deze Kamer zijn gedaan. 
De minister heeft op 25 maart 2011 gereageerd. 

De vaste commissie voor Justitie1 brengt hierbij verslag uit van het 
gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren 
 

 

1  Samenstelling: Holdijk (SGP), Dölle (CDA), 
Tan (PvdA), Van de Beeten (CDA), voorzitter, 
Broekers-Knol (VVD), Doek (CDA), De Graaf 
(VVD), Kneppers-Heynert (VVD), Kox (SP), 
Westerveld (PvdA), vice-voorzitter, Staal (D66), 
Franken (CDA), Van Bijsterveld (CDA), Janse 
de Jonge (CDA), Duthler (VVD), Haubrich-
Gooskens (PvdA), De Vries (PvdA), Ten Horn 
(SP), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), Lagerwerf-
Vergunst (CU), Böhler (GL), (CDA), Strik (GL), 
Koffeman (PvdD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Den Haag, 1 februari 2011 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2011 is verstreken. Teneinde een 
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te 
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose 
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, 
graag voor vrijdag, 11 maart 2011. 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, worden u ook digitaal 
toegezonden.1 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
P. R. H. M. van der Linden 
 

 

1  Totaaloverzicht: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vimbk5akm4wp&ministerie=vijlkjb77hxb 
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vimbjq82b3id&ministerie=
vijlkjb77hxb
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 maart 2011 

Bijgaand treft u aan de stand van zaken betrekking hebbende op de 
openstaande toezeggingen tot 1 januari 2011. 

De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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Toezeggingen 

ID Nr Eerste 
Kamer 

Invoerdatum Omschrijving Stand van zaken 01-01-2011 

31 280 T00498 12-07-2007 De MvJ zegt de EK toe in afstemming met 
MvBZK, Korpsbeheerders en OM, na te 
gaan in hoeverre er mogelijkheden zijn om 
te komen tot regels omtrent betrouwbaar-
heid politiegegevens. De EK wordt hierover 
geïnformeerd. 

Al de genoemde partijen maken deel uit van 
een stuurgroep die onder voorzitterschap van 
BZK de invoering van de WPG bij de politie 
aanstuurt. Voor de politiegegevens is al een 
classificatie van informatie doorgevoerd in het 
verleden. Een verder classificatie is nog geen 
onderwerp van gesprek geweest. 
Afgewacht moet worden wat de uitkomsten 
van de audits van politie die in 2010/2011 zijn 
uitgevoerd, opleveren. Daarna wordt opnieuw 
bekeken hoe het punt op de agenda wordt 
geplaatst. Zie ook 31 281. 

31 281 T00502 12-07-2007 De MvJ zegt de EK toe de themaverwerking 
in audits o.g.v. Wpolg te betrekken. 

Het onderwerp maakt deel uit van de audits, 
die de politie in 2010/2011 nog uitvoert. (De 
laatste stand van zaken is per brief gemeld 
aan de EK in maart 2010). De audits zijn nog 
gaande. Het wachten is nog op het resultaat 
van de uitkomsten van de audits. 

31 279 T00497 12-07-2007 De MvJ zegt de EK toe de Kamer jaarlijks te 
informeren over toepassing verkennend 
onderzoek, aan de hand van verslag College 
van PG’s, MvJ beziet termijn van de eerste 
rapportage. 

Het onderwerp maakt deel uit van de audits, 
die de politie in 2010/2011 nog uitvoert. (De 
laatste stand van zaken is per brief gemeld 
aan de EK in maart 2010). De audits zijn nog 
gaande. Het wachten is nog op het resultaat 
van de uitkomsten van de audits. 

31 202 T00488 10-05-2007 De MvJ zegt de EK toe bij de eerstvolgende 
wijziging van de Poltiewet te verduidelijken 
hoe de bepalingen inzake de opvolging van 
ontvangen aanwijzingen uitgelegd dienen 
te worden. 

De toezegging is verwerkt in het wetsvoorstel 
wijziging Politiewet i.v.m. versterking 
samenwerking en gemeenschappelijk 
functioneren politie. 

31 855 10-07-2009 Vragen Westerveld (PvdA) over implemen-
tatie EU-regelgeving worden betrokken bij 
bredere discussie over verbetering 
implementatie, als Verdrag van Lissabon in 
werking treedt. 

