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1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK
Toelichtingen op mutaties
In de onderstaande tabellen wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel
de aansluiting toegelicht tussen de stand ontwerpbegroting 2011 en de
stand ontwerpbegroting 2012. De nieuwe mutaties, die niet in een eerder
begrotingsstuk zijn opgenomen, worden toegelicht indien de mutaties
politiek relevant of groter dan € 5,0 mln. zijn.
Een aantal toelichtingen heeft op meerdere artikelen betrekking, dit zijn:
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
Zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, krijgen alle departementen
(incl. baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s), bovenop de € 231 mln.
waartoe het demissionaire kabinet Balkenende reeds heeft besloten, een
taakstelling van afgerond 1,5% (netto) per jaar in de periode 2013–2015
oplopend tot afgerond 4,5% in 2015 op personeel en materieel.
– Doorbelasting taakstelling aan opdrachtgevers
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken voert werkzaamheden uit voor
andere ministeries, ook voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De
taakstelling Rijk uit het Regeerakkoord die BZK opgelegd heeft gekregen is
inclusief de werkzaamheden die zij voor andere ministeries uitvoert (zoals
P-direkt). Hierdoor heeft BZK een taakstelling ontvangen die eigenlijk bij
andere ministeries thuishoort. Met deze mutatie wordt de taakstelling
vanuit BZK doorbelast aan VenJ.
– Loonbijstelling
De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling van € 65,8 mln.
wordt over de onderdelen van Veiligheid en Justitie doorverdeeld.
– Verdeling eindejaarsmarge 2010
Mede als gevolg van opgelegde taakstellingen werd in het voorjaar 2010
een fors tekort op de begroting van VenJ geprognosticeerd. Ter
voorkoming hiervan zijn tijdig maatregelen genomen, zoals het instellen
van een (selectieve) vacature- en verplichtingenstop. Dit heeft zijn
vruchten afgeworpen; VenJ heeft het voorziene tekort kunnen ombuigen
tot een bescheiden overschot. Conform de geldende begrotingsregels
wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2011 van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie. In totaal betreft het een bedrag van € 10,4 mln.
Dit bedrag wordt over de verschillende dienstonderdelen verdeeld.
11 Nederlandse rechtsorde
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Wijziging begrotingsstructuur
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

18 454
17 515

2011

2012

2013

2014

2015

14 927
– 331
1 331

11 602
– 331
768

11 585
– 331
859

11 546
– 331
859

11 547
– 331
859

0
65

– 11 973
55

– 11 897
55

– 11 719
53

– 11 583
52

15 992
15 992

0
0

0
0

0
0

0
0

2016

0
0
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Wijziging begrotingsstructuur
In het kader van Verantwoord Begroten (Kamerstuk 31 865, nr. 26) zijn alle
apparaatsuitgaven van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie
overgeheveld naar het artikel Apparaatsuitgaven kerndepartemen (artikel
91).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

886

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

12 Rechtspleging en rechtsbijstand
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Beëindiging bijdrage BFT
– Griffierechten
– Correctie stijging instroomramingen
Rechtspraak
– Doorbelasting taakstelling aan opdrachtgevers
– Loonbijstelling
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

1 436 132
983 503

2011

2012

2013

2014

2015

1 466 004
0
46 061

1 463 307
0
112 593

1 454 489
0
101 659

1 434 934
0
42 001

1 441 465
0
51 522

0
0

0
0

0
– 62 000

– 6 200
– 62 000

– 6 200
– 62 000

0

– 8 500

– 5 000

– 5 000

– 5 000

0
9 594

– 320
9 551

-882
9 762

– 1 781
9 151

– 2 339
9 167

0

– 7 096

– 15 893

– 23 981

– 31 926

1 521 659
1 521 659

1 569 535
1 569 535

1 482 135
1 482 135

1 387 124
1 387 124

1 394 689
1 394 689

1 403 642
1 403 642

Toelichtingen op mutaties
Griffierechten
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat er met ingang van 2013
kostendekkende griffierechten komen, met een structurele opbrengst van
€ 240 mln. per jaar. Deze bestond uit een instroombeperkend effect bij de
Rechtspraak van € 115 mln. en hogere verwachte ontvangsten uit hoofde
van griffierechten met € 225 mln. Daarnaast was er € 100 mln.
beschikbaar voor compenserende maatregelen. Bij de nadere uitwerking
van het voorstel blijkt dat het instroombeperkend effect bij de rechtspraak
€ 38 mln. lager uitvalt en de ontvangsten structureel € 62 mln. neerwaarts
bijgesteld moeten worden doordat de griffierechten voor minder
draagkrachtigen niet kostendekkend worden vastgesteld. Hiervoor worden
de beschikbare middelen voor compenserende maatregelen (€ 100 mln.)
ingezet. De compenserende maatregelen worden in de tarieven verwerkt.
Per saldo blijft de maatregel derhalve € 240 mln. opleveren.
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Correctie stijging instroomramingen Rechtspraak
Bij de eerste suppletoire begroting 2011 zijn de instroomramingen
Rechtspraak verhoogd. Bij nadere uitwerking van het voorstel blijkt dat
het instroombeperkend effect bij de Rechtspraak lager uitvalt.
Beëindiging bijdrage Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De kosten van het toezicht op onder andere notarissen wordt vanaf 2014
doorberekend aan de beroepsgroep zelf, evenals de kosten van de
tuchtrechtspraak.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011

2011

2012

2013

2014

2015

218 882

223 382

219 655

219 655

219 655

25 400

88 000

313 000

313 000

313 000

– 8 500

– 62 000
– 5 000

– 62 000
– 5 000

– 62 000
– 5 000

302 882

465 655

465 655

465 655

Nieuwe mutaties:
Correctie kostendekkende griffierechten
Correctie stijging Raad voor de rechtspraak
Stand ontwerpbegroting 2012

199 380

244 282

2016

464 655

Toelichtingen op mutaties
Correctie stijging Raad voor de rechtspraak
Bij de eerste suppletoire begroting 2011 zijn de instroomramingen
Rechtspraak verhoogd. Bij nadere uitwerking van het voorstel blijkt dat
het instroombeperkend effect bij de Rechtspraak lager uitvalt.
13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of –)
Mutatie NvW 2011
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Doorbelasting taakstelling aan opdrachtgevers
– Gastlandbijdrage Europol/Eurojust
– Loonbijstelling
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
– Verdeling eindejaarsmarge 2010
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

2 910 089
3 075 007

2011

2012

2013

2014

2015

2 890 781
124 243
0
92 514

2 899 125
132 323
5 000
62 304

2 892 588
135 999
10 000
77 767

2 881 635
134 846
10 000
76 915

2 878 752
134 624
10 000
71 039

0
0
17 555

– 953
0
17 745

– 2 548
4 000
17 432

– 5 117
6 600
17 024

– 6 713
6 600
16 794

0
– 6 353
– 554

– 28 674
0
51

– 64 178
0
– 19

– 96 682
0
– 111

– 128 719
0
– 273

3 119 186
3 118 186

3 086 921
3 087 921

3 071 041
3 071 041

3 025 110
3 025 110

2 982 104
2 982 104

2016

2 974 256
2 974 256

Toelichtingen op mutaties
Gastlandbijdrage Europol en Eurojust
Het budget voor financiering van de Nederlandse gastlandbijdrage aan
Europol en Eurojust in Den Haag wordt vanaf 2013 verhoogd.
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Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutatie NvW 2011
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

842 826

2011

2012

2013

2014

2015

2016

914 428

1 027 047

1 069 361

1 052 361

996 261

0
23 635

5 000
10 000

10 000
10 000

20 000
13 000

40 000
13 000

938 063

1 042 047

1 089 361

1 085 361

1 049 261

1 061 261

2016

14 Jeugd
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Beëindiging Van Montfrans gelden
– Doorbelasting taakstelling aan opdrachtgevers
– Loonbijstelling
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
– Verdeling eindejaarsmarge 2010
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

445 169
419 600

2011

2012

2013

2014

2015

452 497
446 455
– 6 213

480 375
423 573
– 9 964

490 835
410 260
– 22 544

494 823
396 813
– 23 414

494 519
394 813
– 22 726

0

– 7 000

0

0

0

0
7 826

– 159
7 876

– 434
7 694

– 872
7 544

– 1 145
7 489

0
7 887
513

– 5 087
0
165

– 11 444
0
184

– 17 419
0
191

– 23 189
0
193

908 965
908 965

889 779
889 779

874 551
874 551

857 666
857 666

849 954
849 954

849 179
849 179

Toelichtingen op mutaties
Beëindiging Van Montfrans gelden
Per 2012 vallen de zogenaamde Van Montfrans gelden (voor sociale
veiligheid) vrij. Zoals in het Regeerakkoord is aangekondigd worden de
hiermee bekostigde activiteiten niet gecontinueerd.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011

2011

2012

2013

2014

2015

1 487
3 963
6 738

1 487
1 313
0

1 487
1 313
0

1 487
1 313
0

1 487
1 313
0

2016
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17 Internationale rechtsorde
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Wijziging begrotingsstructuur
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

2 415
2 359

2011

2012

2013

2014

2015

1 734
– 83
42

1 769
– 83
42

1 767
– 83
63

1 763
– 83
63

1 763
– 83
63

0
11

– 1 715
– 13

– 1 705
– 42

– 1 674
– 69

– 1 647
– 96

1 704
1,704

0
0

0
0

0
0

0
0

2016

0
0

Toelichtingen op mutaties
Wijziging begrotingsstructuur
In het kader van Verantwoord Begroten (Kamerstuk 31 865, nr. 26) zijn alle
apparaatsuitgaven van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie
overgeheveld naar het artikel Apparaatsuitgaven kerndepartement (artikel
91).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

87

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Govcert
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

0
56 969
4 674

0
46 570
2 423

0
47 203
4 278

0
47 171
4 277

0
47 173
4 277

6 550
510

6 435
– 22

6 353
– 341

6 240
– 709

6 145
– 1 019

68 703
67 369

55 406
55 406

57 493
57 493

56 979
56 979

56 576
56 576

56 633
56 633

Toelichtingen op mutaties
Govcert
In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Govcert is hier een onderdeel van. Het betreft een technische mutatie.
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Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

23 Veiligheidsregio’s en politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Intensivering politie (tweede trance)
– Loonbijstelling
– Opbrengsten medegebruik C2000
– Overboeking meerjarige reeks LPB 2009
C2000
– PCSC-verdrag
– Rentecompensatie vermogensnormering
politie
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
– Uitzending politiefunctionarissen naar
internationale crisisgebieden
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

0
5 447 398
45 351

0
5 382 355
20 684

0
5 339 203
20 434

0
5 263 492
21 113

0
5 166 704
21 235

0
27 871
2 264

20 000
27 624
0

40 000
27 527
0

60 000
27 242
0

70 000
26 932
0

1 918
0

1 918
1 500

1 851
1 500

1 851
1 500

1 851
1 500

502

11 836

10 435

9 131

7 848

0

0

– 8 289

– 21 942

– 30 231

7 382
842

0
103

0
80

0
– 653

0
– 821

5 533 528
5 840 978

5 466 020
5 764 420

5 432 741
5 747 841

5 361 734
5 736 234

5 265 018
5 561 318

5 231 089
5 231 089

Toelichtingen op mutaties
Intensivering politie (tweede trance)
Op basis van het Regeerakkoord wordt de huidige sterkteafspraak van
48 000 fte verhoogd naar 49 500 fte structureel bij de 25 regionale korpsen
en het KLPD. Dit is 3 000 fte meer dan zonder extra middelen mogelijk zou
zijn geweest. Hiervan worden 500 fte ingezet als animal cops. (zie ook de
brief d.d. 14 december 2010, TK 29 628-23). Hiervoor is op de Aanvullende
Post van het Rijk een bedrag van € 300 mln. in 2011 tot € 370 mln. in 2015
en verder beschikbaar ten behoeve van de operationele sterkte van de
politie. Bij de Incidentele suppletoire begroting 2011 is de eerste trance
van € 300 miljoen euro overgeboekt. Het restant van de intensivering is
nu overgeboekt.
Rentecompensatie vermogensnormering politie
In 2009 is in het onderhandelingsakkoord tussen de Minister van BZK en
het korpsbeheerdersberaad i.o. afgesproken om € 400 mln. eigen
vermogen om te zetten in vreemd vermogen. De middelen komen
vervolgens weer beschikbaar voor de politiesector. Voor de negatieve
gevolgen van deze omzetting van eigen vermogen naar vreemd
vermogen wordt door het Ministerie van Financiën rentecompensatie
geboden voor een periode van 10 jaar.
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Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden
Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91
naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen
naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van
Buitenlandse Zaken en VenJ. Tevens verzorgt het KLPD de praktische
organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
– Opbrengsten medegebruik c2000
Stand ontwerpbegroting 2012

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
400 750
0

0
750
0

0
500
0

0
500
0

0
500
0

2 264

0

0

0

0

403 014

750

500

500

500

500

2016

25 Veiligheid en bestuur
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Overboeking meerjarige reeks LPB 2009
C2000
– Sbir’s fysieke bescherming en
training&simulatie
– Subsidieregeling MIA-V
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

0
85 307
– 19 742

0
51 223
– 976

0
26 505
–2

0
26 504
–2

0
26 504
–2

– 1 918

– 1 918

– 1 851

– 1 851

– 1 851

– 2 287
– 12 750
– 398

– 3 413
– 11 000
0

0
0
– 144

0
0
– 380

0
0
– 524

48 212
47 529

33 916
34 599

24 508
24 508

24 271
24 271

24 127
24 127

24 119
24 119

Toelichtingen op mutaties
Subsidieregeling MIA-V
De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project
van de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. Naar EL&I wordt € 12,75 mln. overgeheveld in 2011 en € 11 mln. in 2012. De subsidies worden verstrekt aan
samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of
doorontwikkelen, waarmee de ambulancesector, de brandweer, politie of
andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen
verbeteren.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

0

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0
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29 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
4 924
410

0
4 672
– 119

0
4 678
– 82

0
4 678
– 82

0
4 678
– 82

287

30

29

28

28

5 621
5 621

4 583
4 583

4 625
4 625

4 624
4 624

4 624
4 624

4 683
4 683

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

0

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of –)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Organisatie gericht huisvesten
– Overdracht overheadbudget van Ministerie
van BZK
– Prijsbijstelling
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
– Uitzending politiefunctionarissen naar
internationale crisisgebieden
– Verdeling eindejaarsmarge 2010
– Wijziging begrotingsstructuur
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

