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 aan De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 

 

 datum 10 juni 2022  

 betreft Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake het halfjaarlijkse rappel 

toezeggingen 

 

 
Op 21 februari 2022 is een halfjaarlijks rappel uitgegaan naar de minister van Justitie en 

Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming met een lijst van openstaande 

toezeggingen met rappeldatum 1 januari 2022. Op 13 mei 2022 heeft de minister van 

Justitie en Veiligheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, schriftelijk gereageerd en de stand van zaken 

weergegeven met betrekking tot de afdoening van de toezeggingen.  

 

In onderstaand overzicht van (deels) openstaande toezeggingen vindt u de titel en de 

samenvatting van de toezegging, de reactie van de minister, een ambtelijke toelichting op 

en/of ambtelijk voorstel over de – al dan niet te wijzigen – status of deadline van de 

toezegging.  

 

Er zou vervolgens om twee redenen met de bewindslieden in overleg getreden kunnen 

worden: 

a) Om te bestrijden dat een toezegging als voldaan aangemerkt kan worden en aan te 

geven wat er moet gebeuren om de toezegging naar tevredenheid van de Kamer 

afgedaan te krijgen; 

b) Wanneer een toezegging voldaan is, maar er naar aanleiding van de aangeboden 

informatie behoefte bestaat om nadere vragen te stellen 

 

T02482: Het bij de evaluatie betrekken van de rol van de korpschef bij het vaststellen van 

het cameraplan (33.542) 

Kamerleden: Strik (GroenLinks) 

Deadline: 1 juli 2021 

Samenvatting: De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van 

een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat bij de evaluatie over drie jaar aandacht 

wordt besteed aan de rol die de korpschef heeft bij het vaststellen van het cameraplan, in 

het kader van de checks-and-balances.  

Reactie minister: Deze toezegging is afgedaan met de uitgaande brief [04-07-2018] - TK 

Halfjaarbericht politie1. Afschrift heeft u ontvangen op 17 december 2021.2 

Ook bij de evaluatie is het volgende over het cameraplan opgenomen: ‘Door 

ondertekening van dit plan door de Korpschef van de Nationale Politie (NP), als 

beheerder als verantwoordelijke wordt bekrachtigd.’ 

 

De rol van de korpschef is dus beschreven door het WODC. Het WODC heeft ook 

vastgesteld dat het cameraplan inderdaad is ondertekend door de (plv) korpschef 

(Bijlage 4 van het rapport en in de Staatscourant). 

 
1 Kamerstukken II 2017/18, 29628, nr. 799.  
2 Kamerstukken I 2021/22, 35925 VI, E.  

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/het_bij_de_evaluatie_betrekken_van
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180704/brief_regering_halfjaarbericht/info
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7001.html
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Ten aanzien van het cameraplan zijn er naar aanleiding van de wetsevaluatie 

verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt de locatie van het camera’s nauwkeuriger 

omschreven en wordt de motivatie voor de gekozen locaties openbaar gemaakt. 

Het cameraplan wordt jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant en tussentijds, na 

wijzigingen, op www.politie.nl. 
Ambtelijk voorstel: oordeel commissie 

 

T02604: Individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen (34.775 VI)  

Kamerleden: Strik (GroenLinks) 

Deadline: 1 januari 2021 

Samenvatting: De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van 

een vraag van het lid Strik, toe dat het kabinet na de zomer zal terugkomen op het 

individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen. 

Reactie minister: Deze toezegging is afgedaan met de brief ‘Stand van zaken ratificatie van 

facultatieve protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen’ vanuit BZ, ook namens JenV, aan 

de Tweede Kamer op 13 maart 2019.3 Afschrift heeft u ontvangen op 17 december 2021. 

Ambtelijk voorstel:  deze toezegging als voldaan aanmerken 

 

T02771: Monitoring hoe de kanalisatie zich gaat ontwikkelen, hoe spelersaantallen zich gaan 

ontwikkelen, of er sprake is van werving, en het effect op probleemgevallen (33.996)   

Kamerleden: Strik (GroenLinks) en Van Dijk (SGP) 

Deadline: 1 januari 2021 

Samenvatting: De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van 

vragen van de leden Strik (GroenLinks) en Van Dijk (SGP), toe de ontwikkelingen inzake 

werving door middel van reclame en het effect hiervan op probleemgevallen in de gaten te 

houden. 

Reactie minister: Toezegging afgedaan met uitgaande brief ‘Ontwikkelingen kansspelen op 

afstand’.4 Een afschrift hiervan is meegestuurd in de bijlage. 

