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Geachte heer Van der Steur, 

 

Op 20 november jl. heeft u de Kamer uw reactie aangeboden op het verzoek te reageren op een 

overzicht van de stand van zaken van toezeggingen waarvan de termijn verlopen is, respectie-

velijk verloopt op 1 juli 2016.  Deze reactie is in de vergadering van de commissie voor Veilig-

heid en Justitie van 1 december jl. besproken. 

 

Gelet op de door u geboden informatie heeft de commissie besloten de toezeggingen met de 

nummers T01436, T01518, T01566, T01619, T01910, T01911, T01921, T01922, T01926 en 

T01927 te registreren als voldaan en T01924 als deels voldaan (waarbij de rappeldatum wordt 

verplaatst naar 1 juli 2016).  

 

Afgevoerd worden de toezeggingen: T01433, T01063, T01228, T01786, T00495 en T00497.  

 

Bij de toezeggingen T00476, T01075, T01211, T01429, T01662, T02002 en T02003 wordt de 

rappeldatum verplaatst naar 1 juli 2016. 

 

Toezegging T01425 wordt gehandhaafd, waarbij de rappeldatum wordt verplaatst naar 1 januari 

2017. Wel wordt deze toezegging conform uw reactie geregistreerd bij de minister van BZK. 

  

De commissie heeft besloten de toezeggingen met nummers T00498, T00499, T00502 en 

T00969, T01438, T01510, T01925 nog als openstaand te handhaven en wil daarbij de volgende 

overwegingen meegeven:  

 

Bij een drietal toezeggingen (T00498, T00499, T00502), gedaan bij de plenaire behandeling 

van het voorstel van Wet politiegegevens (Wpg)1, schrijft u dat u deze toezeggingen gestand 

heeft gedaan met een brief die u op 12-3-2012 naar de Kamer zond. 

                                                
1 EK 30 327 
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U schrijft in uw reactie op het rappel met betrekking tot T00499; Toezegging Rubricering poli-

tiegegevens: "Deze toezegging is gedaan tijdens de behandeling van het voorstel van Wet poli-

tiegegevens (Wpg). Deze wet is inmiddels zeven jaar van kracht en met de aan uw Kamer ge-

zonden evaluatie alweer toe aan heroverweging. In de kabinetsreactie van 23 juni jl. (TK 33 

842, nr. 2) wordt uiteengezet hoe de Wpg en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

zouden moeten worden herzien en eventueel samengevoegd tot één overkoepelende “privacy-

wet”. De evaluatierapporten en de kabinetsreactie daarop zijn in juni toegezonden aan beide 

Kamers. Ik zou uw Kamer willen voorstellen te zijner tijd een debat te voeren over een nieuwe 

systematiek voor de regelgeving rond het gebruik en de bescherming van politiële, justitiële en 

strafvorderlijke gegevens." 

 

Bij bespreking op 28 oktober 2014 van uw vorige reactie op het rappel2 heeft de commissie 

besloten om de status van toezeggingen T00498, T00499 en T00502 nog als openstaand te 

handhaven. De betrokken toezeggingen hebben kort gezegd betrekking op de codering en rubri-

cering van politiegegevens en op themaverwerking. Het betreft hier problematiek die de com-

missie vorig jaar als onverkort actueel bestempelde. Zij wenste de toezeggingen om die reden 

te blijven opvoeren totdat verifieerbaar is of de thema's adequaat geadresseerd worden in 

wetswijzigingen, dan wel in de eventuele samenvoeging van de beide wetten tot de door  u 

aangehaalde overkoepelende "privacywet". In dat verband wenste de commissie van u te ver-

nemen in hoeverre hiervoor reeds concrete plannen bestaan en zo ja, wat deze inhouden als-

mede wat het beoogde tijdpad voor het wetgevingstraject is. Zie de brief van de commissie d.d. 

4 november 2014 met kenmerk 155557.08.1u. Een reactie op deze brief is tot op heden uitge-

bleven.  

 

Met betrekking tot Toezegging Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende 

maatregelen (T00969) schrijft u in uw reactie op het rappel: "Deze toezegging is niet bij VenJ 

bekend".  

 

Graag wil ik u wijzen op de vindplaats: 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/rechtspositie_jeugdigen_bij 

Bij eerdere rappelbrieven van de commissie VWS heeft de minister van VWS geantwoord, maar 

de minister van Veiligheid en Justitie staat momenteel aangeduid als hoofdverantwoordelijke. 

De commissie van V&J hecht onverminderd aan nakoming van deze toezegging en ontvangt 

graag bericht van u, dan wel uw ambtgenoot van VWS, hoe u voornemens bent de toezegging 

na te komen en op welke termijn. 

 

Met betrekking tot Toezegging Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voor-

stel aanpak evaluatie (T01438) schrijft u in uw reactie op het rappel: "Op 3-7-2015 heb ik u 

een afschrift gestuurd van de Tweede voortgangsrapportage Contraterrorisme en Extremisme 

die ik aan de Tweede Kamer zond. Hiermee heb ik mijn toezegging aan uw Kamer betreffende 

de genoemde evaluatie gestand gedaan." 

De tweede voortgangsrapportage contraterrorisme en extremisme is al op 2 juli 2013 naar de 

Tweede Kamer gezonden3, met een afschrift aan de Eerste Kamer4 . Naar aanleiding van ge-

                                                
2 EK 34 000 VI, A, verslag van een schriftelijk overleg 
3 EK 29.754, nr. 232 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/rechtspositie_jeugdigen_bij
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voerde correspondentie over de uitvoering van T014385 besloot de commissie op 17 december 

2013 om deze toezegging als deels voldaan aan te merken. In het voorjaar van 2014, in reactie 

op een eerder rappel6 liet u weten: "Er komt een integrale evaluatie over het contraterrorisme 

beleid over de beleidsperiode 2011-2015, inclusief het kostenaspect. (...) Inmiddels is de eerste 

fase van de evaluatie van start gegaan. De integrale evaluatie wordt in 2015 opgeleverd." 

Dit onderzoek7 uitgevoerd in opdracht van het WODC, loopt thans nog. De eindrapportage wordt 

naar verwachting in februari 2016 opgeleverd8. 

 

Met betrekking tot Toezegging Gelijktijdige evaluatie Voorwaardelijke veroordeling en voor-

waardelijke invrijheidstelling en Rechterlijk gebieds- of contactverbod (T01510) schrijft u in uw 

reactie op het rappel: "Deze toezegging heb ik gestand gedaan met de hier boven aangehaalde 

brief van 3 augustus jl. met kenmerk 668366." Graag wil ik u erop wijzen dat de stand van za-

ken niet op toezegging T01510 betrekking lijkt  te hebben. 

 

Met betrekking tot Toezegging Monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering 

(T01925) geeft u geen reactie gegeven op het rappel. Deze toezegging blijft ook openstaand. 

 

Graag verneemt de commissie uw reactie op de commentaren bij de toezeggingen T00498, 

T00499, T00502 en T00969, T01425, T01438, T01510, T01925, bij voorkeur binnen vier weken. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mr. dr. A.W. Duthler  

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
4 EK 32.168, I 
5 EK 32.168, J 
6 verslag schriftelijk overleg; 33750 VI, Q, bijlage, zie p. 8 
7 werktitel: evaluatie nationale contraterrorisme strategie 2011-2015 
8 zie brief van de minister van V&J aan de Tweede Kamer d.d. 26 oktober jl., 33199, nr. 12, p. 2 