225 982
188 658

2011

2012

2013

2014

2015

212 398
23 617
12 712

213 165
23 272
9 176

203 236
23 550
8 575

200 023
23 587
10 696

199 551
23 587
11 052

0

2 516

2 516

2 516

2 516

4 041
– 915

4 041
2 920

4 041
2 826

4 041
2 788

4 041
2 780

0

– 2 000

– 4 477

– 6 760

– 8 998

– 7 382
6 171
0
1 104

0
0
13 688
1 244

0
0
13 602
1 046

0
0
13 393
682

0
0
13 230
558

251 746
251 746

268 022
268 022

254 915
254 915

250 966
250 966

248 317
248 317

247 516
247 516

Toelichtingen op mutaties
Wijziging begrotingsstructuur
In het kader van Verantwoord Begroten (Kamerstuk 31 865, nr. 26) zijn alle
apparaatsuitgaven van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie
overgeheveld naar het artikel Apparaatsuitgaven kerndepartement (artikel
91). Het betreffen de apparaatsuitgaven op artikel 11 en 17.
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Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden
Zie artikel 23.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

6 445

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 073

2 073

2 073

2 073

2 073

0

0

0

0

0

2 073

2 073

2 073

2 073

2 073

2 073

2016

92 Nominaal en onvoorzien
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Nieuwe mutaties:
– Additionele taakstelling
– Bedrijfsvoeringtaakstelling
– Beëindiging bijdrage BFT
– Doorverdeling beëindiging Van Montfrans
gelden
– Loonbijstelling
– Strafbaarstelling illegaliteit
– Taakstelling Rijk en Doelmatigheidstaakstelling
– Taakstelling uit regeerakkoord en
augustusbrief
– Verdeling eindejaarsmarge 2010
– Diversen
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

23 066
11 130
108 169

– 33 519
20 778
92 847

– 33 810
19 798
25 728

– 34 034
12 637
– 39 936

– 34 174
11 865
– 97 597

0
0
0

– 37 400
0
0

– 37 600
0
0

– 22 400
– 6 072
6 200

– 22 900
– 6 072
6 200

0
– 63 817
0

7 000
– 63 767
2 000

0
– 63 357
2 000

0
– 61 879
2 000

0
– 61 273
2 000

0

0

8 500

22 500

31 000

0
– 7 564
– 465

43 121
0
– 578

96 677
0
– 347

145 914
0
– 51

194 287
0
56

70 519
70 519

30 482
30 482

17 589
17 589

24 879
24 879

23 392
23 392

22 298
22 298

Toelichtingen op mutaties
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle bovenstaande mutaties worden
(indien nodig) bij de betreffende artikelen toegelicht. Het thans resterende
saldo zal bij 2de suppletoire begroting 2011 nader worden verdeeld.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

0

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

11

93 Geheime uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012
Uitgaven
Verplichtingen

2 429
2 428

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 981

3 046

3 049

3 052

3 052

17

28

28

28

28

2 998
2 998

3 074
3 074

3 077
3 077

3 080
3 080

3 080
3 080

3 080
3 080

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2011 x € 1 000
2010
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutaties ISB (+ of -)
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011
Stand ontwerpbegroting 2012

0

0
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2. MOTIES EN TOEZEGGINGEN
1A. Afgehandelde moties
Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Ham, B. van der

31 200 VI, nr. 164

Motie over zorgvuldiger bejegening van
vermeende opiniedelicten.

05-10-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
04 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5669170/10).

Heerts, A.J.M.
Toorenburg, mw.
M.M.

30 517 VI, nr. 11

Motie over misbruik van geprivilegieerde
communicatie.

05-08-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
03 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5660948).

Azough, mw N.
Velzen, mw. K.
van

24 077 VI, nr. 214

motie over terugkrijgen van de zeggenschap
over de nationale drugsbeleid

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
06 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5653775/10).

Roon, R. de

24 077 VI, nr. 244

Motie over direct sluiten van paddoshops
die nog in bedrijf zijn.

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
06 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5653775/10).

Teeven MPM, F.

24 077 XX,
nr. 246

Motie over wetgeving om de handel in
nepdope tegen te gaan.

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
06 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5653775/10).

24 557 XXXX,
nr. 106

Motie over effectueren van gedane
toezeggingen met betrekking tot compenserende maatregelen van de kansspelbelasting
op speelautomaten.

23-07-2010 De Eerste Kamer is bij brief van
22 juli 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5661284).

Joldersma, mw.
dr. F.

24 557 XXXX,
nr. 108

Motie over aan de Kamer voorleggen van
samenhangende, gerichte keuzes in het
kansspelbeleid.

06-07-2011 Afgedaan; Ik verwijs hierbij naar
de beleidsbrief Kansspelen die op 19/3 is
gezonden aan de Tweede Kamer. (5686253/
11/DSP)

Joldersma, mw.
dr. F.

24 557 XXXX,
nr. 109

Motie over de in rekening te brengen
communicatiekosten.

06-07-2011 Afgedaan; Ik verwijs hierbij naar
de beleidsbrief Kansspelen die op 19/3 is
gezonden aan de Tweede Kamer. (5686253/
11/DSP)

Staaij, mr. C.G.
van der

24 557 XXXX,
nr. 114

Motie over toetsbare doelstellingen ten
aanzien van het terugdringen van reclame.

06-07-2011 Afgedaan; Ik verwijs hierbij naar
de beleidsbrief Kansspelen die op 19/3 is
gezonden aan de Tweede Kamer. (5686253/
11/DSP)

Spekman, J.L.
Anker, E.W.

32 052 XX, nr. 19

Motie over het meenemen van een
buitenlandse partner door Nederlandse
expats bij een tijdelijke terugkeer naar
Nederland.

01-10-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
30 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5667726).

Velzen, mw. K.
van

24 587, nr. 382

Motie over nader onderzoeken van
alternatieven voor het sluiten van justitiële
jeugdinrichtingen.

29-09-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
01 juli 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5659199/10).

Karabulut, S.

30 388, nr. 37

motie over onder toezicht van jeugdzorg
stellen van meisjes die uitgehuwelijkt
dreigen te worden

02-11-2010 Beantwoording motie is
opgenomen in de slotbrief eergerelateerd
geweld.

Heerts, A.J.M.

32 194, nr. 10

motie over onderzoek naar het afromen van
wederrechtelijk verkregen vermogen

07-10-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
29 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5665431).

Gerkens, mw.
A.M.V.
Teeven MPM, F.

13

Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Heerts, A.J.M.

32 194, nr. 12

motie over onderzoek naar het instrument
verkennend onderzoek

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
29 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5665431).

Motie over informele geschilbeslechting

16-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[08-03-2011] – 5688186 Toegang tot het recht

Willemse-van der 31 145, N
Ploeg, mw.
A.A.M.

Wijziging van de Telecommunicatiewet en
de Wet op de economische delicten in
verband met de implementatie van richtlijn
2006/EG van de Europese Unie betreffende
de bewaring van gegevens die zijn verwerkt
in verband met het aanbieden van openbare
elektronische communicatiediensten en tot
wijziging van richtlijn 20 025/58/EG (Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

05-07-2010 De Eerste Kamer is bij brief van
02 juli 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5659918).

Slob, drs A.

31 560, nr. 29

motie inzake het debat over de uitvoering
van de zogenaamde Kraakwet

Çörüz C.

32 500 VI, nr. 30

Motie over een veteranenbeleid voor
uitgezonden politieambtenaren

12-10-2010 De Tweede Kamer is bij brief van
01 september 2010 geïnformeerd (kenmerk:
5669342).
05-07-2011 De Tweede Kamer is geïnformeerd per brief van 26 juni 2011 2000267250
Versterking professionele weerbaarheid.

Helder, L.M.J.S.

32 500 VI, nr. 32

Motie over een herdenkings- en bezinningsplaats ter ere van de slachtoffers van zinloos
geweld

08-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[01-03-2011] – 5683559 motiebrief

Dibi, T.

32 500 VI, nr. 37

Motie over een landelijke wapeninleveractie

07-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[01-03-2011] – 5683559 motiebrief

Rouvoet, mr. A.

32 500 IV, nr. 39

Motie over beschikbare financiën voor
reintegratietrajecten van ex-gedetineerden

11-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[01-03-2011] – 5683559 motiebrief

Helder, L.M.J.S.

32 606 nr. 1

Motie inzake de uitvoering van de verschijningsplicht

09-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[01-03-2011] – 5 683 559 motiebrief

HennisPlasschaert, J.A.

32 500 VI, nr. 23

MvVenJ heet toegezegd voor de zomer 2011
zal de verplichte regionalisering van de
brandweer (met evt. andere nodige
wijzigingen) in de Wet veiligheidsregio’s
worden opgenomen aan de Tweede Kamer
verzonden.

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief
[01-03-2011] – 5683559 motiebrief

Joldersma

18-12-2007
Algemeen
Overleg over het
alcoholbeleid
(Tweede Kamer
2007–2008,
27 565, nr. 38).

Motie-Joldersma over een landelijke
gedragscode voor vroeg-opstaptijden in de
horeca voor jongeren. De Kamer wil dat de
Vereniging Nederlandse Gemeenten een
opdracht krijgt om een gedragscode te
ontwikkelen over vroeg-opstaptijden in de
horeca.

Afgedaan. Tweede Kamer is op 17 februari
2010 per brief geïnformeerd over afhandeling
van deze motie.
(Tweede Kamer 2009–2010 27¶565, nr. 105).
(wetsvoorstel: Tweede Kamer 2008–2009
32 022, nr. 2)
(memorie v toelichting: 2008–200932 022,
nr. 3)

Smits en Kuiken

28-01-2009
Algemeen
Overleg over de
toepassing van
Mosquito
(Tweede Kamer
2008–2009
26 684, nr. 200).

Motie-Smits en Kuiken waarmee de regering
wordt verzocht met de gemeenten afspraken
te maken waardoor de inzet van de
Mosquito’s in de openbare ruimte te allen
tijde alleen na goedkeuring door het lokale
bestuur kan geschieden.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 augustus 2010 bij brief geïnformeerd over
afhandeling van deze motie (Tweede Kamer
2009–2010, nr. 28 684, nr. 282).

Vroonhoven-Kok,
mw. mr. drs. J.N.
van
Heerts, A.J.M.
32 021, nr. 11
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Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Kant

28-05-2009
Verantwoordingsdebat over
het jaar 2008
(Tweede Kamer
2008–2009,
31 951, nr. 2).

Motie-Kant aangezien politiekorpsen nu al
kampen met tekorten aan agenten, verzoekt
de regering te voorkomen dat korpsen deze
kabinetsperiode minder agenten op straat
kunnen brengen.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
14 december 2010, nr. 832108 bij brief
geïnformeerd over afhandeling van deze
motie. (Tweede Kamer 2010–2011 29 628,
nr. 231).

Rutte

28-05-2009
Verantwoordingsdebat over
het jaar 2008
(Tweede Kamer
2008–2009,
31 951, nr. 4).

Motie-Rutte verzoekt de regering geen
bezuinigingsmaatregelen te nemen die ten
koste gaan van het totale aantal agenten,
blauw op straat en de instroom van aspirant
politieagenten.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
14 december 2010, nr.832 108 bij brief
geïnformeerd over afhandeling van deze
motie. (2010–2011, 29 628, nr. 231).

Staaij, mr. C.G.
van der

01-07-2009
Algemeen
Overleg Politie
(Tweede Kamer
2008–2009,
29 628, nr. 136).

Motie-Van der Staaij over het maken van
specifieke afspraken over kwaliteit en
beschikbaarheid van politiezorg in het
landelijk gebied, dit in het kader van de
evaluatie van het budgetverdeelsysteem en
de uitvoering van de plannen over de
politieorganisatie in de toekomst.

Afgedaan. De Tweede kamer is op
14 december 2010, nr. 832108 bij brief
geïnformeerd over afdoening van deze
motie.
(2010–2011, 29 628, nr. 231).

Kuiken, A.H.

26-11-2009
Plenaire
afronding
hoofdstuk VII
begroting BZK
2010 (Tweede
Kamer
2009–2010,
32 233 VII, nr. 38).

Motie-Kuiken verzoekt het resultaat van het
onderzoek naar het nut en noodzaak van een
voor de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van het brede
(sociale) veiligheidsdomein, uiterlijk op
1 juni 2010 aan de Kamer voor te leggen en
daarbij voorstellen te doen voor aanpassing
van de Gemeentewet.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2010
bij brief geïnformeerd over afhandeling van
deze motie Tweede Kamer (2009–2010, nr.
32 459, nr. 3).
(Tweede Kamer: 2009–2010 28 684, nr. 280)

Çörüz, C.

26-11-2009
Plenaire
afronding
hoofdstuk VII
begroting BZK
2010 (Tweede
Kamer
2009–2010,
32 233 VII, nr. 38).

Motie-Çörüz verdeling budget op basis van
fte’s / formatie meenemen in de herijking
van het budgetverdeelsysteem.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
14 december 2010, nr. 832108
Bij brief geïnformeerd over afhandeling van
deze motie. (2010–2011, 29 628, nr. 231).

Voordewind, V.S.

24-06-2010
Spoeddebat over
het groeiend
antisemitisme
(Tweede Kamer
2009–2010,
32 123 VI, 113).

Motie-Voordewind c.s. over het registreren
van meldingen van antisemitisme

Afgedaan. De Tweede Kamer is met brief van
13 september, nr. 593304 geïnformeerd over
afhandeling van deze motie
(2009–2010 32 123 VII, nr. 74).

Slob, drs A.

24-06-2010
Spoeddebat over
de uitvoering van
de zogenaamde
Kraakwet
(Tweede Kamer
2009–2010,
31 560, nr. 29).

Motie-Slob c.s. over zorgvuldige uitvoering
en handhaving van de initiatiefwet Kraken
en Leegstand.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober
2010 bij brief geïnformeerd over afhandeling
van deze motie.
(Tweede Kamer 2010–2011, 32 500 VI, nr. 6)
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Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Van Raak en
HennisPlasschaert, J.A.

