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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid 

 

 

 datum 26 januari 2023  

 betreft Reactie halfjaarlijks toezeggingenrappel 

 

 
Op 4 oktober 2022 is een halfjaarlijks rappel uitgegaan naar de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met een lijst van 
openstaande toezeggingen met rappeldatum 1 juli 2022.  

 
Op 9 januari 2023 heeft de minister van J&V, mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V, schriftelijk 

gereageerd en de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de afdoening van de toezeggingen.  
 
In onderstaand overzicht van de openstaande toezeggingen vindt u het betrokken Kamerlid dan wel de betrokken Kamerleden geel gearceerd, 
de status van de toezegging, een samenvatting van de toezegging, de reactie van het ministerie van J&V en een ambtelijk voorstel over de - al 
dan niet te wijzigen - status of deadline van de toezegging tenzij het oordeel aan de commissie wordt gelaten.  
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Rechtspositie 

jeugdigen bij 

toepassing 

vrijheids-

benemende 

maatregelen 

(30.644) 

(T00969) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van de 

motie Quik-Schuijt (SP) 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 

rechtspositieregeling in de gesloten 

jeugdzorg, de BOPZ en de LVG, zoals 

reeds toegezegd in de motie Çörüz in de 

Tweede Kamer. 

Op 18 juni 2021 is de Tweede Kamer door de minister 

van VWS geïnformeerd over het tijdpad voor het 

opstellen van de rechtspositieregeling jeugdigen in 

geslotenheid (Tweede Kamer 2017-2018, 31839, nr. 

623, 18 juni 2018). 

 

Vervolgens is op 13 oktober 2021 het wetsvoorstel voor 

de Wijziging van de Jeugdwet in verband met het 

versterken van de rechtspositie van jeugdigen die 

worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet 

rechtspositie gesloten jeugdhulp) ingediend bij de 

Tweede Kamer.  

 

Zodra de behandeling in de Tweede Kamer is afgerond 

zal het wetsvoorstel naar Uw Kamer worden doorgeleid. 

 

Deadline verplaatsen naar 1 juli 

2023.  

Artikel 172b 

gemeentewet 

mogelijk 

schrappen twee 

jaar na 

inwerking-

treding 

Jeugdwet 

(31.467) 

(T01774) 

 

 

Openstaand De minister van Veiligheid en Justitie 

zegt de Kamer, naar aanleiding van 

opmerkingen van de leden van de SP-

fractie, toe twee jaar na inwerkintreding 

van de Jeugdwet te bezien of artikel 

172b Gemeentewet alsnog kan 

vervallen. De leden van de PvdA-fractie 

en CDA-fractie hebben zich bij de 

gemaakte opmerkingen aangesloten. 

De evaluatie van de Jeugdwet (34880) is voltooid en 

aan de Kamer aangeboden en behandeld. Tijdens de 

behandeling is het wegvallen van het artikel niet te 

sprake gekomen. Daarnaast zijn er geen signalen 

geweest dat gemeenten dit artikel overbodig vinden en 

zijn er geen redenen om het artikel te schrappen. Wat 

ons betreft is de toezegging daarmee afgedaan. 

De evaluatie van de Jeugdwet is 

in de commissie VWS aan de orde 

geweest. 

 

Oordeel commissie. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/rechtspositie_jeugdigen_bij
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/artikel_172b_gemeentewet_mogelijk
https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/evaluatie_jeugdwet
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Onderzoek naar 

signalen van 

stijging aantal 

verstek-

vonnissen waar 

zittingslocaties 

zijn opgeheven 

(34.775 VI) 

(T02609) 

 

 

Openstaand  De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van 

vragen van de leden Baay-Timmerman 

(50PLUS) en Van Bijsterveld (CDA), toe 

onderzoek te laten verrichten naar 

signalen dat het aantal verstekvonnissen 

is gestegen waar zittingslocaties zijn 

opgeheven. 

Afgedaan middels een brief (32891, N) aan de EK: 

Aanbieding rapport ‘Verstekgangers en 

verweervoerders´ van 09-02-2022. 

