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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 13 maart 
2014 een brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de 
Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 3 april 2014 gereageerd. 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt 
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
Warmolt de Boer 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vice-voorzitter), Linthorst (PvdA), Slagter-Roukema (SP) 
(voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), 
Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), Martens (CDA), vac. 
(CDA), Scholten (D66), Backer (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), 
Beuving (PvdA), Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave (VVD), Bröcker (VVD), Beckers 
(VVD), Van Beek (PVV), Bruijn (VVD), Koning (PvdA)

 
 
 
 
kst-33750-XVI-B
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750 XVI, B 1



BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 13 maart 2014 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2014 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2014 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0jp9ubbnv&ministerie=vghyngkof7kq 

Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0mbhvp8q5&ministerie=vghyngkof7kq 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 2 mei 2014 eventuele correcties en een prognose van de termijnen 
waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij 
voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 april 2014 

In reactie op uw brief van 13 maart 2014, met kenmerk 154662.09u. zend ik 
u, mede namens de staatssecretaris, een overzicht met daarin de actuele 
stand van zaken van de toezeggingen aan de Eerste Kamer. Het betreft de 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2014 is verstreken. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers 
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Rappelabele toezeggingen waarvan de termijn op 01-01-2014 
verlopen is 

Toezegging 
Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen 
(30.644) (T00969) 
Stand van zaken 
De regering heeft bij de behandeling van de Jeugdwet er de voorkeur aan 
gegeven aan dat eerst een evaluatie van de bestaande wetgeving 
plaatsvindt om vast te stellen tegen welke problemen men in de praktijk 
aan loopt, welke oplossingen daarvoor kunnen helpen en of hiervoor een 
harmonisatie van de wetgeving noodzakelijk is. ZonMw heeft hiervoor de 
opdracht gekregen. Deze zomer is deze thematische wetsevaluatie klaar. 
Daarna zal de regering de resultaten gebruiken voor een eventueel 
wetsvoorstel dat deze harmonisatie regelt. 

Toezegging 
Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het 
onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156) 
Stand van zaken 
Aan deze toezegging is voldaan met de brief: Uitgaande brief [18-06-2013] 
– Voortgang zorg in Caribisch Nederland (122256-104817-IZ) 

Toezegging 
Deelname aan verwijsindex door scholen (31.855) (T01163) 
Stand van zaken 
De toezegging wordt meegenomen in de wettelijk verplichte evaluatie van 
de VIR. Deze is op 11 februari 2014 door Staatssecretaris V&J toegezegd 
in de benadeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer. 
De evaluatie is inmiddels gestart. Volgens de huidige projectplanning zal 
de Kamer op zijn vroegst in maart 2015 over de uitkomsten van de 
evaluatie worden geïnformeerd inclusief de onderhavige toezegging. 

Toezegging 
Evaluatie wetsvoorstel (32.150) (T01266) 
Stand van zaken 
De verwachting is dat het evaluatierapport rond de zomer 2014 wordt 
opgeleverd. 

Toezegging 
Verbetering controle internetverkoop leeftijdsgebonden producten 
(33.341) (T01772) 
Stand van zaken 
De ministeries van BZK en EZ hebben samen met enkele grote uitvoe-
ringsorganisaties en medeoverheden in 2012 een strategische verkenning 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een publiek-privaat stelsel voor 
elektronische identificatie (het zogenaamde eID stelsel). Er is behoefte aan 
voorzieningen voor betere naleving van wettelijke leeftijdseisen die aan 
(online) levering van bepaalde producten en diensten zijn verbonden. Met 
het eID stelsel wordt een bijdrage geleverd aan een betere naleving van 
leeftijdsverificatie alvorens bepaalde diensten of producten worden 
verleend of verstrekt. Het voornemen van het kabinet is om in 2015 een 
werkend eID Stelsel te hebben 

Toezegging 
Voorlichting verhoging leeftijdsgrens (33.341) (T01773) 
Stand van zaken 
De NIX18 campagne loopt sinds eind 2013. Daarin wordt gebruikt 
gemaakt van allerlei media, die ook jongeren aanspreken. De NIX18 
campagne zal in 2014 weer verder worden ontwikkeld, waarbij ook weer 
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gekeken wordt naar het inzetten van de verschillende campagne 
middelen. 

Toezegging 
Definitie professionele standaard (33.243) (T01852) 
Stand van zaken 
In mijn brief van 6 december 2013 aan uw Kamer heb ik toegezegd om de 
term «professionele standaard» te wijzigingen in «kwaliteitsstandaard» en 
dat ik dat ik de wijziging van de term «professionele standaard» zal 
opnemen in een ander wetsvoorstel. In dat andere wetsvoorstel zal ik ook 
het begrip professionele standaard uit wetsvoorstel 32 402 aanpassen. 
Het verslag van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 243, dus ook 
mijn toezegging, maakt deel uit van de wetsgeschiedenis. Dat betekent 
dat al bij de uitvoering van de wet rekening gehouden kan worden met de 
wijziging van de term «professionele standaard» in «kwaliteitsstandaard». 
Ook zal het Zorginstituut Nederland dan al de term kwaliteitsstandaard 
gaan gebruiken in plaats van professionele standaard.
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