15-09-2010
Spoeddebat
Bezuinigingen
politie (Tweede
Kamer
2010–2011,
29 628, nr. 212)

Motie Van Raak en Hennis-Plasschaert over
het stoppen van de invulling van de
bezuinigingen op de politie. De regering
wordt verzocht de korpschefs hierover te
informeren en hun te verzoeken, de
uitvoering van de bezuinigingen aan te
houden tot de plannen van de nieuwe
regering bekend zijn.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober
2010, nr. 647121 per brief geïnformeerd over
de afhandeling van de motie.
(Tweede Kamer 2010–2011, 29 628, nr. 225).

1B. Openstaande moties
Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Weekers, mr.drs.
F.H.H.

30 164 VI, nr. 19

Motie over een conceptwetsvoorstel inzake
een algemene en brede wettelijke schadevergoedingsregeling voor 1 oktober 2006.

09-06-2011 Het wetsvoorstel is wegens het
gebrek aan financiële middelen vooralsnog
stilgelegd.

Visser, A.P.

29 861 VI, nr. 11

Motie over doorwerking van het internationaal en het Europees Recht.

22-06-2007 De Tweede Kamer zal na het
zomerreces hierover geïnformeerd worden.

Arib, mw. drs. K.

31 200 VI, nr. 27

Motie over melding en aangifte door
instellingen waar minderjarigen verblijven.

06-07-2011 Over de uitvoering van deze
motie wordt na de zomer in een eerstvolgende brief inzake kindermishandeling of
huiselijk geweld gerapporteerd.

Haersma Buma,
mr. S. van

31 200 VI, nr. 52

Motie over een verbod op growshops.

07-07-2011 Advies van de Afdeling advisering
van de Raad van State is in mei ontvangen.
Het wetsvoorstel zal deze zomer aan de
Tweede Kamer worden verzonden.

Timmer, mevr.
A.J.

31 575 VI, nr. 8

Motie over een evaluatie van de Wet LBIO.
Drie jaar naar inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel deze wet in al zijn facetten te
evalueren, waaronder ook het effect van
deze wet op de WWB, en de resultaten van
deze evaluatie daarvan naar de Kamer te
sturen.

04-04-2011 De wet moet een jaar of 5 in
werking zijn (2014) voordat onderzoek zinvol
is.

Azough, mw N.
Gerkens, mw.
A.M.V.

32 123 VI, nr. 28

Motie over slachtoffer-dadergedrag.

07-07-2011 De Tweede Kamer wordt hierover
geïnformeerd in de brief over uitbreiding
spreekrecht en conservatoir beslag die na de
zomer naar de Kamer gaat.

Gerkens, mw.
A.M.V.

32 123 VI, nr. 29

Motie over uitbreiding van het spreekrecht
voor slachtoffers.

07-07-2011 Het wetsvoorstel is in consultatie.

Staaij, mr. C.G.
van der
Haersma Buma,
mr. S. van

32 123 VI, nr. 36

Motie over aanbesteding gefinancierde
rechtsbijstand.

07-07-2011 Een Groenboek over vernieuwing
van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is in voorbereiding. Het Groenboek zal
eind 2011 naar de Kamer worden gezonden.

Azough, mw N.

32 123 VI, nr. 57

Motie over een hogere prioriteit voor het
wetsvoorstel Lesbische Ouderschap.

16-06-2011 Het advies van de afdeling
advisering van de Raad van State is
ontvangen; gestreefd wordt naar indiening in
de zomer.

Azough, mw N.

30 517 XX, nr. 19

Motie over naleving van de notificatieplicht.

07-07-2011 De naleving van de notificatieplicht wordt meegenomen in het onderzoek
naar het aftappen (zie toezegging P31 934
tapstatistieken) (verwacht eind 2011).

Roon, R. de

32 194, nr. 13

motie over conservatoir beslag ten behoeve
van slachtoffers van misdrijven

09-06-2011 Het conceptwetsvoorstel zal naar
verwachting voor het zomerreces in
consultatie worden gezonden.
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Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Heerts, A.J.M.

32 021, nr.10

Motie over versterking van de goede
eigenschappen van de kantonrechtspraak

05-07-2011 Wordt meegenomen in het
wetsvoorstel gerechtelijke kaart. Dit voorstel
ligt voor advies bij de Raad van State.

Vroonhoven-Kok, 32 021, nr. 12
mw. mr. drs. J.N.
van
Heerts, A.J.M.

Motie over het opzetten van een deugdelijk
toezichtsysteem

07-07-2011 De Kamer wordt medio oktober
2011 geïnformeerd.

Marcouch, A.

32 500 VI, nr. 18

Motie over een sociaal verhoor van ouders
van wie het kind is aangehouden

22-06-2011 Bij brief van 1 maart 2011
(briefnummer 32 500 VI, nr. 84) is de Tweede
Kamer bericht over de afdoening van deze
motie.

Marcouch, A.

32 500 VI, nr. 19

Motie over een «terbeschikkingstelling aan
het onderwijs» maatregel

21-06-2011 In de brief over het adolescentenstrafrecht heeft de Staatssecretaris toegelicht
hoe hij uitvoering zal geven aan deze motie.
Deze brief is op 25 juni 2011 naar de Tweede
Kamer gestuurd.

Steur, G.A. van
der

32 500 VI, nr. 22

Motie over herijking van het systeem van
het beslagrecht

16-06-2011 DW is nog in afwachting van de
aanbevelingen.

Staaij, mr. C.G.
van der

32 500 VI, nr. 42

motie over een positieve prikkel voor
organisaties die eigen inkomsten weten te
genereren

19-07-2011 De Tweede Kamer zal hierover
worden bericht.

Dijkstra, P.A.

26 956 nr. 81

Motie over lessen delen met alle veiligheidsregio’s

08-06-2011 De uitvoering van de motie is
afhankelijk van het IOOV-onderzoek en het
onderzoek door de Onderzoeksraad voor
veiligheid naar de brand in Moerdijk.
Laatstgenoemd onderzoek verschijnt naar
verwachting in het najaar 2011. De Tweede
Kamer wordt in het najaar van 2011
geïnformeerd over uitvoering van de motie.

Jansen, P.F.C.

30 388, nr. 47

over scholing van rechters in de vreemdelingenketen

12-07-2011 Nader onderzoek zal worden
uitgevoerd.

Voordewind, V.S.

32 015, nr. 31

Motie over langdurige gezinsbegeleiding

06-07-2011 De Tweede Kamer wordt door
VWS geïnformeerd. Deze motie is op 20 april
2011 aan VWS overgedragen ter afdoening.

Burg, B.I. van der 32 015, nr. 33
Bontes, L.

Motie over verbreding van de meldplicht

06-07-2011 Dit komt terug in de Nota van
wijziging bij het Wetsvoorstel verplichte
meldcode; deze nota gaat naar verwachting
in september naar de Tweede Kamer.

Dijsselbloem, ir.
J.R.V.A.

32 015, nr. 35

Motie over klachtafhandeling

28-06-2011 De behandeling van deze motie is
overgenomen door het Ministerie van VWS.

Arib, mw. drs. K.

32 015, nr. 36

Motie over het wetsvoorstel over de
meldcode

06-07-2011 Het wetsvoorstel ligt voor
spoedadvies bij de Raad van State; het wordt
half juli terug verwacht.

Dibi, T.
Recourt, J.

31 753

de griffierechten te verhogen

18-07-2011 De Tweede Kamer zal voor het
einde van het zomerreces per brief worden
geïnformeerd.

Nieuwenhuizen,
C. van
Straus, K.C.J.

30 388

Eergerelateerd geweld

09-06-2011 Het Ministerie van OCW zal deze
motie uitvoeren door deze problematiek
onder de aandacht te brengen bij Ingrado, de
landelijke branchevereniging voor leerplichtambtenaren, en de VO-raad.
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Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Arib, mw. drs. K.
Toorenburg, mw.
M.M.

28 638 nr. 51

motie over mensenhandel

12-07-2011 Voor afloop van de pilot
categorale opvang slachtoffers mensenhandel op 1-7-2012 zal duidelijk zijn hoe de
opvang van slachtoffers van mensenhandel
structureel wordt georganiseerd en hoe de
motie dus wordt uitgevoerd.

Arib, mw. drs. K.
Toorenburg, mw.
M.M.

28 638, nr. 51

Motie over de opvang va slachtoffers van
mensenhandel

07-07-2011 Deze motie wordt uitgevoerd
d.m.v. de pilot categorale opvang slachtoffers
mensenhandel. Deze pilot duurt tot juli 2012
en zal voor die tijd zijn geëvalueerd.

Çörüz C.

29 628 nr. 187

Motie Çörüz de Minister van BZK zegt toe
dat de regering voorstellen doet voor een
woonplaatsvereiste naar analogie van dat
voor de burgemeester in artikel 71 Gemeentewet.

28-06-2011 De Tweede Kamer zal na het
zomerreces van 2011 per brief geïnformeerd
over de afhandeling van de motie.

Steur, G.A. van
der

32 185, nr. 12

motie over kostenvergoedingen aan ISP’s

08-07-2011 Er is gevraagd is om dit nu mee te
nemen in de evaluatie van de wet bewaarplicht die is voorzien in sept. 2012.

Kooiman,C.J.E.

31 015, nr. 60

Motie met het verzoek om ervoor te zorgen
dat de drempel om forensisch onderzoek
naar kindermishandeling te laten verrichten
verlaagd wordt

06-07-2011 In de voortgangsbrief jeugdzorg,
die medio 2011 aan de Tweede Kamer wordt
gezonden, staat aangegeven hoe uitvoering
wordt gegeven aan deze motie.

Kooiman,C.J.E.

31 015, nr. 61

Motie met het verzoek ervoor te zorgen dat
iedereen die specialistisch forensisch
onderzoek kan aanvragen ook weet waar zij
moeten zijn en hoe zij dit kunnen aanvragen.

06-07-2011 In de voortgangsbrief jeugdzorg
die begin juli 2011 richting Tweede Kamer
wordt verzonden staat aangegeven hoe
uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

2A. Afgehandelde toezeggingen
Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MvJ zal de Kamer in het voorjaar 2005 het kabinetsstandpunt op het rapport «Evaluatie van het herziene
fiscale procesrecht» aanbieden.

Uitgaande brief [13-01-2005] –
Evaluatie fiscaal procesrecht.

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 09 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5660822/10/6).

De MvJ zegt de EK toe bij de eerstvolgende wijziging
van de Politiewet te verduidelijken hoe de bepalingen
inzake de opvolging van ontvangen aanwijzingen
uitgelegd dienen te worden.

Parlementaire Agenda punt
[24-04-2007] – Wijziging Politiewet
1993 (29 704)

12-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [22-06-2011] – DEEL II 5 700 961
Nota van wijziging bij voorstel van
wet tot vaststelling van een nieuwe
Politiewet (Politiewet 200X, 30 880)

De Minister van Justitie zegt toe met de AIVD te
zullen spreken over de te hanteren definitie van het
begrip terrorisme

Parlementaire Agenda punt
[07-11-2006] – Wetsvoorstel
Goedkeuring van het op 24 april 1986
te Straatsburg tot stand gekomen
Europees Verdrag inzake de
erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale
niet-gouvernementele organisaties,
alsmede invoering van enige regels
met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere
organisaties waarvan het doel of de
werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde (28 764)

16-12-2009 De Tweede Kamer is bij
brief van 15 december 2009
geïnformeerd (kenmerk: 5629195).
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Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe 2,5 jaar na
inwerkingtreding van de wet tijdelijk huisverbod een
tussenrapportage over de toepassing van het
huisverbod en de mate waarin daarover geschillen
ontstaan.

Parlementaire Agenda punt
[12-09-2007] – Plenair debat 30657
Wet tijdelijk huisverbod.

06-07-2011 Afgedaan; ik verwijs
hierbij naar de brief Onderzoeken
Huisverbod, die op 14/2 aan de
Tweede Kamer is gezonden.

De SvJ zegt de Tweede Kamer toe te bevorderen dat
Parlementaire Agenda punt
de raden voor rechtsbijstand een kort onderzoek doen [13-09-2007] – Wet op de Rechtsbijnaar de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand
stand voor rechtzoekenden met zakelijke vorderingen.

07-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 07 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5658368/10).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe in onderzoeken
aandacht te besteden aan het verstrekken van
gegevens over vrouwelijke slachtoffers van huiselijk
geweld en eergerelateerd geweld.

Parlementaire Agenda punt
[20-12-2007] – Eergerelateerd Geweld

01-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 30 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5669532).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer een
brief te sturen over het naamrecht (BW en Besluit
geslachtsnaamwijziging), voorbereid door een
werkgroep die uiterlijk ultimo 2008 dient te rapporteren. Werkgroep dienst o.a. NVVB-advies daarbij
mee te nemen. Toezegging houdt verband met
intrekking van amendement Van der Laan op stuk nr.
18.

Parlementaire Agenda punt
[06-02-2008] – Plenair debat 29 353
Wijziging Burgerlijk Wetboek;
geregistreerd partnerschap, de
geslachtsnamen het verkrijgen
gezamenlijk gezag

30-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 27 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5661836/10).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe met VWS dit jaar
een onderzoek te doen naar de knelpunten bij
aangifte, opsporing en vervolging in geval van VGV.

Parlementaire Agenda punt
[27-03-2008] – Genitale verminking

23-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 20 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5663900).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe aan de hand van
uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), bezien
welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren (Heerts)

Parlementaire Agenda punt
[21-05-2008] – 31 237 Wijziging Wet
identificatie bij dienstverlening +
31 238 Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van
terrorisme

15-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [13-04-2011] – 5685354
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en
het evaluatieonderzoek van de
tuchtrechtelijke handhaving van de
Wet ter voorkoming van witwassen
en financiering van terrorisme

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer een
brief te sturen waarin in algemene zin een uitspraak
wordt gedaan over het gebruik van dwangmiddelen
in deze en vergelijkbare kwesties.

Parlementaire Agenda punt
[20-05-2008] – Spoeddebat Het
vastzetten van een cartoonist (Min
OCW en Justitie)

05-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 04 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5669170/10).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer een
brief te sturen waarin de mogelijkheden worden
verkend van een regeling terzake van koude
uitsluiting in huwelijkse voorwaarden, alsmede voor
de gevolgen van verbreking van een ongehuwd
samenlevingsverband.

Plenair debat op 11 september 2008:
re- en dupliek wetsvoorstel 28 867
(beperking wettelijke gemeenschap
van goederen

04-04-2011 De brief is op 31-3-2011
aan beide Kamers aangeboden.

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe dat de aanbeveling van het toezichthoudend comité van het VN
Vrouwenverdrag zal worden betrokken in het advies
van de werkgroep naamrecht.