Wordt meegenomen in de notitie aan de 
Kamers over (grenzen aan) verzamelwetge-
ving. De notitie is voor advies aan de Raad 
van State voorgelegd. Vervolgens vindt 
toezending aan beide Kamers plaats (voorjaar 
2011). 

31 296 T00508 18-07-2007 MvJ zegt toe dat bij de toetsing van de 
regeling inzake het verhoor van afge-
schermde getuigen al gekeken wordt wat 
de meerwaarde van deze regeling ten 
opzichte van andere methodes is 

Het WODC is op dit moment bezig met de 
voorbereiding van het evaluatieonderzoek van 
de Wet. Die evaluatie – waarvan de afronding 
voorzien is in het derde kwartaal van dit jaar – 
kan antwoord geven op de vraag die 
aanleiding heeft gegeven tot de toezegging 
van de toenmalige MvJ 

31 661 T00874 08-12-2008 De MvJ zegt de EK toe een onderzoek te 
doen naar de ontwikkeling in de recht-
spraak of de veronderstelling juist is dat 
een overeenkomst vernietigbaar is op 
grond van de wilsgebreken indien een 
oneerlijke handelspraktijk is vastgesteld. 
Een jaar na inwerkingtreding van de wet zal 
beoordeeld worden of zoveel ervaring is 
opgedaan dat onderzoek zinvol is. De 
Belgische ervaringen met hun implementa-
tiewetgeving zullen hierbij worden 
meegenomen. Indien blijkt dat in België 
eerder voldoende ervaring is opgedaan, zal 
dit deel van het onderzoek eerder worden 
gestart. 

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht 
van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuni-
versiteit Groningen is onder leiding van Prof. 
mr. A.J. Verheij gestart met het onderzoek. Het 
onderzoek wordt tegen de zomer van 2011 
opgeleverd en uiterlijk 3 maanden daarna zal 
het onderzoek met kabinetsreactie aan de 
Tweede Kamer en Eerste Kamer worden 
verstrekt. 

56 757 T00969 23-12-2010 
11:28 

De staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van de leden van de SP-fractie en 
van de PvdA-fractie, toe de Eindrapportage 
Kwaliteitsverbetering justitiële jeugdinrich-
tingen alsmede de inhoudelijke reactie 
daarop, te zenden aan de Kamer. 

Op 13-1-2011 is er een brief naar de EK 
gegaan. (24 587, nr. 402) 

31 846 T01019 03-07-2009 
09:32 

Mede naar aanleiding van ervaringen met 
vierde tranche Awb en OM-afdoening de 
toepassing van de criteria uit de nota 
sanctiestelsels en de vertaling daarvan naar 
de aanwijzingen voor de regelgeving 
beoordelen. 

De voorgestelde (9e) wijziging van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving is in 
november 2010 in de MR geaccordeerd. Het 
advies van de Raad van State wordt thans 
verwerkt. Nieuwe Aanwijzingen verschijnen in 
april 2011. 
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ID Nr Eerste 
Kamer 

Invoerdatum Omschrijving Stand van zaken 01-01-2011 

32 021 T01138 29-03-2010 Indienen algehele herziening onteigenings-
wet. 

Het kabinet geeft voorrang aan het permanent 
maken van de crisis- en herstelwet en andere 
uit het regeerakkoord voortvloeiende 
wetgeving. In de loop van deze kabinetsperi-
ode zullen de Minister van Veiligheid en 
Justitie en de Minister van I&M bezien welke 
aanpassingen nodig zijn in de Onteigenings-
procedure. 

31 648 T00865 24-11-2008 De MvJ zegt de EK toe de EK schriftelijk te 
informeren over de evaluatie van het 
ouderschapsplan die drie jaar na inwerking-
treding van de wet plaatsvindt. 

Na het eerste kwartaal van 2012 wordt de 
evaluatie gestart. 

29 942 T00491 22-05-2007 De MvJ zegt toe dat de WNSP voortdurend 
gemonitord zal worden en over drie jaar 
een meer algemene evaluatie zal plaatsvin-
den. 

Afgedaan 

30 164 T00509 07-11-2006 De Minister zegt toe de wet Terroristische 
Misdrijven te zullen laten monitoren en 
daarover jaarlijks te rapporteren. Daarnaast 
wordt een evaluatiemoment ingebouwd 
over vijf jaar. 

Samen met de 13e Voortgangsrapportage is 
op 17 december 2010 de 3e monitor meege-
stuurd. 

