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Toezegging Omschrijving Opmerkingen 

T02598 Toezending kabinetsstandpunt evaluatie project 

Nationale Politie (commissie-Kuijken) 

Brief ontvangen op 15 juni 

2018  

T02599 Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van 

politie en politie-externen 

Wetsvoorstel is nog niet 

ingediend bij de Tweede 

Kamer 

T02600 Visie op het forensisch onderzoek Brief ontvangen op 6 

november 2018 

T02601 Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat 

doen om prestaties strafrechtketen verder te 

verbeteren 

Brief ontvangen op 9 juli 2018 

T02602 Onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de 

intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten 

Brief ontvangen op 17 januari 

2019 

T02603 Toezending evaluatie Wet OM-afdoening De evaluatie is op 19 juni 2018 

toegezonden.  

Kabinetsreactie: Brief op 21 

januari 2019 ontvangen 

T02604 Kamer nader informeren over individueel klachtrecht 

bij internationale mensenrechtenverdragen 

De EK is naar aanleiding van 

de motie Strik c.s. betreffende 

ratificatie van VN-

klachtrechtprotocollen bij 

brief geïnformeerd over de 

stand van zaken met 

betrekking tot ratificatie van 

de Facultatieve Protocollen bij 

het Internationaal Verdrag 

inzake Economische, Sociale 

en Culturele Rechten (IVESCR), 

het Verdrag inzake de Rechten 

van Personen met een 

Handicap en het Verdrag 

inzake de Rechten van het 

Kind. De regering heeft de 

goedkeuringsstukken inzake 

het facultatieve protocol 

IVESCR voor advies aan de 
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Raad van State aangeboden. 

Op basis van dat advies zal 

een besluit worden genomen 

over ratificatie, aldus de 

minister van J&V. 

T02605 Toezending strategie met betrekking tot digitalisering 

van de samenleving 

Brief ontvangen op 6 augustus 

2018 

T02606 De Kamer informeren over de financiële kaders voor 

de digitalisering van de rechtspraak (KEI) 

Brief ontvangen op 15 

november 2018 

T02607 Kamer informeren over de verdere planning van 

digitalisering van de rechtspraak (KEI) 

Brief ontvangen op 13 juli 

2018. Nadere brief ontvangen 

op 15 november 2018 

T02608 

 

Kamer informeren over deskundigenadvies 

bekostigingssystematiek rechtspraak 

Brief ontvangen op 20 

november 2018 

T02609 Onderzoek naar signalen van stijging aantal 

verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven 

Het streven is om dit 

onderzoek in 2019 te laten 

uitvoeren. De Kamer wordt na 

afloop van het onderzoek 

geïnformeerd, aldus de 

minister van J&V. 

T02610 Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend 

perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand 

Brief ontvangen op 9 

november 2018 

T02611 Kamer schriftelijk informeren na gesprek orde over 

toekomstvisie advocatuur 

  
 Brief ontvangen op 1 februari 

2019 

T02612 Kamer schriftelijk informeren over toepassing 

algoritmen en kunstmatige intelligentie in de 

rechtspleging 

Brief ontvangen op 19 

december 2019 Nadere brief 

ontvangen op 13 februari 

2019 

T02613 Kamer informeren over onderzoek en 

adviesaanvragen in Nederland en Europa inzake 

digitale transformatie 

Brief ontvangen op 9 juli 2018 
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