Parlementaire Agenda punt
[07-10-2008] – Wetsvoorstel 29 353
Wijziging van enige bepalingen van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het geregistreerd
partnerschap, de geslachtsnaam en
het verkrijgen van gezamenlijk gezag

30-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 27 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5661836/10).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te
informeren over de resultaten van de besprekingen
binnen de Europese Unie over de «richtlijnen voor
FRONTEX operatie op zee» zodra deze beschikbaar
zijn.

Parlementaire Agenda punt
[18-06-2008] – Voorstellen Europese
Commissie op het gebied van de
buitengrenzen.

07-09-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 03 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5644644).
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Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

De MvJ zegt de EK toe de Kamer, naar aanleiding van
moties van de leden Dölle en Duthler binnen een jaar
na inwerkingtreding van de wet te bekijken hoe de
rechtsbescherming kan worden verhoogd.

Parlementaire Agenda punt
[30-09-2008] – Wet tijdelijk
huisverbod 1e termijn 16.10–17.50 2e
termijn 19.30 – 21.50, re- duplieken

01-11-2010 De Eerste Kamer is bij
brief van 29 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5665218).

De SvJ zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer
te informeren als er sprake is van een wijziging van
het verlofbeleid ten aanzien van longcare patiënten
(op basis van evaluatie beleidskader longstay
forensische zorg).

Parlementaire Agenda punt
[03-12-2008] – Forensische zorg en
Tbs

06-07-2011 Afgedaan d.m.v.
beleidsbrief Tbs (17/2 aan Tweede
Kamer gezonden, briefnummer
5682189/1/DSP).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer Parlementaire Agenda punt
te informeren over de stand van zaken met betrekking [09-12-2008] – Versterking en
tot de notificatie van tapgesprekken van advocaten.
opsporing

19-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 17 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5660948).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te
informeren over de uitkomsten van de evaluaties
rond het BFT en diens bevoegdheden.

Parlementaire Agenda punt
[21-01-2009] – versterkingsprogramma aanpak georganiseerde
misdaad en financieel-economische
criminaliteit

15-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [13-04-2011] – 5685354
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en
het evaluatieonderzoek van de
tuchtrechtelijke handhaving van de
Wet ter voorkoming van witwassen
en financiering van terrorisme

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe naar aanleiding
van de evaluatie van de Gedragscode Promotionele
Kansspelen nagaan of de klachtenprocedure voor
Promotionele Kansspelen moet worden aangescherpt.

Parlementaire Agenda punt
[28-01-2009] – Evaluatie Gedragscode
promotionele kansspelen.

06-07-2011 Deze toezegging is
afgedaan d.m.v. de beleidsbrief
Kansspelen, die is verzonden op 19/3
(5686253/11/DSP)

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer voor de
zomer te informeren over de uitkomsten van het
overleg met de verslavingsinstellingen en VWS over
het onderzoek «Kansspelen in andere aarde».

Parlementaire Agenda punt
[28-01-2009] – Evaluatie Gedragscode
promotionele kansspelen.

19-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 19 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5653190).

De MvJ is geen voorstander van tussentijdse
wijziging van de Wet op de kansspelen om daarmee
het preventiebeleid aan te scherpen, maar zegt de
Tweede Kamer toe na te zullen gaan of dat in de
vergunningen afdoende is geregeld.

Parlementaire Agenda punt
[28-01-2009] – Evaluatie Gedragscode
promotionele kansspelen.

20-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 19 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5653190).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie
van de Gedragscode Promotionele Kansspelen en de
Gedrags- en Reclamecode te bezien of het mogelijk
en wenselijk is (onderdelen van) deze Gedragscode
Promotionele Kansspelen en de Gedrags- en
Reclamecode meer in elkaar te schuiven.

Parlementaire Agenda punt
[28-01-2009] – Evaluatie Gedragscode
promotionele kansspelen.

25-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [19-03-2011] – 5686253
Beleidsvisie kansspelen

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe om de Tweede
Kamer te informeren over een nieuwe opinie van de
EDPS omtrent het EU PNR-voorstel.

Parlementaire Agenda punt
[11-03-2009] – Algemeen Overleg
Ontwerp-kaderbesluit PNR

05-07-2011 Deze toezegging is
afgedaan middels de brief (van
5 april) van de Minister van
Veiligheid en Justitie aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, briefkenmerk
5691950/11.

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de verbetermoge- Parlementaire Agenda punt
lijkheden getuigenbeschermingsprogramma te bezien [17-03-2009] – Anonimiteit in het
(m.b.t. feitelijke uitvoering, desgewenst ook wettelijk
strafproces
wijziging).

09-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 05 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5654466).

De MvJ zegt de Tweede Kamer toe de Kamer begin
2010 te informeren over de resultaten van de interne
audit eerste tweede lijn waarin de aanbevelingen van
Steenhuis worden meegenomen.

25-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [08-03-2011] – 5686504
Vorderingen maatregelen naar
aanleiding van advies Steenhuis

Parlementaire Agenda punt
[19-03-2009] – Onderzoek naar een
zoekgeraakt strafdossier.
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Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

In samenwerking met het College van procureursgeneraal organiseren van expertmeeting m.b.t. het
rond krijgen van bewijsvoering inzake VGV-zaken.

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2009] – vrouwelijke genitale
verminking

20-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 20 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5663900).

Onderzoek doen naar ervaringen van Frankrijk m.b.t.
het rond krijgen van bewijsvoering inzake VGV-zaken.

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2009] – vrouwelijke genitale
verminking

23-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 20 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5663900).

VGV is specifiek aandachtspunt van officieren van
justitie zedenzaken en huiselijk geweld.

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2009] – vrouwelijke genitale
verminking

20-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 20 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5663900).

De MvJ zegt de Kamer toe hen op de hoogte te
stellen van de resultaten en van een eventuele
vervolgings- of sepotbeslissing

Uitgaande brief [21-04-2009] –
Geweldpleging tegen een traumahelikopter.

15-11-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 12 november 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5654025).

De MvJ zal de Tweede Kamer informeren over pilots
van aanwezigheid reclassering op de zitting.

Parlementaire Agenda punt
[13-05-2009] – Algemeen Overleg
Jaarplan Rechtspraak 2009.

15-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [07-04-2011] – 5673189
Beantwoording schriftelijk overleg
over de vermindering van de
regeldruk bij de reclasseringsorganisaties

Onderzoeken of er aanleiding is voor een wetswijziging die erop ziet aan een contraire beëindiging van
de Tbs altijd voorwaarden te verbinden.

Parlementaire Agenda punt
[14-05-2009] – Tbs onderwerpen

06-07-2011 afgedaan; opgenomen in
brief over tbs (17/2 aan Tweede
Kamer gezonden).

In de komende 2 jaar in overleg met fpc’s imago tbs
verbeteren.

Parlementaire Agenda punt
[14-05-2009] – Tbs onderwerpen

06-07-2011 Afgedaan; ik verwijs
hierbij naar de beleidsbrief TBS die
op 17/2 is verzonden aan de Tweede
Kamer (5682189/1/DSP)

Ten aanzien van de werkdruk bij het huisverbod zal
het verschil tussen grote en kleinere gemeenten
worden aangegeven.

Parlementaire Agenda punt
[03-06-2009] – Algemeen overleg
Huiselijk Geweld

06-07-2011 Afgedaan; ik verwijs
hierbij naar de brief Onderzoeken
Huisverbod die op 14/2 aan de
Tweede Kamer is verzonden
(5684275/11)

Bij het Parket-Generaal zal worden nagevraagd in
hoeverre in de praktijk sprake is van strafverzwaring
bij huiselijk geweld waar kinderen getuige van zijn.

Parlementaire Agenda punt
[03-06-2009] – Algemeen overleg
Huiselijk Geweld

02-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [27-01-2011] – 5683730
Onderzoek naar de inzet van het
strafrecht bij kindermishandeling

De SvJ zegde toe met Defensie te spreken over de
mogelijkheden om vreemdelingen uit te zetten met
toestellen van de Koninklijke Luchtmacht, en de
Tweede Kamer zal hierover schriftelijk worden
geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt
[13-05-2009] – Toename aantal
asielverzoeken

06-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 05 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5658156).

De SvJ zal bezien of kan worden voldaan aan het
verzoek van het lid Spekman om een kengetal in de
vreemdelingenrapportage op te nemen over wat er
wordt gedaan om mensensmokkelaars en
-handelaren op te pakken, dus hoeveel mensen in
totaal zijn veroordeeld voor dit soort zaken.

Parlementaire Agenda punt
[13-05-2009] – Toename aantal
asielverzoeken

01-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 01 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5665032).

Schouw door de rechtbank in het buitenland: Dit
onderwerp zal worden betrokken bij het voorstel van
wet ter verruiming van de mogelijkheden voor
opsporing en vervolging van internationale
misdrijven.

Parlementaire Agenda punt
[07-10-2009] – Algemeen Overleg
Minister van Justitie en Staatssecretaris van Justitie: Rapportagebrief
Opsporing en Vervolging Internationale Misdrijven.

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 08 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665862).
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Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

Verbetering positie slachtoffers van internationale
misdrijven: De mogelijkheden hiertoe zullen worden
onderzocht in het kader van het voorstel van wet ter
verruiming van de mogelijkheden voor opsporing en
vervolging van internationale misdrijven.

Parlementaire Agenda punt
[07-10-2009] – Algemeen Overleg
Minister van Justitie en Staatssecretaris van Justitie: Rapportagebrief
Opsporing en Vervolging Internationale Misdrijven.

09-09-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 08 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665862).

In het antwoord op het verzoek van VKC om
informatie over aard en omvang van fraude en
misbruik bij asielaanvragen rapporteren over het
aantal intrekkingen van asielvergunningen i.v.m.
reizen naar het ontvluchte land

Parlementaire Agenda punt
[14-10-2009] – Vreemdelingen- en
asielbeleid

08-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 07 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5641391/DMB/10).

De Kamer wordt geïnformeerd over strafrechtelijke
vervolging van frauderende Somalische asielzoekers

Parlementaire Agenda punt
[14-10-2009] – Vreemdelingen- en
asielbeleid

18-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 17 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5658393).

De Kamer ontvangt in het voorjaar 2010 de laatste
stand van zaken van het programma Taakstelling
gesubsidieerde rechtsbijstand, met een overzicht van
de quick wins.

Parlementaire Agenda punt
[05-11-2009] – Justitie Begrotingsbehandeling

07-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 07 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5658368/10).

Uitzoeken bij OCW wat de stand van zaken is m.b.t
het convenant van o.a. de MBO Raad en enkele
andere onderwijsinstellingen om pardonners zo snel
mogelijk een opleiding te geven of aan het werk te
krijgen

Parlementaire Agenda punt
[19-11-2009] – Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

01-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 01 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5665032).

De SvJ zegt toe dat de ISt een integrale doorlichting
zal uitvoeren van de 3 HvB’s van de PI Over-Amstel.
De ISt zal ook rapporteren over het functioneren van
het Bureau integriteit en een analyse maken van de
integriteitsmeldingen en de gronden die hebben
geleid tot ontslag. Het rapport zal tijdig worden
afgerond, opdat bespreking van het rapport met de
Kamer in de 2e helft van 2010 mogelijk maakt.

Parlementaire Agenda punt
[25-11-2009] – Vervolgonderzoek PI
Amsterdam

13-01-2011 De Tweede Kamer is bij
brief van 06 december 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5678604).

De MvJ zegt toe een onderzoek te doen naar de
effectiviteit van het aftappen en daarin mee te nemen
de praktijk van het feitelijk notificeren en het aantal
afwijzingen door de RC. De onderzoeksopdracht zal
vooraf aan de Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt
[26-11-2009] – Tapstatistieken

03-08-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 02 augustus 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5661628/10).

Instructie aan de tbs-klinieken dat wijzigingen in het
Parlementaire Agenda punt
zorgplan die zich na de zitting maar voor de uitspraak [10-12-2009] – TBS-er – Kosovo
van de rechter voordoen aan het OM worden gemeld.

07-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [17-02-2011] – 5682189
Tbs-maatregel

Bedreigingen jegens slachtoffers/nabestaanden
meewegen in de beslissing tot uitzetting

Parlementaire Agenda punt
[10-12-2009] – Tbs-er – Kosovo

06-07-2011 Afgedaan; Deze
toezegging is meegenomen in de
beleidsbrief Tbs, die op 17/2 aan de
Tweede Kamer is verzonden.

De MvJ zal de Kamer informeren over de uitspraak
van het Europees Hof van Justitie inzake Lotto/
Ladbrokes en Betfair.

Parlementaire Agenda punt
[17-12-2009] – Het Verslag
Kansspelen

07-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 06 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5658778/10/DSP).

Bij gelegenheid van de behandeling van dat
wetsvoorstel wordt tevens bezien of de taak van de
advocaat kan worden gesplitst, waarbij de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht alleen zien
op de processuele taken van de advocaat.

Parlementaire Agenda punt
[04-11-2009] – Justitie Begrotingsbehandeling

12-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [08-04-2011] – 5691890 Brief
over de positie van bijzondere
geheimhouders in het Wetboek van
Strafvordering

Ervaringen van VK (door ambtelijk werkbezoek) en
Australië nagaan op terrein alternatieven voor
bewaring en effectiviteit daarvan

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2010] – Vreemdelingenbewaring

06-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 29 juni 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5656621/10).
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Met Rotterdam zal worden nagegaan of er sprake is
van een structureel tekort. De Kamer zal een afschrift
van de brief aan de gemeente Rotterdam krijgen.
Voorts zal in de evaluatie worden meegenomen of
oneigenlijk gebruik van huisverbod voorkomt.

vragenuurtje op 12 januari 2010 inz.
financiële middelen huisverbod

18-08-2010 De Brief Toekenning
middelen tijdelijk huisverbod
5636768/10

Nader onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop
het onderwijs in de justitiële jeugdinrichtingen wordt
aangeboden. De Tweede Kamer wordt hierover
geïnformeerd. Daarvoor contact leggen met de
collega’s van OCW die daarvoor primair verantwoordelijk zijn.

Parlementaire Agenda punt
[26-01-2010] – Wijz. Beginselenwet
justitiële jeugdinrichtingen;
aanpassing van de tenuitvoerlegging
van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31 915)1e Tweede Kamer

17-11-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 16 november 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5672622).