Het rapport is in uw commissie-

vergadering van 15 februari 2022 

behandeld en voor kennisgeving 

aangenomen. 

Ambtelijk voorstel is om de 

toezegging als voldaan aan te 

merken. 

In kaart 

brengen van de 

effecten van 

micro- targeting 

in relatie tot 

specifieke 

waarden en 

individuele 

vrijheden 

(34.775 VI) 

(T02711) 

 

 

Openstaand  De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Duthler (Fractie-

Duthler), toe in kaart te brengen wat de 

effecten zijn van micro targeting en 

daarbij te kijken naar de kansen, maar 

vooral ook naar de risico’s die dat 

oplevert voor specifieke waarden en 

individuele vrijheden, alsook daarbij de 

internationale dimensie te betrekken. 

Toezegging is verwerkt in het BNC-fiche politieke 

advertenties en is naar de EK gestuurd. Datum: 21-01-

2022 

Het BNC-fiche is op 1 februari 

2022 behandeld door de 

commissie EUZA en niet door de 

commissie J&V. Bij de 

behandeling is de toezegging niet 

betrokken. 

 

Oordeel commissie.  

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onderzoek_naar_signalen_van
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220209/brief_van_de_minister_voor/document3/f=/vlqch4jhoaw5_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20220209/verstekgangers_en_verweervoerders/document
https://www.eerstekamer.nl/overig/20220209/verstekgangers_en_verweervoerders/document
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/in_kaart_brengen_van_de_effecten
https://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20220121/bnc_fiche_verordening/f=/vlpvd52qnxzk_opgemaakt.pdf


 

 datum 26 januari 2023 

 blad 4 

 

 

 

 

Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Terugkoppeling 

over de privacy 

van slachtoffers 

in de media 

(35.300 VI) 

(T02937) 

 

 

Openstaand De Minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van de 50PLUS-fractie, toe om 

een terugkoppeling te geven van de 

gesprekken met journalistieke 

organisaties en het symposium dat 

wordt georganiseerd door het Fonds 

Slachtofferhulp om aandacht te vragen 

voor de privacy van slachtoffers in de 

media. 

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een 

bewustwordingstraject m.b.t. privacy van slachtoffers in 

de media uitgevoerd, gericht op de journalistiek. Dit is 

afgesloten met een online slotbijeenkomst Privacy en 

Persvrijheid op 22 februari van dit jaar (door Corona 

vertraagd). De minister voor Rechtsbescherming heeft 

middels een videobooschap hier aan bijgedragen.   

 

Middels de voortgangsbrief Slachtofferbeleid van 3 

november 2022 (33552, B) die naar zowel TK als EK is 

verstuurd, is EK geïnformeerd over het 

bewustwordingstraject dat Fonds Slachtofferhulp heeft 

uitgevoerd rondom de bescherming van privacy van 

slachtoffers in mediaberichten, en het vervolgtraject dat 

loopt tot eind 2025. 

 

De voortgangsbrief is in uw 

commissievergadering van 15 

november jl. behandeld en voor 

kennisgeving aangenomen. 

Ambtelijk voorstel is om de 

toezegging als voldaan aan te 

merken. 

Resultaten 

verkenning naar 

80%-norm 

wijkagent 

(35.300 VI) 

(T03031)  

 

 

Openstaand De minister van Justitie en Veiligheid 

zegt de Kamer, naar aanleiding van 

vragen van de leden De Blécourt-

Wouterse (VVD) en Rombouts (CDA) 

toe om de Kamer nader te informeren 

over de resultaten van de verkenning 

naar de zogenaamde 80%-norm in de 

praktijk van wijkagenten. 

Hierop wordt teruggekomen in het 1e Halfjaarbericht 

politie van 2023. 