30 492 T00709 12-02-2008 Naar aanleiding van vragen van het lid 
Holdijk zegt de MvJ de Kamer toe dat in de 
nieuwe wet ter vervanging van de Wet 
BOPZ het uitgangspunt zal zijn terug te 
vinden dat wilsbekwaam verzet bij het 
voornemen van dwangbehandeling wordt 
gerespecteerd, maar dat dit, evenals het 
uitgangspunt van rechterlijke toetsing 
voorafgaand aan dwangbehandeling, in 
uitzonderlijke situaties wordt geclausuleerd. 

De toezegging is uitgewerkt in het wetsvoor-
stel Wet verplichte geestelijke gezondheids-
zorg (32 399). Het zelfbeschikkingsrecht van de 
persoon met een psychische stoornis vormt 
het uitgangspunt van dit wetsvoorstel. De 
wensen en voorkeuren van betrokkene 
worden gehonoreerd, tenzij betrokkene niet 
tot een redelijke waardering ter zake in staat is 
of deze in strijd zijn met de zorg van een goed 
hulpverlener (artikel 2:1, zevende lid, van het 
wetsvoorstel). Indien betrokkene niet instemt 
met de noodzakelijke zorg, dient de rechter 
vooraf een machtiging voor dwangbehande-
ling te geven.  

31 700 T00858 19-11-2008 De MvJ zegt toe de Eerste Kamer uiterlijk 
op 1 november 2009 te zullen informeren 
over de ervaringen die op dat moment zijn 
opgedaan met ECRIS. 

Overgedragen aan BZK, Minister I en A 

30 644 T00969 16-12-2007 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
de motie Quik-Schuijt c.s., toe dat voor de 
lacunes in de rechtspositieregelingen van 
jeugdigen een aanvullende regeling zal 
worden getroffen. Daarbij zal aansluiting 
worden gezocht bij de beginselenwet 
justitiële jeugdinrichtingen in afwachting 
van de harmonisatie van de rechtspositie-
regeling in de gesloten jeugdzorg, de BOPZ 
en de LVG, zoals al toegezegd in de motie 
Çörüz in de Tweede Kamer. 

Op 13-1-2011 is er een brief naar de EK 
gegaan. (24 587, nr. 402) 

58 085 T01010 10-02-2009 De MvJ, de heer Hirsch Ballin, zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen en 
opmerkingen van de leden Van de Beeten 
en Quik-Schuijt, toe de gedachte van het 
formuleren van een wettelijke plicht voor 
een permanente, betekenisvolle scholing 
van wetgevingsjuristen te betrekken bij het 
Programma (Versterking) Juridische Functie 

Bij brief van 24 maart 2010 is het eindrapport 
programma versterking juridische functie Rijk 
aan de Kamer toegezonden (32 124, nr. 9). Eén 
van de door het kabinet onderschreven 
maatregelen betreft een puntenstelsel voor 
permanente educatie (zie § 3.3.4). De 
inrichting van het stelsel wordt thans 
uitgewerkt. 

58 086 T01012 10-02-2009 De minister zegt de Kamer toe onder de 
aandacht van zijn collega-ministers te zullen 
brengen dat de directeur wetgeving en 
juridische zaken van een ministerie niet 
afgeschermd moet worden van de 
departementsleiding, maar de leiding 
rechtstreeks moet kunnen bereiken. 

Bij brief van 24 maart 2010 is het eindrapport 
programma versterking juridische functie Rijk 
aan de Kamer toegezonden (32 124, nr. 9). Eén 
van de door het kabinet onderschreven 
maatregelen betreft de organisatie van de 
juridische functie en de noodzaak dat juridisch 
advies onverdund bij de besluitvorming op 
ambtelijk en politiek niveau wordt betrokken 
(zie § 3.3.2). 
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ID Nr Eerste 
Kamer 

Invoerdatum Omschrijving Stand van zaken 01-01-2011 

31 145 T01064 06-07-2009 De minister zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Engels, toe dat bij 
de voorbereiding van het (kabinets)stand-
punt inzake het rapport van de commissie-
Suyver zal worden gelet op de cumulatie 
van nieuwe regels en de effecten daarvan. 

Deze toezegging is afgedaan door de 
CT-evaluatie van het kabinet welke op 
28 januari jl. naar de TK is verzonden (29 754, 
nr. 199). 

31 145 T01066 06-07-2009 De minister zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Strik, toe de 
mogelijkheid van een burgerportaal, 
waarbij burgers kunnen zien hoe hun 
gegevens gebruikt worden, te zullen bezien 
op uitvoerbaarheid. 