De Kamer informeren over het onderzoek van het OM
naar de ZM-cijfers over opgelegde straffen.

Parlementaire Agenda punt
[28-01-2010] – Algemeen Overleg
Ministers BZK/Justitie: Veilige
Publieke Taak

22-11-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 19 november 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5676522).

De SvJ zegt toe te onderzoeken waarom personen
Parlementaire Agenda punt
niet willen meewerken aan een Pro-Justitiarapportage [20-01-2010] – Modernisering
en daarom geen tbs-maatregel opgelegd krijgen.
Gevangeniswezen.

06-07-2011 Afgedaan d.m.v.
beleidsbrief tbs (17/2 aan Tweede
Kamer gezonden)

De rapporten van het LEC EGG aan de Kamer te
zullen sturen. In het derde rapport wordt ingegaan op
de casuïstiek die bij het LEC EGG zichtbaar is.

Parlementaire Agenda punt
[11-02-2010] – Algemeen Overleg
Minister van Justitie/Stas VWS:
Eergerelateerd Geweld

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 30 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5669532).

Bespreken met het OM of hun handleiding m.b.t.
anonieme aangifte kan worden herzien.

Parlementaire Agenda punt
[11-03-2010] – Spoeddebat over
bedreiging van ziekenhuispersoneel
door Marokkanen in een ziekenhuis
in Harderwijk

08-09-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 08 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5666153).

Een brief aan de Tweede Kamer sturen waarin alle
alternatieven – na overleg met de Ministers voor
Jeugd en Gezin en VWS – nader worden uitgewerkt
om aan leegstaande capaciteit in de justitiële
jeugdinrichtingen een andere bestemming te geven
en daarbij de suggesties te betrekken die de Kamer
tijdens dit debat daarvoor heeft gedaan. In de brief
wordt tevens een overzicht gegeven van de huidige
capaciteitsbehoefte voor zowel de civiele- als de
strafrechtelijke doelgroep en LVG. Tot dat daarover
met de Tweede Kamer is gedebatteerd zullen er geen
onomkeerbare beslissingen worden genomen.

Parlementaire Agenda punt
[18-03-2010] – Algemeen Overleg
justitiële jeugdinrichtingen

14-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 01 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5659199/10).

Toezending van de toekomstplan JJI’s aan de Tweede Parlementaire Agenda punt
Kamer.
[18-03-2010] – Algemeen Overleg
justitiële jeugdinrichtingen

06-12-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 16 november 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5668826).

De Tweede Kamer informeren over de uitkomst van
de bespreking over de manier waarop het AMBER
Alert systeem gecontinueerd moet worden.

Parlementaire Agenda punt
[16-03-2010] – GOEDGEKEURD> 1e
Mondelinge vraag van het lid
TEEVEN (VVD) aan de Minister van
Justitie over de problemen rond
Amber Alert en het falen van de
opsporing van ontvoerde kinderen
(De Telegraaf, 16 maart 2010)

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 13/1/2011 per brief
(2010–0000836192).

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over
uitvoering plan van aanpak Raad voor de Rechtshandhaving Voorstel voor geschillenregeling art 12a
Statuut

Parlementaire Agenda punt
[09-04-2010] – Wetgevingsoverleg
Staatkundige vernieuwing van het
Koninkrijk

Parlementaire Agenda punt [12-04-2010] – Vervolg
Wetgevingsoverleg Staatkundige vernieuwing van het
Koninkrijk
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Parlementaire Agenda punt [14-04-2010] – Plenaire
afronding Wetgevingsoverleggen Staatkundige
vernieuwing van het Koninkrijk d.d. 9 en 12 april 2010
Parlementaire Agenda punt [15-04-2010] –
Stemmingen Plenair debat Wetgevingsoverleggen
Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk d.d.
14 april 2010

29-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [26-04-2011] – 5681548 Plan van
aanpak Raad voor de rechtshandhaving

De MvJ zegt toe de Kamer nader te informeren over
Parlementaire Agenda punt
de capaciteit bij de forensisch-psychiatrische klinieken [08-04-2010] – Plenair debat 31 823
(FPK’s) en de afbouw van de tenders in de brief over
Aanpassingen Tbs met voorwaarden
de modernisering van het gevangeniswezen, die naar
aanleiding van het AO over het gevangeniswezen van
7 april jl. aan de Tweede Kamer zal worden
verzonden.

06-07-2011 Afgedaan met de
verzending van de beleidsbrief tbs
(17/2 aan Tweede Kamer gezonden).

MvJ heeft toegezegd bij gezamenlijk met het
Ministerie van Financiën onderzoeken of het CJIB in
de verhaalfase over relevantie gegeven kan
beschikken zoals bankgegevens

Parlementaire Agenda punt
[15-04-2010] – Plenair debat 32 194
Wijziging Wetboek van Strafrecht;
verruiming mogelijkheden
voordeelontneming

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 29 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665431).

MvJ heeft toegezegd bij bezien of betaling aan de
gewezen verdachte op grond van artikel 591a Sv
kunnen worden verrekend met verplichtingen tot
betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer.

Parlementaire Agenda punt
[15-04-2010] – Plenair debat 32 194
Wijziging Wetboek van Strafrecht;
verruiming mogelijkheden
voordeelontneming

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 29 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665431).

MvJ heeft toegezegd bij uitvoering motie op stuk
nummer 11

Parlementaire Agenda punt
[15-04-2010] – Plenair debat 32 194
Wijziging Wetboek van Strafrecht;
verruiming mogelijkheden
voordeelontneming

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 29 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665431).

MvJ heeft toegezegd bij bevorderen dat er meer
gebruik zal worden gemaakt van het verkennend
vooronderzoek en nagaan hoe de fase van het
verkennend vooronderzoek ten dienste kan worden
gesteld van het in aansluiting daarop ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarbij wordt
verwerkt de suggestie van mw. Gerkens om te
voorzien in een soort curatorenschap over het
vermogen, vanaf het moment dat iemand verdachte
is.

Parlementaire Agenda punt
[15-04-2010] – Plenair debat 32 194
Wijziging Wetboek van Strafrecht;
verruiming mogelijkheden
voordeelontneming

06-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 29 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5665431).

De MvJ heeft toegezegd in samenspraak met LNV in
contact te treden met de KNMvD over een meldcode
dierenmishandeling (deze toezegging leidde tot
aanhouding van motie nr. 27)

Parlementaire Agenda punt
[21-04-2010] – Voortzetting Plenair
debat 30 511 Initiatief-Waalkens/
Ormel; wijziging Wetboek van
Strafrecht in verband met het
verhogen van de maximale proeftijd
voor misdrijven die de gezondheid of
het welzijn van dieren benadelen
Parlementaire Agenda punt
[22-04-2010] – Voortzetting Plenair
debat 30 511 Initiatief-Waalkens/
Ormel; wijziging Wetboek van
Strafrecht in verband met het
verhogen van de maximale proeftijd
voor misdrijven die de gezondheid of
het welzijn van dieren benadelen

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 27/5/2011 per brief
(5694805).

De MvJ heeft toegezegd op enkele punten specifiek
terug te komen in de het eerste voortgangsbericht

Parlementaire Agenda punt
[31-03-2010] – Algemeen Overleg
Kinderporno

16-07-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 16 juli 2010 geïnformeerd
(kenmerk: 5659325/10).

24

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MvJ heeft toegezegd in de memorie van toelichting
zal aandacht worden besteed aan: functioneren raden
van commissarissen, criteria voor aanpassing,
bonussen, Europese dimensie, samenhang tussen
wetsvoorstellen van Justitie en Financiën.

Parlementaire Agenda punt
[22-06-2010] – Algemeen Overleg
Ministers financiën/Justitie:
Amendement Tang/Irrgang (31 058,
nr. 24) vs. internetconsultatie
voorontwerp aanpassing en
terugvordering bonussen

01-12-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 21 september 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5667713).

MvJ heeft toegezegd nadat de strafzaken zijn
geëindigd met de Tweede Kamer door te nemen wat
zijn afwegingen zijn geweest, teneinde de Tweede
Kamer in de gelegenheid te stellen daarvoor een
oordeel te geven

Parlementaire Agenda punt
[01-07-2010] – Algemeen Overleg
inzake schikking in verband met
vastgoedfraude

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 30/6/2011 per brief
(5699311/11).

In de destijds door de staatssecretaris toegezegde
Parlementaire Agenda punt
brief die de Kamer zo snel mogelijk bereikt, zullen ook [07-04-2010] – Algemeen Overleg
de omlooptijden van tbs worden meegenomen.
Gevangeniswezen

07-10-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 05 oktober 2010 geïnformeerd (kenmerk: 5664000).

De Ministers van Defensie en Justitie zeggen de
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid
Haubrich-Gooskens, in de nadere memorie van
antwoord toe dat de Eerste Kamer zal worden
geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie
van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de
aanbevelingen van de Commissie Borghouts die niet
vroegen om een wetswijziging, en wat daarvan de
effecten zijn geweest

N.a.v. vraag ven het lid HaubrichGooskens, in de nadere memorie van
antwoord 28 juni 2010

13-01-2011 De Eerste Kamer is bij
brief van 13 januari 2011 geïnformeerd (kenmerk: 5676515).Tweede
Kamer is bij brief van 13 januari 2011
geïnformeerd (kenmerk: 5676515).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft
toegezegd dat in de 2e voortgangsbrief (welke is
uitgesteld van december 2010 naar februari 2011)
nader op een aantal punten wordt ingegaan.

Parlementaire Agenda punt
[02-12-2010] – Algemeen Overleg
Aanpak van kinderporno

18-07-2011 Op 4/3/2011 is de Tweede
Kamer per brief (5688722) geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd over drie maanden
rapporteren over wat er is gedaan in Brabant

Parlementaire Agenda punt
[07-12-2010] – DGV: Plenair debat
Situatie Eindhoven e.o.

19-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [26-05-2011] –
2011–2000 161527 Voortgangsbericht
Taskforce aanpak georganiseerde
misdaad Brabant

MvVenJ heeft toegezegd bij nationale risicobeoordeling. Begin 2011 zal de Tweede Kamer de nieuwe
NRB ontvangen, de ambitie van de Minister daarbij
en de stand van zaken van lopende punten.

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [22-02-2011] – 2011–2000040746
Nationale Veiligheid

MvVenJ heeft toegezegd bij vrijwillige brandweer: De
Minister zal een gesprek organiseren met de
Vereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) over
onderwerpen zoals de regionalisering, de problemen
die nog ervaren worden met C2000, arbeidsvoorwaarden e.d.

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

29-06-2011 Afgedaan. De Tweede
Kamer is bij brief van 1 maart 2011
geïnformeerd.
(Tweede Kamer 32 500 VI, nr. 84)

MvVenJ heeft toegezegd bij lopende experimenten
m.b.t. voertuigbezetting: De Minister zal een overzicht
sturen van lopende experimenten bij de brandweet
m.b.t. de bezettin g en uitruk. Hierbij zal de Minister
ingaan op hoe de veiligheid bij deze experimenten
geborgd wordt. Dit wordt in januari 2011 toegestuurd

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [31-01-2011] – 2011–0000053133
Inventarisatie van pilots en projecten
op het gebied van variabele
voertuigbezetting binnen de
brandweer

VenJ heeft toegezegd te zijner tijd ontvangt de
Tweede Kamer een brief over beleidsprioriteiten

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

19-05-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [02-05-2011] – 2011–2000169325
Landelijke prioriteiten politie

MvVenJ heeft toegezegd dat de een brief ontvangt
over het gebruik van aanwijzingsbevoegdheid van de
minster naar aanleiding van de motie op stuk nr. 38

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

17-12-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 30 november 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5677552).
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MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een
brief ontvangt over de gerichte verhoging van
verkeersboetes voor het kerstreces

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

17-12-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 14 december 2010
geïnformeerd (kenmerk: 5678801).

MvVenJ heeft toegezegd begin 2011 wordt de Tweede Parlementaire Agenda punt
Kamer geïnformeerd over het nieuwe kansspelbeleid [24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

25-03-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [19-03-2011] – 5686253
Beleidsvisie kansspelen

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een
brief ontvangt over aanzien van het medisch
beroepsgeheim

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 7/2/2011 per brief
(5682404).

MvVenJ heeft toegezegd dat begin 2011 zal de
Tweede Kamer een beleidsbrief TBS ontvangen
waarin o.m. de maatregelen staan met betrekking tot
de weigerachtige observandi

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

06-07-2011 Afgedaan; ik verwijs
hierbij naar de Beleidsbrief Tbs die
op 17/2 aan de Tweede Kamer is
gezonden.

MvVenJ heeft toegezegd dat de kamer een brief
ontvangt over een integrale visie op privacy

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

21-06-2011 De brief is op 29 april
2011 aan de Tweede Kamer
aangeboden (de toezegging is dus
nagekomen).

SVenJ heeft toegezegd ervoor te waken dat de
bezuinigingstaakstelling van de stichting Adoptievoorziening niet dubbel gaat uitwerken (de kamer zal
worden geïnformeerd over de uitkomsten van het
overleg met de Stichting Adoptievoorziening over de
opgelegde bezuinigingen)

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

13-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [17-01-2011] – 5682050
Toezegging inzake op de Stichting
Adoptievoorzieningen

MvVenJ heeft toegezegd dat de toezegging van het
kabinet inzak de financiering van het herdenkingsmonument

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

08-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [01-03-2011] – 5683559
motiebrief

MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te
informeren voor het kerstreces inzake de hoofdlijnen
van het wetsvoorstel politie en financiën (De blauwe
baas van de nationale politie krijgt dezelfde positie als
de commandant der strijdkrachten)

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

17-12-2010 De Tweede Kamer is bij
brief van 14 december 2010
geïnformeerd (kenmerk:
2010–0000832108).