Deadline verschuiven naar 1 juli 

2023. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/terugkoppeling_over_de_privacy_van
https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20221103/brief_van_de_minister_voor/document3/f=/vlxqo92oliyt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/resultaten_verkenning_naar_80_norm
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Binnen een jaar 

na inwerking-

treding in 

gesprek met de 

Raad voor de 

rechtspraak en 

de Eerste 

Kamer voorzien 

van een 

rapportage 

inzake al dan 

niet 

verandering 

strafmaat 

(35.122) 

(T03083) 

 

 

Openstaand  De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van de leden Dittrich (D66) en 

Bezaan (PVV), toe dat hij binnen een 

jaar na de inwerkingtreding van de wet 

in gesprek gaat met de Raad voor de 

Rechtspraak en de Eerste Kamer 

voorziet van een rapportage inzake de al 

dan niet verandering van de strafmaat. 

Een paar maanden na de inwerkintreding van de Wet 

Straffen en Beschermen heeft er een gesprek 

plaatsgevonden met de Raad voor de Rechtspraak en 

het OM. N.a.v. de berichtgeving dat rechters niet lager 

zijn gaan straffen van augustus dit jaar zal begin 2023 

nogmaals gesproken worden met RvdR, OM en 

eventueel de NOvA. Naar aanleiding van dit gesprek zal 

de Kamer worden geïnformeerd.   

 

Deadline verschuiven naar 1 juli 

2023. 

Rapporteren 

aan de Eerste 

Kamer over het 

correct 

afschermen van 

gegevens van 

slachtoffers 

(35.122) 

(T03089) 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Dittrich (D66), toe dat 

hij aan de Eerste Kamer zal rapporteren 

over het correct afschermen van de 

gegevens van slachtoffers. 

Over het afschermen van gegevens van slachtoffers zal 

de TK (en in afschrift de EK) in de voortgangsbrief 

Slachtofferbeleid (uiterlijk 1 juli 2023) worden 

geïnformeerd. 

 

Deadline verschuiven naar 1 juli 

2023. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/binnen_een_jaar_na
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/rapporteren_aan_de_eerste_kamer
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

De uitkomst 

van het overleg 

met de minister 

van BZK inzake 

keten-

samenwerking 

en nazorg delen 

met de Eerste 

Kamer (35.122) 

(T03095) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Bikker (CU), toe dat hij 

de uitkomst van het overleg met de 

minister van BZK in het kader van 

ketensamenwerking en nazorg, en dan 

met name de problematiek van het 

gebrek aan geschikte woonruimte, zal 

delen met de Eerste Kamer. 

Afgedaan: de Derde voortgangsbrief visie 'Recht doen, 

kansen bieden' ( 

Kamerstukken II 2020/21, 29279, nr. 655) is de TK 

geïnformeerd. Deze brief is op 15 juni 2021 in afschrift 

naar de EK gegaan. 

 

(Een afschrift van) de Derde 

voortgangsbrief is niet door de 

Eerste Kamer ontvangen.  

Ambtelijk voorstel is de status 

van de toezegging ongewijzigd 

(openstaand) te laten.  

In de wet een 

structurele plek 

geven voor 

herstel-

activiteiten 

(35.122) 

(T03097) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Recourt (PvdA), toe 

dat hij in de uitvoering van de wet een 

structurele plek geeft voor 

herstelactiviteiten. 

Onlangs is in de brief over inzet op herstelrecht richting 

de Kamer aangegeven dat DJI vóór de zomer van 2023 

een plan zal opleveren met daarin de inzet op 

herstelgericht werken in de PI’s en JJI’s. 

Het ministerie verwijst naar een 

Tweede Kamerbrief (29279, 741) 

van 1 november 2022 die niet 

door de Eerste Kamer is 

ontvangen. 

In de brief aan de Tweede Kamer 

staat op pagina 6: ‘DJI streeft 

ernaar het plan vóór het 

zomerreces van 2023 gereed te 

hebben’. 

 

Het ambtelijk voorstel is de status 

van de toezegging ongewijzigd 

(openstaand) te laten en de 

deadline te verplaatsen naar 1 juli 

2023.  