De voorbereidingen voor de eventuele 
invoering van een burgerportaal hebben 
vertraging opgelopen. 

30 143 T01088 15-12-2009 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden 
Quik-Schuijt en Van de Beeten, toe de 
resultaten van het WODC-onderzoek inzake 
artikel 496a Wetboek van Strafvordering 
aan de Eerste Kamer te doen toekomen 
voordat deze bepaling in werking treedt 

De resultaten van het onderzoek zijn op 
16 februari 2011 aan de Eerste Kamer 
toegezonden. (Kamerstukken 30 143, nr. H) 

57 925 T01134 16-03-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden Van 
den Berg, Koffeman, Vliegenthart, 
Meindertsma en Schouw, toe om de 
aspecten van het voorrang geven van zaken 
die onder de Crisis- en herstelwet vallen in 
verband met de termijn van zes maanden 
voor een rechterlijke uitspraak, te monito-
ren en te volgen. 

25-02-2011 Deze toezegging wordt betrokken 
bij de toegezegde monitoring van de Crisis en 
herstelwet in 2011. 

32 125 T01193 20-04-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een opmerking van het lid Broekers-Knol, 
toe de werklast van het EHRM (mogelijk ook 
in Straatsburg) aandacht te geven en als 
richtsnoer te gebruiken bij het te voeren 
beleid. 

De toezegging is nagekomen doordat 
Nederland een actieve rol heeft vervuld en 
nog steeds vervult in het zogenaamde 
post-Interlaken proces over de toekomst van 
het EHRM en de werklast waarmee dit Hof 
kampt. In april 2011 is een nieuwe ministeriële 
conferentie voorzien (in Izmir). Nederland 
steunt voorstellen die de werklast van het Hof 
kunnen terugdringen. 

31 386 T01198 16-02-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag/opmerking van het lid De Vries, 
toe om de Kamer te informeren als het 
Openbaar Ministerie richtlijnen geeft over 
de begripsbepaling van de begrippen 
«beroep» en «ambt». 

Genoemde richtlijnen zijn nog niet ontwikkeld 

31 758 T01226 28-09-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een opmerking van de Leden van de Beeten 
en Quik-Schuijt, toe in lagere regelgeving 
vast te leggen dat bij het indienen van een 
verweerschrift tegen jeugdbeschermings-
maatregelen geen griffierecht verschuldigd 
is. 

Er is een mininsteriele regeling waarin diverse 
vrijstellingen zijn opgenomen (Regeling 
griffierechten burgerlijke zaken, Stcrt. 
29 oktober 2010, nr. 16993). 
Hiermee is de toezegging afgedaan. 

58 068 T01229 28-09-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
opmerkingen van de Leden Van de Beeten, 
Westerveld en Quik-Schuijt, toe nog eens te 
kijken naar het neerslaan van de hogere 
tarieven voor griffierechten voor bedrijven 
op natuurlijke personen bij een proceskos-
tenveroordeling bij een verstekvonnis in 
incassozaken. De MvJ zegt tevens toe, te 
zullen kijken naar de technische punten die 
de heer Von Schmidt auf Altenstadt (in het 
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging) heeft 
aangesneden. Dit alles zal de Minister 
meenemen in een wetsvoorstel waarin die 
punten gecorrigeerd kunnen worden. 

Reparatiewet wordt voorbereid. Aan het 
eerste deel van de toezegging wordt aandacht 
besteed in de memorie van toelichting; het 
tweede deel wordt meegenomen in de 
reparatiewet. 

T01204 Toezegging evaluatie wijze van uitvoering 
niet-wetgevende aanbevelingen Commissie 
Borghouts 

De Eerste Kamer is bij brief van 13 januari 
2011 geïnformeerd 
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ID Nr Eerste 
Kamer 

Invoerdatum Omschrijving Stand van zaken 01-01-2011 

32 282 T01236 23-09-2010 De MvJ zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Quik-Schuijt, toe 
artikel 1a, tweede lid van de Wet toelating 
en uitzetting BES door middel van de 
aanpassingsregeling BES-eilanden 
dusdanig aan te passen dat het voldoende 
is voor de niet-toepasselijkheid van de Wet 
toelating en uitzetting BES, wanneer één 
van de ouders op de BES is geboren, voor 
zowel minderjarige als meerderjarige 
kinderen 

BES-wetgeving is overgegaan naar BZK.
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