MvVenJ heeft komt met een actieprogramma voor de
politie (m.b.t. de administratieve lasten)

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

09-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [17-02-2011] – 2011–2000037016
Aanvalsplan bureaucratie en
versterking van vakmanschap politie

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wacht de
uitkomst van genoemde procedure en nadere
standpuntbepaling van de KNB af. Staats zal de
Kamer vervolgens begin 2011 bij brief nader
informeren

Uitgaande brief [10-12-2010] – 171170
Antwoorden kamervraag inzake
alternatief voor de traditionele
rechtspraak en de rol van de
deurwaarder

18-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [23-06-2011] – 5698593 e-Court

SVenJ heeft toegezegd te inventariseren hoe de
trajecten van nazorg bij de gemeenten verlopen

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [04-06-2011] – 5695189
Programma Modernisering Gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd dat bij de uitwerking van de
aanpassing van het spreekrecht ook nagaan of een
waarom het slachtoffer wel of niet de mogelijkheid
moet hebben om iets tegen de verdachte te zeggen

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

26-05-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [18-03-2011] – 5687826
Antwoorden kamervragen over een
proef met spreekrecht in aparte
strafmaatzittingen
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MvVenJ heeft toegezegd dat begin 2011 zal de
Tweede Kamer worden geïnformeerd over de
financiering van de jeugdbescherming

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

17-02-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [07-01-2011] – 5681535 Tarieven
jeugdbescherming en de gevolgen
voor de caseloadnorm voor
jeugdbeschermers

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer
uiterlijk 1 april 2011 de kabinetsreactie ontvangen op
het rapport van de werkgroep betreffende de
arbeidstijdenregeling politie

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [01-04-2011] – 2011–2000054680
Beleidsreactie op rapport IOOV
ATW/LAR

MvVenJ heeft toegezegd voor het kerstreces zal de
Tweede Kamer een brief over het verschoningsrecht
ingevolge artikel 218 Sr ontvangen

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 7/2/2011 per brief
(5682404).

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden
van de SP-fractie en van de PvdA-fractie, toe de
Eindrapportage Kwaliteitsverbetering justitiële
jeugdinrichtingen alsmede de inhoudelijke reactie
daarop, te zenden aan de Kamer.

Nadere memorie van antwoord bij
wetsvoorstel 31 915

01-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [13-01-2011] – 5680903
Eindrapportage kwaliteitsverbetering
justitiële jeugdinrichtingen

MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer schriftelijk Parlementaire Agenda punt
te informeren wat gedaan gaat worden met het
[15-12-2010] – Algemeen Overleg
Amerikaanse uitleveringsverzoek voor Tanja Nijmeijer Ministers VenJ/BZK: Twaalfde
voortgangsrapportage terrorismebestrijding

07-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [13-01-2011] – 5681661
Uitlevering Tanja Nijmeijer

MvVenJ heeft toegezegd voor de zomer een
verzamelbrief waarmee de Tweede Kamer wordt
geïnformeerd over voortgang van uitvoering
capaciteitsplan en inventarisatie van nieuwbouwplannen in brede jeugdsector

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – Algemeen Overleg
justitiële Jeugdinrichtingen

18-07-2011 Een brief over de stand
van zaken van de uitvoering van het
capaciteitsplan JJI is op 28 juni 2011
aan de Tweede Kamer verzonden.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer in januari
2011 over de stand van zaken op het terrein van
nazorg bij de gemeenten te informeren

Parlementaire Agenda punt
[08-12-2010] – Algemeen Overleg
Rapporten ISt

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [04-06-2011] – 5695189
Programma Modernisering Gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer begin
Parlementaire Agenda punt
volgende jaar te informeren over de stand van zaken
[08-12-2010] – Algemeen Overleg
van het programma Modernisering Gevangeniswezen Rapporten ISt

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [04-06-2011] – 5695189
Programma Modernisering Gevangeniswezen

De SV&J zal in maart 2011 een brief aan de Tweede
Kamer zenden met de statistieken over het aantal
inkomende en uitgaande verzoeken inzake kinderontvoering. Uit deze statistieken zal blijken vanuit en
naar welke landen kinderen zijn ontvoerd.

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2011] – Wetsvoorstel 32 358
Kinderontvoering

07-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [28-02-2011] – 5686627 Cijfers
2009/2010 zaken van internationale
kinderontvoering

MvVenJ heeft toegezegd informatieve brief n.a.v. het
hervatte overleg met IPO over het normtarief Ots op
20 januari

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2011] – Algemeen Overleg
Jeugdbescherming

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [25-05-2011] – 5698068
Onderzoek Algemene Rekenkamer
tarief jeugdbescherming en
jeugdreclassering

MvVenJ heeft toegezegd bij mogelijke inzet van de
Algemene Rekenkamer m.b.t. de inzet van middelen
door de bureaus jeugdzorg

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2011] – Algemeen Overleg
Jeugdbescherming

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [25-05-2011] – 5698068
Onderzoek Algemene Rekenkamer
tarief jeugdbescherming en
jeugdreclassering
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MvVenJ heeft toegezegd beleidsreactie op tweeinspectierapporten en het onderzoeksrapport van de
OVV

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2011] – Algemeen Overleg
Jeugdbescherming

19-05-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [31-01-2011] – 5684770
beleidsreactie rapporten onderzoeksraad voor Veiligheid en
Inspectie Jeugdzorg

De MvVenJ heeft toegezegd dat er een brief komt
betreft de positie van bijzondere geheimhouders in
het Wetboek van Strafvordering.

Parlementaire Agenda punt
[26-01-2011] – Plenaire behandeling
Wet op het Notarisambt 32 350

12-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [08-04-2011] – 5691890 Brief
over de positie van bijzondere
geheimhouders in het Wetboek van
Strafvordering

Plan van aanpak op hoofdlijnensturen aan de Tweede
Kamer, met daarin de «elementen» van een uitvoeringstoets (nut en noodzaak), de kernelementen van
het profiel waaraan de landelijke korpschef moet
voldoen en de systematiek met kwartiermakers
voordat kwartiermakers worden benoemd.

Parlementaire Agenda punt
[12-01-2011] – DGV> Algemeen
Overleg Hoofdlijnen van de vorming
van de Nationale Politie

06-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [31-03-2011] – 2011–2000115025
Uitvoeringsprogramma vorming
nationale politie

Positie HOvJ

Parlementaire Agenda punt
[12-01-2011] – DGV> Algemeen
Overleg Hoofdlijnen van de vorming
van de Nationale Politie

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [23-06-2011] – 2011–2000246672
Rapport Rekenkamer «ICT Politie
2010» en diverse rapporten
overdracht VtsPN

De Minister zal nader bezien hoe de Politieacademie
onder de nationale politie kan worden gebracht.

Parlementaire Agenda punt
[12-01-2011] – DGV> Algemeen
Overleg Hoofdlijnen van de vorming
van de Nationale Politie

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [23-06-2011] – 2011–2000246672
Rapport Rekenkamer «ICT Politie
2010» en diverse rapporten
overdracht VtsPN

MvVenJ heeft toegezegd bij de Tweede Kamer
schriftelijk te informeren over de stand van zaken van
drie brieven over financieel-economische en
georganiseerde criminaliteit (n.a.v. commissie
Joldersma), n.a.v. een eerder verzoek daartoe van de
commissie VenJ.

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
MvVenJ inzake onderwerpen op het
terrein van straf(proces)recht

23-02-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [14-02-2011] – 5682860 Stand
van zaken aanpak georganiseerde en
financieel-economische criminaliteit

MvVenJ heeft toegezegd een brief aan de Tweede
Kamer over inzicht in de omvang van afnemen
crimineel vermogen

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
MvVenJ inzake onderwerpen op het
terrein van straf(proces)recht

08-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [23-06-2011] – 5696556 bredere
aanpak afnemen criminele winsten

SVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer over de
uitkomsten van het overleg met de Inspectie voor de
Sanctietoepassing (ISt) over mogelijkheden de
toezichtsdruk voor detentiecentra te verminderen.

Parlementaire Agenda punt
[26-01-2011] – Algemeen Overleg
Vreemdelingenbewaring

05-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [16-06-2011] – 5694364
Coördinerende rol Inspectie voor de
Sanctietoepassing bij inspecties van
detentiecentra

SVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer
Parlementaire Agenda punt
schriftelijk bericht zal worden over de stand van zaken [26-01-2011] – Algemeen Overleg
bij de uitwerking van de aanbevelingen van de Ist in
Vreemdelingenbewaring
het koepelrapport.

15-06-2011 De Tweede Kamer is bij
brief van 31 mei (5693758/11/DSP)
geïnformeerd.

De MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer
schriftelijk te informeren over alcohol en drugs als
strafverzwarende omstandigheid.

Parlementaire Agenda punt
[08-03-2011] – Algemeen Overleg
Aanpak agressie en geweld tegen
functionarissen met een publieke
taak

15-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [25-03-2011] – 5690129 Alcoholen drugsgebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld

De SVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer in
april 2011 een brief ontvangt over strafdienstplicht/
tbo en adolescentenstrafrecht.

Parlementaire Agenda punt
[10-03-2011] – Algemeen Overleg
inzake onderwerpen op het terrein
van veiligheid

19-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [25-06-2011] – 5693722
Adolescentenstrafrecht
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De MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer een
brief te sturen met een visie op «hoge transacties».
Dit is een herhaling van een eerdere toezegging.

Vragenuurtje op 22 maart 2011 over
«Schikkingen bij vastgoedfraude»

12-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [30-06-2011] – 5699311 Hoge
transacties en schikkingen in
strafzaken

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft
toegezegd in de brief over MGW en nazorg die
binnenkort naar de Tweede Kamer gaat wordt
ingegaan op de vraag of meer instellingen tot het
gevangeniswezen kunnen worden toegelaten
teneinde te garanderen dat mensen direct na hun
detentie werk of een verplichte dagbesteding hebben.

Parlementaire Agenda punt
[24-03-2011] – Verlengd Schriftelijk
Overleg inzake het samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive (TR)
29 270, nr. 40

21-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [04-06-2011] – 5695189
Programma Modernisering Gevangeniswezen

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Parlementaire Agenda punt
zo spoedig mogelijk rapport Versterking positie RC
[28-03-2011] – Wetgevingsoverleg
van de Raad voor de rechtspraak toe te zenden
32 177 Wet versterking positie
rechter-commissaris + 32 468
(Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels
betreffende de processtukken in
strafzaken) + 32 319 Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband
met wijzigingen van de regeling van
de voorwaardelijke veroordeling en
de regeling van de voorwaardelijke
invrijheidstelling

05-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [20-06-2011] – 5697569 Rapport
projectgroep Versterking positie
rechter-commissaris.

MvVenJ heeft toegezegd de plan van aanpak ICT kort
na de zomer aan de Tweede Kamer te sturen.

29-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [23-06-2011] – 2011–2000246672
Rapport Rekenkamer «ICT Politie
2010» en diverse rapporten
overdracht VtsPN

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Politie

MvVenJ heeft toegezegd binnen twee weken brief aan Parlementaire Agenda punt
Tweede Kamer met verduidelijking consequenties
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
HBVS (zal geschieden door de maartcirculaire aan de Overleg Politie
Tweede Kamer te zenden)

30-06-2011 De Tweede Kamer is bij
brief op 16 mei 2011, nr. 137046
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer vóór de
zomer te informeren over invulling functie politietoezichthouder

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Politie

10-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [26-04-2011] – 2011–2000161376
Politietoezichthouder

MvVenJ heeft toegezegd inzake de toeslagen aan
korpschefs, de betrokken korpsbeheerders te
benaderen opdat deze aan de korpsbeheerders te
benaderen opdat deze aan de korpschefs verzoeken
vrijwillig terug te betalen (PVV)

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Politie

29-06-2011 Afgedaan. Tweede Kamer
is op 21 april geïnformeerd.
(Tweede Kamer 2010–2011, 29 628,
nr. 247).

De Minister heeft toegezegd dat de Kamer nader
wordt geïnformeerd over o.m. stand van zaken pilot
categorale opvang slachtoffers mensenhandel, het
aantal rechtshulpverzoeken, de ontwikkelingen van
oriëntatiepunten bij de ZM en een rapport over de
handel in nieren aan het Rathenau-instituut.

Parlementaire Agenda punt
[31-03-2011] – Algemeen Overleg
Mensenhandel

01-06-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [31-05-2011] – 5693389
Toezeggingen AO mensenhandel
31 maart 2011

Minister VenJ heeft toegezegd om vóór de
stemmingen een brief te sturen met opsomming van
onderdelen van de Evaluatiewet modernisering
rechterlijke organisatie die nog niet in werking zullen
treden. Daarin wordt ook ingegaan op art. 59 Wet RO
en het ontwerpbesluit nevenlocaties gerechten.

Parlementaire Agenda punt
[10-05-2011] – Plenaire behandeling
Wetsvoorstel 32 021 Evaluatiewet
modernisering rechterlijke organisatie + Wetsvoorstel 32 562 Wijziging
van de Evaluatiewet modernisering
rechterlijke organisatie en de Wet op
de rechterlijke organisatie i.v.m. de
behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische
aanpassingen

24-05-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [16-05-2011] – 5696229
Inwerkingtreding Evaluatiewet
modernisering rechterlijke organisatie
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SVenJ heeft toegezegd dat er een brief komt met
beoordeling ingediende amendementen

Parlementaire Agenda punt
[15-06-2011] – Wijziging telecomwet
32 185 en Wet bescherming
persoonsgegevens 31 841

05-07-2011 Afgedaan met: Uitgaande
brief [20-06-2011] – 57000269
Openbare behandeling wijziging Wet
bescherming persoonsgevens
(31 841)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de
benodigde aanpassingen aan het Vermiste Personen
Systeem (VPS).

24-01-2007
Behandeling BZK-begroting 2007
(handelingen 2006–2007, nr. 34).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 januari 2011 geïnformeerd over de
afhandeling van de toezegging.
(2010–2011, 29 668, nr. 31).

In 2008 worden alle 16 incidentcategorieën, genoemd
in de Strategie Nationale Veiligheid, uitgewerkt.

31-10-07 Algemeen Overleg over de
«Strategie Nationale Veiligheid«
(30 821, nr. 3).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
22 februari 2011, nr.40 746 per brief
geïnformeerd over de afhandeling
van de toezegging

Inventarissen lokale projecten op het terrein van
veiligheid (en de effectieve factoren daarvan
beschrijven).

31-01-08
Algemeen Overleg over het «Project
Veiligheid Begint Bij Voorkomen»
(28 684, nr. 129)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september 2010, nr. 572 645 per
brief geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 28 684,
nr. 285)

Bezien project Utrecht (stages) en mogelijke uitrol
project Utrecht naar andere gemeenten (samen met
Justitie). Bespreken met gemeenten.

20-05-08 Algemeen Overleg over het
«Actieplan Overlast en Verloedering»
(28 684, nr. 160).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september, nr. 572645 per brief
geïnformeerd over afhandeling van
de toezegging.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 28 684,
nr. 285).