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/de_uitkomst_van_het_overleg_met_de
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210615/brief_regering_derde/info
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/in_de_wet_een_structurele_plek
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20221101/brief_regering_reactie_op_de_motie/info
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Publicatie 

uitspraken 

rechter-

commissaris ter 

sprake brengen 

(35.296) 

(T03190) 

 

 

Openstaand De minister van Justitie en Veiligheid 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Recourt (PvdA), toe 

dat hij zal aangeven in zijn reguliere 

overleggen dat het wenselijk wordt 

geacht dat uitspraken van de rechter-

commissaris, worden gepubliceerd op 

rechtspraak.nl. 

Hierover zijn we in gesprek met de Raad voor de 

Rechtspraak. 

Deadline verplaatsen naar 1 juli 

2023. 

Wettelijk 

regelen 

spreekrecht 

gewelds-

aanwending 

opsporings-

ambtenaar 

(34.641) 

(T03302) 

 

 

Openstaand De minister van Justitie en Veiligheid 

zegt de Kamer toe, naar aanleiding van 

een vraag van het lid Dittrich (D66), het 

spreekrecht wettelijk te regelen in een 

volgend kabinet, om zo een toename 

van het aantal artikel 12-procedures te 

voorkomen. 

 

 

Afgedaan. Artikel 51e van het Wetboek van 

Strafvordering is aangevuld en die wijziging is op 1 

oktober jl. in werking getreden. 

De wijziging is meegenomen in de 

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 

2022 (36003). Zie met name de 

toelichting bij Onderdeel F op 

pagina 30 van de Memorie van 

Toelichting. 

Ambtelijk voorstel is de 

toezegging als voldaan aan te 

merken.  

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/publicatie_uitspraken_rechter
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/wettelijk_regelen_spreekrecht
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36003_verzamelwet_justitie_en
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211222/memorie_van_toelichting_2/document3/f=/vlp3m10f1rwv.pdf


 

 datum 26 januari 2023 

 blad 8 

 

 

 

 

Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Bescherming 

persoons-

gegevens 

slachtoffers in 

processtukken 

(35.349) 

(T03284) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van 

vragen van de leden De Boer 

(GroenLinks) en de heer Dittrich 

(D66), toe aandacht te geven aan de 

bescherming van persoonsgegevens van 

slachtoffers en beperking tot de opname 

van alleen noodzakelijke gegevens in het 

dossier, e.e.a. in het perspectief van de 

vorming van een nieuwe regering. 

De TK (en in afschrift de EK) zal hierover in de 

voortgangsbrief Slachtofferbeleid (uiterlijk 1 juli 2023) 

worden geïnformeerd. 

 

Deadline wijzigen naar 1 juli 

2023. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/bescherming_persoonsgegevens
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Meenemen 

ethische 

aspecten in 

onderzoek 

(35.925 VI) 

(T03371) 

 

 

Openstaand De minister van Justitie & Veiligheid zegt 

de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe om 

aan de onderzoekscommissie te vragen 

ook de ethische aspecten mee te nemen 

in hun onderzoek. Ook zal de minister de 

uiteindelijke aanbevelingen van deze 

commissie met de Kamer delen. 

Het rapport ‘Advocatendiensten aan de staat’ van de 

onderzoekscommissie is naar de Eerste Kamer 

gezonden. In de aanbiedingsbrief (35925 VI, AE) wordt 

aangegeven dat een inhoudelijke reactie van het kabinet 

volgt in het begin van het tweede kwartaal 2023. Dat is 

ook het tijdpad om aan deze toezegging te voldoen. 

 

In de aanbiedings-brief staat: 

‘De Commissie Silvis heeft haar 

rapport vandaag aan mij aangeboden. 

Hierbij stuur ik het rapport aan uw 

Kamer. (…) Zoals ik uw Kamer eerder 

heb gemeld, spreek ik graag verder 

met uw Kamer over de in het rapport 

beschreven opties en de te kiezen 

richting. Daartoe zal het kabinet een 

inhoudelijke reactie op het rapport 

voorbereiden. Ik streef ernaar deze 

reactie uiterlijk aan het begin van het 

tweede kwartaal van 2023 aan uw 

Kamer aan te bieden.’ 