Ambtelijk voorstel: deze toezegging als voldaan aanmerken 
 

T02983: Contrasigneren en inwerkingtreding van voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen 

Brexit (35.130) (R2119) 

Kamerleden: Doornhof (CDA); Karimi (GroenLinks); Kox (SP); Huizinga-Heringa 

(ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS) 

Deadline: 1 januari 2021 

Samenvatting: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding 

van vragen van de leden van Doornhof (CDA), Karimi (GroenLinks), Kox (SP), Huizinga-

Heringa (ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS), toe het voorstel voor Rijkswet inperking 

gevolgen Brexit, zodra aangenomen, te contrasigneren en zal de wet in werking laten treden 

zodra blijkt dat het terugtredingsakkoord de rechten van de Nederlanders in het VK niet 

voldoende waarborgt, en zal zodra een motie in de Tweede Kamer wordt aangenomen over 

de inwerkingtreding hier snel en zorgvuldig over oordelen. 

 
3 Kamerstukken II 2018/19, 33826, nr. 27. 
4 Kamerstukken II 2021/22, 24557, nr. 179.  

https://www.politie.nl/informatie/locaties-cameraplan-anpr-126jj-sv.html
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/individueel_klachtrecht_bij
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/monitoring_hoe_de_kanalisatie_zich
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211130/brief_regering_ontwikkelingen/info
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/contrasigneren_en_inwerkingtreding
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Reactie minister: Er zijn geen enkele signalen dat de verblijfsrechten van Nederlanders in 

het VK – zoals overeengekomen in het Terugtrekkingsakkoord gevaar lopen, dus 

inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022. 
 
T02984: Bekijken mogelijkheden voorlichting van met name kwetsbare groepen over 

voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130) (R2119) 

Kamerleden: Van Rooijen (50PLUS) 

Deadline: 1 januari 2021 

Samenvatting: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding 

van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe te kijken of er, naast de huidige 

informatievoorzieningen, er nog andere mogelijkheden zijn om met name kwetsbare 

groepen, zoals ouderen, voor te lichten over het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen 

Brexit. 

Reactie minister: Er zijn geen enkele signalen dat de verblijfsrechten van Nederlanders in 

het VK – zoals overeengekomen in het Terugtrekkingsakkoord gevaar lopen, dus 

inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022. 
 

 
T03302: Wettelijk regelen spreekrecht geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641) 

Kamerleden: Dittrich (D66) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: 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. 

Reactie minister: Aan de toezegging is gevolg gegeven door een artikel toe te voegen aan 

de Verzamelwet JenV 2022.5 Die wet is op dit moment aanhangig in de Tweede Kamer. De 

nota zal naar aanleiding van het verslag op korte termijn worden uitgebracht. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022 

 
T03303: Bij periodieke trainingen aandacht voor onwenselijk bijtgedrag politiehonden in de 

nek en het gezicht (34.641) 

Kamerleden: Recourt (PvdA), Dittrich (D66) en Baay-Timmerman (50PLUS) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe, naar aanleiding 

van vragen van de leden Recourt (PvdA), Dittrich (D66) en Baay-Timmerman (50PLUS), om 

de kwestie ‘bijtgedrag van politiehonden in de nek en het gezicht’, onder de aandacht van de 

politie te brengen en ook tijdens de periodieke training hier extra aandacht aan te laten 

besteden. 

Reactie minister: Aan de toezegging is gevolg gegeven door het onder de aandacht te 

brengen en dit zal in het aankomende halfjaarbericht worden toegelicht. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022 

 

T03281: Brief actualisering tweefasenmodel (35.349) 

Kamerleden: Janssen (SP) 

Deadline: 1 januari 2022 

 
5 Kamerstukken I 2021/22, 36003. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/bekijken_mogelijkheden
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/wettelijk_regelen_spreekrecht
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/bij_periodieke_trainingen_aandacht
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/brief_actualisering_tweefasenmodel
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Samenvatting: De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van 

een vraag van het lid Janssen (SP) en een - aangehouden – motie, toe om een ronde langs 

de uitvoeringsinstanties te maken en hierover een brief te sturen. De heer Janssen zou graag 

een actualisering willen van het WODC onderzoek uit 2013, aangezien vanaf 2016 het 

spreekrecht flink is uitgebreid. Hij wil weten of de conclusies over het tweefasenmodel dan 

ook anders zijn dan toentertijd gesteld werd. 