De Minister zegt een beleidsreactie toe op de punten
uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
naar de Poldercrash voor zover deze binnen de
directe en afgeleide verantwoordelijkheidssfeer van
de Minister liggen. Najaar 2009 zal deze beleidsreactie
aan de Kamer worden verzonden.

25-06-2009 Algemeen Overleg over
rampenbestrijding en crisisbeheersing
(29 517, nr. 38).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
22 september 2010, nr. 623 336 per
brief geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging.

Het wetsvoorstel over de regierol van gemeenten
voor veiligheid wordt in het najaar 2009 bij de Kamer
ingediend.

30-09-2009 Algemeen Overleg over
«Burgemeester en Veiligheid»
(28 684, nr. 250).

Afgedaan. Het wetsvoorstel en het
nader rapport zijn bij brief van
6 augustus 2010, nr. 525 362 aan de
Koningin aangeboden met het
verzoek deze stukken naar de Tweede
Kamer te zenden.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 459,
nr. 4).

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIBOB gaat
eind 2009 de consultatiefase in; het wetsvoorstel
volgt begin 2010.

06-10-2009 Algemeen Overleg over
de wet BIBOB (31 109, nr. 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
7 maart 2011 per brief geïnformeerd
over afhandeling van de toezegging
(Tweede Kamer 2010–2011, 32 676,
nr. 1).

De Tweede Kamer ontvangt de inventarisatie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over
private en publieke beveiliging en de kabinetsreactie
daarop.

16-11-2009 Wetgevingsoverleg Politie
(32 123 VII, nr. 29).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
24 maart 2011 per brief geïnformeerd
over de afhandeling van de
toezegging.
(Tweede Kamer 2010–2011, 32 459,
nr. 7)

De Tweede Kamer ontvangt een reactie (brief) op de
petitie van het platform ontevreden dienders

28-11-2009 Plenaire afronding
hoofdstuk VII BZK begroting 2010
(29 628, nr. 38).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
23 juli 2010, nr. 392534 per brief
geïnformeerd over de afhandeling
van de toezegging.
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De Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid
om Apeldoorn tegemoet te komen in de kosten van
(aspecten) van herdenking van de aanslag.

03-12-2009 Algemeen Overleg over
de aanslag op Koninginnedag.
(32 054, nr. 2).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
30 augustus 2010, nr. 551380 per
brief geïnformeerd over afhandeling
van de toezegging
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 054,
nr. 3)

De Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid
om Apeldoorn tegemoet te komen in de kosten van
(aspecten) van herdenking van de aanslag.

03-12-2009 Algemeen Overleg over
de aanslag op Koninginnedag.
(32 054, nr. 2).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
30 augustus 2010, nr. 551380 per
brief geïnformeerd over afhandeling
van de toezegging
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 054,
nr. 3)

De Tweede Kamer informeren over een road map van 03-12-2009 Algemeen Overleg over
de «Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
de aanslag op Koninginnedag
Rampen» (GHOR) voor een nationaal slachtoffervolg- (32 054, nr. 2).
systeem.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
22 september 2010, nr. 623336 per
brief geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt op korte termijn het wetsvoorstel met
betrekking tot de regierol voor gemeenten naar de
Tweede Kamer

14-01-2010 Algemeen Overleg over
het rapport «Overlast en verloedering
ontsleuteld» van het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(28 684, nr. 265).

Afgedaan. Het wetsvoorstel en het
nader rapport zijn bij brief van
6 augustus 2010, nr. 525362 aan de
Koningin aangeboden met het
verzoek deze stukken naar de Tweede
Kamer te zenden.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 459,
nr. 4).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt op korte termijn het wetsvoorstel met
betrekking tot de regierol voor gemeenten naar de
Tweede Kamer

14-01-2010 Algemeen Overleg over
het rapport «Overlast en verloedering
ontsleuteld» van het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(28 684, nr. 265).

Afgedaan. Het wetsvoorstel en het
nader rapport zijn bij brief van
6 augustus 2010, nr. 525 362 aan de
Koningin aangeboden met het
verzoek deze stukken naar de Tweede
Kamer te zenden.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 459,
nr. 4).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt op korte termijn het wetsvoorstel met
betrekking tot de regierol voor gemeenten naar de
Tweede Kamer

14-01-2010 Algemeen Overleg over
het rapport «Overlast en verloedering
ontsleuteld» van het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(28 684, nr. 265).

Afgedaan. Het wetsvoorstel en het
nader rapport zijn bij brief van
6 augustus 2010, nr. 525362 aan de
Koningin aangeboden met het
verzoek deze stukken naar de Tweede
Kamer te zenden.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 459,
nr. 4).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt op korte termijn het wetsvoorstel met
betrekking tot de regierol voor gemeenten naar de
Tweede Kamer

14-01-2010 Algemeen Overleg over
het rapport «Overlast en verloedering
ontsleuteld» van het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(28 684, nr. 265).

Afgedaan. Het wetsvoorstel en het
nader rapport zijn bij brief van
6 augustus 2010, nr. 525362 aan de
Koningin aangeboden met het
verzoek deze stukken naar de Tweede
Kamer te zenden.
(Tweede Kamer: 2009–2010, 32 459,
nr. 4).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt in juni 2010 de handreiking Aanpak
jeugdgroepen en Inzicht best practices naar de
Tweede Kamer.

14-01-2010 Algemeen Overleg over
het rapport «Overlast en verloedering
ontsleuteld» van het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(28 684, nr. 265).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september 2010, nr. 572645 per
brief geïnformeerd over afhandeling
van de toezegging

Brief aan de Tweede Kamer met overzicht van
agressievoorvallen tegen politieke ambtsdragers

28-01-2010 algemeen overleg Veilige
Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
26 juli 2010, nr. 510793 per brief
geïnformeerd over de afhandeling
van de toezegging.
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De Minister gaat extra toezicht houden door de
begroting, de jaarrekening en de ICT strategie te
beoordelen.

28-01-2010
Spoeddebat over de inhuur van
externen bij «voorziening tot
samenwerking Politie Nederland
(vtsPN)
(handelingen 2009–2010, nr. 48,
4576–4588).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
29 maart 2011, nr. 112362 per brief
geïnformeerd over afhandeling van
de toezegging.

In de voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid
2008–2010 zal opgenomen worden wat geleerd kan
worden op het gebied van aangiftebereidheid ten
aanzien van homodiscriminatie van de aanpak van
het programma «Veilige publieke taak» ten aanzien
van het verbeteren van de aangiftebereidheid.

17-02-2010 Algemeen Overleg over
de Kabinetsreactie rapport «Geweld
tegen homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding»
(27 017, nr. 69).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september 2010, nr. 593 304 per
brief geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging

Zomer 2010 wordt het Criminaliteitsbeeld Discriminatie naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

17-02-2010 Algemeen Overleg
Kabinetsreactie rapport «Geweld
tegen homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding».
(27 017, nr. 69).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september 2010, nr. 593 304 per
brief geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging.

Invoer van data in het Violent Crime Linkage Analysis
System (VICLAS) blijft achter en dat (een deel van de)
politiekorpsen weigeren dit systeem te gebruiken
(artikel Telegraaf van 25-2-2010)

Mondeling vragenuurtje in de
Tweede Kamer van 2 maart 2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
24 december 2010, nr. 811512
geïnformeerd over afhandeling van
de toezegging

Nog eens serieus kijken naar de opstelpunten van
andere aanbieders

08-04-2010 Algemeen Overleg over
het Communicatiesysteem C2000
(25 124, 65).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
2 augustus 2010, nr. 477000 per brief
geïnformeerd over de afhandeling
van de toezegging.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de stand
van zaken van het preventieve toezicht.

23-06-2010 Spoeddebat over het
onder curatele stellen vanpolitiekorpsen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
13 september 2010, nr.583 444 per
brief geïnformeerd over afhandeling
van de toezegging

Afspraken maken met de bij de uitvoering van de
initiatiefwet Kraken en Leegstand betrokken partijen
gericht op een zorgvuldige uitvoering en handhaving
van de wet (conform de Motie Slob c.s.).

23-06-2010 Spoeddebat over de
uitvoering van de zogenaamde
Kraakwet.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
1 oktober per brief geïnformeerd
over de afhandeling van de
toezegging.
(Tweede Kamer 2010–2011, 32 500 VI,
nr. 6).

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd
uiterlijk eind dit jaar (2010) stand van zaken te zullen
geven van de verdere invoering van AWARE door de
gemeenten, en als er eerder zicht op is eerder.

14 -09–2010 mondeling vragenuur
AWARE-systeem.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
25 januari 2011 geïnformeerd over de
afhandeling van de toezegging.
(Tweede Kamer 2010–2011, 28 345,
nr. 110).

Registratiesysteem (dodelijk) huiselijk geweld door
politie de Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd
de vraag door te geleiden naar de «echte″Minister
van BZK en Jus en Kamer daarover te informeren.

14 -09–2010 mondeling vragenuur
AWARE-systeem.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
25 januari 2011 geïnformeerd over de
afhandeling van de toezegging.
(Tweede Kamer 2010–2011, 28 345,
nr. 110)

Vraag Çörüz (CDA) of AWARE ook gebruikt kan
worden voor kinderen.

14 -09–2010 mondeling vragenuur
AWARE-systeem.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
25 januari 2011 geïnformeerd over de
afhandeling van de toezegging.
(Tweede Kamer 2010–2011, 28 345,
nr. 110)

De MvVJ zal een reactie geven op het rapport handen
af van onze agenten

Begrotingsbehandeling 30-11-2010

Afgehandeld op 15-11-2010 bij brief
«beantwoording openstaande vragen
Wgo, Tweede Kamer 2010–2011,
32 500 VII, nr. 23
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MvVenJ informeert de Tweede Kamer voor de
stemmingen inzake de positieve pilot waarbij de
KMAR de bewakingstaak van de Politie AmsterdamAmstelland heeft uitgevoerd

Begrotingsbehandeling 30-11-2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op
3 december 2010 per brief geïnformeerd over afhandeling van de
toezegging

Openstaande toezeggingen MvVenJ
Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een
brief ontvangt over het op tv zetten van de beelden
die politieregio Zaanstreek-Waterland heeft van
mensen die illegaal tanken

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

18-07-2011 Een antwoord is in
voorbereiding. De Tweede Kamer zal
voor het einde van het zomerreces
worden geïnformeerd.

De Staatsecretaris heeft toegezegd op de vraag die
gesteld was aan MvVenJ over het bericht dat door
Justitie gezochte personen hun rijbewijs of paspoort
kunnen verlengen bij gemeenten zonder aangehouden te worden

Parlementaire Agenda punt
[30-11-2010] – GOEDGEKEURD>
Mondelinge vraag van het lid
RECOURT (PvdA) aan de Minister
van Veiligheid en Justitie over het
bericht dat door Justitie gezochte
personen hun rijbewijs of paspoort
kunnen verlengen bij gemeenten
zonder aangehouden te worden. (de
Volkskrant, 26 november 2010)

07-07-2011 Er zal hierover in juli 2011
een brief naar de Tweede Kamer
worden verzonden.

MvVenJ heeft toegezegd over drie maanden
rapporteren over wat er is gedaan in Brabant

Parlementaire Agenda punt
[07-12-2010] – DGV: Plenair debat
Situatie Eindhoven e.o.

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 26/5/2011 per brief
(2011–2000161527).

MvVenJ heeft toegezegd bij vragen aan de Minister
van Defensie om de vragen die de PVV had tijdens
het debat schriftelijk te beantwoorden

Parlementaire Agenda punt
[07-12-2010] – DGV: Plenair debat
Situatie Eindhoven e.o.

28-06-2011 Toezegging wordt
afgedaan middels een brief van de
Minister van Defensie, mede namens
de Minister van Veiligheid en Justitie,
betreffende toetsingskader militaire
bijstand aan civiele autoriteiten.

MvVenJ heeft toegezegd in overleg treden met
burgemeesters van die gemeenten die tegen
regionalisering zijn van de brandweer.

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

20-06-2011 De Tweede Kamer zal na
het zomerreces van 2011 geïnformeerd worden.

MvVenJ heeft toegezegd bij vlamvertragers in
woningtextiel: De Minister zal met de Minister van
VWS bespreken of het recent onderzoek van de EC
aanleiding geeft om het Nederlandse standpunt op dit
terrein aan te passen. Middels een gezamenlijke brief
wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

18-07-2011 Tweede Kamer zal met
een gezamenlijke brief van VWS en
Ven J in het vroege najaar van 2011
worden bericht.

MvVenJ heeft toegezegd bij C2000 en portofoons: Er
worden blijkbaar nog problemen ervaren m.b.t.
portofoons. De Minister zal nagaan waar deze
problemen vandaan komen, waar de werkvloer last
van heeft. Dit wordt dan meegenomen in het
verbetertraject C2000

Parlementaire Agenda punt
[09-12-2010] – DGV: Algemeen
Overleg Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

09-06-2011 Tweede Kamer zal kort na
de zomer van 2011 geïnformeerd
worden

MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer schriftelijk
te informeren wat de stand van zaken is om ook
terroristische misdrijven bij het Internationaal
Strafhof te kunnen berechten

Parlementaire Agenda punt
[15-12-2010] – Algemeen Overleg
Ministers VenJ/BZK: Twaalfde
voortgangsrapportage terrorismebestrijding

01-06-2011 Eind 2011 (ter
gelegenheid van de Kamerbrief over
de instructie voor ASP10) wordt de
Kamer hierover verder geïnformeerd
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MvVenJ heeft toegezegd samen met de Minister van
VWS een brief naar de Tweede Kamer te sturen over
drugsproblematiek, en daarin ook ingaan op
qatproblematiek

Parlementaire Agenda punt
[15-12-2010] – Algemeen Overleg
Ministers VenJ/BZK: Twaalfde
voortgangsrapportage terrorismebestrijding

07-07-2011 Naar verwachting zal er
z.s.m. een brief naar de Kamer
worden gestuurd.

MvVenJ heeft toegezegd de Wegwijzer Facadepolitiek
nogmaals zal bezien

Parlementaire Agenda punt
[15-12-2010] – Algemeen Overleg
Ministers VenJ/BZK: Twaalfde
voortgangsrapportage terrorismebestrijding

29-06-2011 De Tweede Kamer zal na
het zomerreces van 2011 geïnformeerd worden.