 

Het rapport en de brief zijn besproken 

in uw vergadering van 20 december 

jl. en besloten het rapport en de brief 

aan te houden tot antwoorden op de 

vervolgvragen van de leden van de 

PvdD-fractie en de Fractie-Otten zijn 

ontvangen. Deze antwoorden zijn nog 

niet ontvangen. 

 

Ambtelijk voorstel: deadline 

verplaatsen naar 1 juli 2023 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/meenemen_ethische_aspecten_in
https://www.eerstekamer.nl/overig/20221206/advocatendiensten_aan_de_staat/document
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20221206/brief_van_de_minister_van_j_v_ter/document3/f=/vlyoq879heyk.pdf
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Bij berechting in 

regio landen 

ertoe bewegen 

dat zij afstand 

doen van 

doodstraf 

(35.934 

(R2158)) 

(T03383) 

 

 

Openstaand De minister van Justitie en Veiligheid 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Veldhoen 

(GroenLinks), toe om na te gaan of er 

een andere afweging wordt gemaakt 

omtrent de intrekking van het 

Nederlanderschap, wanneer er bij 

berechting in de regio gebruik wordt 

gemaakt van de doodstraf. 

Afgedaan met: De derde rapportage uitreizigers 2022 en 

een begeleidende brief van 13 december 2022 (35934 

(R2158), E). 

Toezegging als voldaan 

aanmerken.  

Nadere 

toelichting 

omtrent het 

begrip 

‘consument’ 

(35.734) 

(T03389) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe om 

in de toekomende brief in te gaan op het 

begrip consument zoals het in de richtlijn 

staat en om te reflecteren in hoeverre 

dit meespeelt in de gehele afweging. 

Afgedaan: Het Wetsvoorstel is voor de zomer bij de TK 

ingediend. 

 

In de brief van 14 april 2022 (35734, G) is ingegaan op 

het punt van de PvdD. Deze brief is voorafgaand aan de 

stemmingen over de motie van de EK die de aanleiding 

was voor de Aanpassingswet bewijslasttermijn 

consumentenkoop levende dieren aan de EK gestuurd. 

Mocht de EK desgewenst nog verder willen ingaan op 

het punt, dan kan dat bij de behandeling van het 

wetsvoorstel 36163 Aanpassingswet bewijslasttermijn 

consumentenkoop levende dieren. Dat wetsvoorstel is 

ingediend bij de TK en staat daar op de lange termijn 

agenda voor plenaire behandeling (vooralsnog week 

11). 

 

Oordeel commissie. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/bij_berechting_in_regio_landen
https://www.eerstekamer.nl/overig/20221213/brief_van_de_minister_van_j_v_van/document
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20221213/brief_van_de_minister_van_j_v_over/document3/f=/vlyutszspou6.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20221213/brief_van_de_minister_van_j_v_over/document3/f=/vlyutszspou6.pdf
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/nadere_toelichting_omtrent_het
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220414/brief_van_de_minister_voor/document3/f=/vls4f1wiiuza_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36163_aanpassingswet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36163_aanpassingswet
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Toezegging Status Samenvatting Reactie ministerie J&V Ambtelijk voorstel 

Reparatiewetge

ving motie-

Meijer (35.734) 

(T03391) 

 

 

Openstaand De minister voor Rechtsbescherming 

zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

motie van het lid Meijer (VVD), toe om 

voor de zomer met reparatiewetgeving 

te komen om de termijn van de 

omkering van bewijslast voor levende 

dieren aan te passen van 12 naar 6 

maanden indien motie-Meijer wordt 

aangenomen. 

Afgedaan: Het Wetsvoorstel is voor de zomer bij de TK 

ingediend. 

Toezegging als deels voldaan 

aanmerken.  

 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/reparatiewetgeving_motie_meijer_35
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35734_f_gewijzigde_motie_meijer
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36163_aanpassingswet