Reactie minister: De brief wordt voor de zomer 2022 verzonden. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022 

 
T03282: Uitbreiding spreekgerechtigden (35.349) 

Kamerleden: De Boer (GroenLinks) en Recourt (PvdA) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van 

vragen van de leden de Boer (GroenLinks) en Recourt (PvdA), toe aan de slag te gaan met 

het uitbreiden van de limitatieve lijst betreffende de spreekgerechtigden. Deze 

woordvoerders bepleitten dat ook mensen uit de nauwe omgeving van het slachtoffer 

spreekrecht krijgen, zonder familieband. 

Reactie minister: Dit punt wordt meegenomen in het traject v.d. modernisering van het 

Wetboek van Strafvordering. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 januari 2023 
 
T03283: Informatievoorziening zittingen met spreekrecht (35.349)  

Kamerleden: De Boer (GroenLinks) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van 

een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe ervoor te zorgen dat slachtoffers en 

nabestaanden op de hoogte zijn van zittingen met spreekrecht. 

Reactie minister: Deze toezegging ziet op het oproepen van slachtoffers en nabestaanden 

voor de TUL-zittingen waar ze gebruik mogen maken van het beperkte spreekrecht. Dit 

beperkte spreekrecht treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. In de huidige 

praktijk worden slachtoffers en nabestaanden al geïnformeerd over deze zittingen. In het 

kader van de taakoverdracht van het informeren en raadplegen naar het CJIB zal in aanloop 

naar januari 2023 hier nogmaals aandacht aan besteed worden. 

Ambtelijk voorstel: toezegging op deels voldaan zetten en deadline verschuiven naar 1 

januari 2023 
 
T03284: Bescherming persoonsgegevens slachtoffers in processtukken (35.349) 

Kamerleden: De Boer (GroenLinks) en Dittrich (D66) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: 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. 

Reactie minister: Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van het 

Amendement van Van Wijngaarden en de motie over uitvoeren van een impactanalyse. De 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/uitbreiding_spreekgerechtigden_35
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/informatievoorziening_zittingen
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/bescherming_persoonsgegevens
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uitvoering heeft iets vertraging opgelopen. In de Meerjarenagenda slachtofferbeleid van mei 

dit jaar zal hier kort op worden ingegaan. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022 
 
T03285: Kopie aangifte bij zedendelicten (35.349)  

Kamerleden: De Boer (GroenLinks) en Dittrich (D66) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van de 

vragen van de leden De Boer (GroenLinks) en Dittrich (D66), toe om met de politie en het 

OM te praten betreffende het meegeven van een kopie van de aangifte bij zedendelicten. Hij 

zal erop toezien dat dit – bij het niet verstrekken van een kopie - niet leidt tot een 

standaardafdoening in een nieuw jasje. 

Reactie minister: De stand van zaken van deze toezegging wordt meegenomen in de 

implementatie van de WUS. De schriftelijke motiveringsplicht treedt per 1 juli in werking 

waardoor de politie voortaan in elke zaak een afweging maakt of een kopie verstrekt kan 

worden. Dit wordt in de eerst volgende voortgangsbrief MJA nogmaals uiteengezet. Hier zal 

de EK een afschrift van ontvangen. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 juli 2022 

 

T03304: Korpschef rapportages monitoring (34.641)  

Kamerleden: Veldhoen (GroenLinks) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe, naar aanleiding 

van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), na te gaan of de korpschef ertoe bereid is 

de rapportages van de onafhankelijke reflectiegroep binnen de politiek ook te delen met de 

Eerste Kamer 

Reactie minister: De Eerste Kamer heeft gevraagd om een technische briefing over dit 

onderwerp. Na afloop van de technische briefing volgt er een reactie in het eerst volgende 

halfjaarbericht. 

Ambtelijk voorstel: deadline verschuiven naar 1 januari 2023 
 

T03289: Wetstraject politieke partijen behandelen in nieuw kabinet (35.366)   

Kamerleden: Otten (Fractie-Otten) 

Deadline: 1 januari 2022 

Samenvatting: De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe, naar aanleiding van 

een oproep van het lid Otten (Fractie-Otten) om haast te maken met de voorgenomen wet 

op de politieke partijen, die oproep mee te nemen en over te brengen aan zijn collega. 

Reactie minister: Aan de toezegging is gevolg gegeven door het overbrengen van de 

oproep aan MBZK. 

Ambtelijk voorstel: deze toezegging als voldaan aanmerken 
 
 
 

 

 
 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/kopie_aangifte_bij_zedendelicten
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/korpschef_rapportages_monitoring
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/wetstraject_politieke_partijen