SVenJ heeft toegezegd dat tijdens vergadering met
EC en LSén op 21 maart aandacht vragen voor de
implementatie van de verplichting om te bouwen
wapens onder het vuurwapenbegrip te brengen (RL
2008/51)

Parlementaire Agenda punt
[16-02-2011] – Plenair debat 32 206
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

06-07-2011 Dit valt binnen de
implementatie messenverbod. Eind
2011 gereed.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer zal te
zijner tijd een brief ontvangt over de uitwerking van
plannen met betrekking tot de bestrijding van
financieel-economische criminaliteit

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

18-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer worden geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat de kamer zo spoedig
mogelijk geïnformeerd wordt over de uitkomsten van
de verkenning naar de bestuurlijke toezichthouder

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

18-07-2011 De Tweede Kamer zal na
het zomerreces hierover worden
geïnformeerd.

De MV&J heeft de volgende punten toegezegd:
Actieplan gevaarlijke stoffen van de SP betrekken in
de onderzoeken en binnen 4 weken reageren op het
actieplan. Er zal alles aan worden gedaan om ervoor
te zorgen dat crisis.nl niet meer kan falen door een
menselijke fout. Hierover zal worden gerapporteerd.
Er zal worden gekeken hoe social media kan worden
ingezet met aantekening dat dit wel goed moet
worden afgewogen. Het signaal over versterken
lokale omroepen voor rampenzenders zal worden
doorgegeven. Ook de structuur systeem wordt
meegenomen in de evaluatie incl. rol Minister. De
reactie op uitkomsten onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt
[13-01-2011] – Plenair debat Ministers
VWS/VenJ/Staatssecretaris IenM:
Brand Moerdijk

08-06-2011 Over het actieplan
gevaarlijke stoffen SP is de Tweede
Kamer bij brief van 3 maart, nr.
20 871 geïnformeerd. De overige
toezeggingen worden meegenomen
in de beleidsreactie op het
IOOV-onderzoek naar de brand van
Moerdijk. De Tweede Kamer wordt
hierover na het zomerreces 2011
geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd bespreken met College van
procureurs generaal om terughoudendheid te
betrachten bij vervolging van mensen die wapens
vrijwillig bij politie komen inleveren.

Parlementaire Agenda punt
[16-02-2011] – Plenair debat 32 206
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

06-07-2011 Dit valt binnen implementatie messenverbod. Eind 2011
gereed.

MvVenJ en SVenJ hebben toegezegd dat de Tweede
Kamer een brief ontvangt in april 2011 over de
uitwisseling van strafrechtelijke gegevens met het
buitenland in het kader van de VOG

Parlementaire Agenda punt
[10-03-2011] – Algemeen Overleg
inzake onderwerpen op het terrein
van veiligheid

18-07-2011 Brief is aan de Tweede
Kamer verzonden door VWS.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer in een
volgend overleg over het gevangeniswezen te
informeren over de nachtelijke bezetting in het kader
van brandveiligheid of de technische voorzieningen
realistisch zijn en wat de verschillen zijn tussen de
brandveiligheidseisen voor de Schipholbrand en
daarna

Parlementaire Agenda punt
[08-12-2010] – Algemeen Overleg
Rapporten ISt

16-06-2011 De Tweede Kamer wordt
over deze toezegging in de beleidsreactie op het rapport van de gezamenlijke inspecties over de brandveiligheid geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een brief gestuurd
wordt naar de Tweede Kamer over verzamelwetgeving (herhaling van toezegging met Paminconummer 31 812)

Parlementaire Agenda punt
[08-02-2011] – Plenaire behandeling
31 991 Wijziging van Boek 5 van het
Burgerlijk Wetboek en de Woningwet
in verband met het plegen van
onderhoud door verenigingen van
eigenaars

09-06-2011 Het advies van de Raad
van State is op 3-12-2010 ontvangen.
De notitie wordt in september 2011
aan de Tweede Kamer toegezonden.
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MvVenJ heeft toegezegd bij slachtoffers, niet alleen
van discriminatie maar van alle delicten krijgen
gemotiveerd bericht van de afhandeling van hun
aangifte. Er moet inzicht komen dat dit ook werkelijk
gebeurd.

Parlementaire Agenda punt
[02-02-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Ministers BZK/VenJ:
Kabinetsreactie op en actueel beeld
van incidenten rond antisemitisme

18-07-2011 Met de brief m.b.t.
Aanscherping bestrijding discriminatie (5699933/11) is de toezegging
afgedaan.

MvVenJ heeft toegezegd er komt onder coördinatie
van de Minister van Veiligheid en Justitie een
integrale reactie op het plan van aanpak «Huwelijksdwang en achterlating van de PvdA

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/
Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd
Geweld

28-06-2011 Na de zomer zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer per
brief zal worden geïnformeerd over het al dan niet
behouden van de voogdij door plegers van eergerelateerd geweld

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/
Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd
Geweld

09-06-2011 Na de zomer zal de
Tweede Kamer over deze toezegging
worden geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer per
brief zal worden geïnformeerd over de stand van
zaken van de motie Arib/Kamp over de strafrechtelijke
aanpak van daders van eergerelateerd geweld.

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/
Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd
Geweld

06-07-2011 De Minister van VenJ
presenteert rond de zomer de
daderaanpak voor geweld in
huiselijke kring. Ook eergerelateerd
geweld valt daaronder en wordt in
deze brief meegenomen

MvVenJ heeft toegezegd in de brief over de evaluatie
Wet Koop onroerende zaken zal een paragraaf
worden opgenomen over de rol van de uitponder
(projectontwikkelaar) bij het voldoende vullen van het
reservefonds van de VvE. Kan de uitponder aansprakelijk worden gesteld voor een niet voldoende gevuld
fonds? In dit verband zal gekeken worden naar de
Notariële koopovereenkomst onroerend goed.

Parlementaire Agenda punt
[08-02-2011] – Plenaire behandeling
31 991 Wijziging van Boek 5 van het
Burgerlijk Wetboek en de Woningwet
in verband met het plegen van
onderhoud door verenigingen van
eigenaars

16-06-2011 Een brief aan de Kamer is
in de maak i.o.m. de Regiegroep
Vastgoed.

SVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer over de
uitkomsten van een pilot met internet voor ingeslotenen in een tweetal detentiecentra.

Parlementaire Agenda punt
[26-01-2011] – Algemeen Overleg
Vreemdelingenbewaring

21-06-2011 De pilots zijn in voorbereiding. Verwachte startdatum: juli
2011.

SVenJ heeft toegezegd via portefeuillehouder
vuurwapens van de Raad van Korpschefs de korpsen
attenderen op de CIE gebruiksrichtlijn

Parlementaire Agenda punt
[16-02-2011] – Plenair debat 32 206
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

12-07-2011 Er zal verdere actie hierin
ondernomen worden.

SVenJ heeft toegezegd inventariseren in welke
politieregio’s op dit moment nog geen vuurwapencentrale is en tijdelijk voorzien in regio’s waar dit nog
niet op orde is.

Parlementaire Agenda punt
[16-02-2011] – Plenair debat 32 206
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

18-07-2011 Er zal verdere actie hierin
ondernomen worden.

MvVenJ heeft toegezegd dat het kabinet zal gaan
kijken naar het Finse model

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

08-06-2011 Het wetsvoorstel
minimumstraffen is eind maart 2011
in consultatie gegaan. De binnengekomen adviezen worden verwerkt.
Naar verwachting zal het
wetsvoorstel deze zomer voor advies
aan de Raad van State kunnen
worden voorgelegd.

De Tweede Kamer zal nader geïnformeerd worden
over de op de Wet financieel toezicht gebaseerde
lagere regelgeving die ook dient worden aangepast
i.v.m. de implementatie van de richtlijn Consumentenkrediet, alsmede de daarin opgenomen kredietnormen.

Parlementaire Agenda punt
[16-11-2010] – Plenair debat Wijziging
van Boek 7 BW; kredietovereenkomsten voor consumenten en tot
intrekking van Richtlijn 87/102EEG
van de Raad (32 339)

16-06-2011 In de nadere memorie
van antwoord bij het wetsvoorstel
consumentenkrediet is aangegeven
dat de lagere regelgeving zal worden
aangepast. Het wetsvoorstel is
inmiddels tot wet verheven.
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De MvVenJ en SVenJ hebben toegezegd de Tweede
Kamer op korte termijn te informeren over de
opdracht voor de te houden impactanalyse.

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Algemeen Overleg
Toegang tot het Recht (Rechtsbijstand en Griffierechten)

12-07-2011 De Tweede Kamer zal
hierover na het zomerreces worden
geïnformeerd.

De SVenJ heeft toegezegd overleg te voeren met het
PAG om:a. het gebruik van het strafverzwarend artikel
304 Sr. onder de aandacht te brengen en te bespreken
of het strafvorderingsbeleid ten aanzien van bijzonder
kwetsbare kinderen (baby’s, gehandicapten) nadere
aanscherping behoeft

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Algemeen Overleg
onderzoek naar de inzet van het
strafrecht bij Kindermishandeling

06-07-2011 VenJ is op dit moment in
gesprek met het PAG hierover in het
kader van de ontwikkeling van de
daderaanpak van geweld in huiselijke
kring.

De SVenJ heeft toegezegd met de Raad voor de
kinderbescherming te bespreken hoe vaak het
voorkomt dat kinderen met een omgangsregeling
verplicht worden om bij hun gedetineerde ouder op
bezoek te gaan, die vastzit vanwege (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Algemeen Overleg
onderzoek naar de inzet van het
strafrecht bij Kindermishandeling

29-06-2011 De Tweede Kamer zal
nader worden geïnformeerd.

De SVenJ heeft toegezegd in overleg te gaan met
veldpartijen om na te gaan of, en zo ja, welke
belemmeringen bestaan om kindermishandeling te
melden bij de politie.

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Algemeen Overleg
onderzoek naar de inzet van het
strafrecht bij Kindermishandeling

06-07-2011 Dit onderwerp is
inmiddels met diverse partijen,
waaronder de voormalige Stuurgroep kindermishandeling,
besproken. Na de zomer zal hierover
in een eerstvolgende brief over
kindermishandeling worden
gerapporteerd naar de Tweede
Kamer.

De SVenJ heeft toegezegd met de VNG/gemeenten en
veiligheidshuizen contact op te nemen om aandacht
te vragen voor de hulpverlening aan kinderen binnen
de aanpak van huiselijk geweld.

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Algemeen Overleg
onderzoek naar de inzet van het
strafrecht bij Kindermishandeling

06-07-2011 De gemeenten zijn hier
reeds over benaderd.

De SVenJ heeft toegezegd met de KNB te bespreken
dat primair gespecialiseerde notarissen de in het
wetsvoorstel voorziene rol van «echtscheidingsnotaris» zullen vervullen.

Parlementaire Agenda punt
[09-03-2011] – Wetsvoorstel 31 714
(Wijz. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; verlening aan
de notaris van bevoegdheden in
verband met gemeenschappelijke
verzoeken tot echtscheiding en tot
ontbinding van een geregistreerd
partnerschap)

16-06-2011 Wordt betrokken bij
voltooiing van het wetsvoorstel. Het
voorlopig verslag Eerste Kamer is
ontvangen; aan de memorie van
antwoord wordt gewerkt. Beoogd is
indiening voor het zomerreces.

MvVenJ en SVenJ hebben toegezegd aan de tweede
kamer een ambtsbericht aan het OM te vragen over
de sekte Miracle of Love ter voorbereiding op een AO
sekten en de Tweede Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt
[10-03-2011] – Algemeen Overleg
inzake onderwerpen op het terrein
van veiligheid

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 19/4/2011 per brief
(5690986).

MvVenJ heeft toegezegd het plan voor de (nationale)
inrichting van de aanpak van kinderporno uiterlijk
10 juni 2011 naar de Tweede Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt
[17-05-2011] – Algemeen Overleg
inzake 1e Voortgangsbericht 2011
over de aanpak van kinderpornografie

18-07-2011 De toezegging is
afgedaan op 10/6/2011 per brief over
de toezeggingen Algemeen Overleg
aanpak kinderpornografie 17 mei
2011 (Handelingen II, 2010–2011,
32 500 VI, nr. 106).

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer
«nauwgezet en tijdig» zal worden betrokken bij het
proces van invoering van de wet, dus o.m. over de
nadere regels m.b.t. – oplossing voor strafbaarstelling
klant- rechten prostituee- eisen aan exploitant

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd rapportage aan de Tweede
Kamer over de inspanningen om draagvlak te krijgen
voor de registratie

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.
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MvVenJ heeft toegezegd nadere afspraken maken
met politie en OM over mensenhandel als prioriteit

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

26-05-2011 Landelijke prioriteiten zijn
aan de Tweede Kamer verstuurd.
Kaderbrief OM nog in concept.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer wordt
gerapporteerd over overgangsproblematiek m.b.t.
leeftijdsverhoging.

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd overleggen met diverse
collega’s en instanties over (vermeende) zzp-positie
van prostituees uit Bulgarije en Roemenië.

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd gemeenten aanspreken die
beleid voeren dat niet strookt met wet.

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

Minister VenJ heeft toegezegd een notitie te sturen
inzake de lijdelijkheid van de rechter

Parlementaire Agenda punt
[10-05-2011] – Plenaire behandeling
Wetsvoorstel 32 021 Evaluatiewet
modernisering rechterlijke organisatie + Wetsvoorstel 32 562 Wijziging
van de Evaluatiewet modernisering
rechterlijke organisatie en de Wet op
de rechterlijke organisatie i.v.m. de
behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische
aanpassingen

16-06-2011 De notitie wordt voor eind
2011 aan de Eerste Kamer aangeboden.

De reparatiewet zal voor de zomer naar de Ministerraad worden gestuurd, inclusief de wijziging van
artikel 97.

Parlementaire Agenda punt
[05-04-2011] – Wetsvoorstel 28 867
aanpassing wettelijke gemeenschap
van goederen (familierecht) 3e
termijn

16-06-2011 Conform toezegging
behandeling voorzien in MR 8 juli
2011.

MvVenJ heeft toegezegd afspraken met gemeenten
en met de branche om effect van nul-optie
(verschuiving) in beeld te krijgen. Cijfers over huidige
situatie naar Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer vóór
zomer te informeren over ATW

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Politie

09-06-2011 De Tweede Kamer wordt
kort na de zomer van 2011 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft
toegezegd dat uitkomsten onderzoek naar uitbreiding
spreekrecht (Ten behoeve van voorbereiding
wetsvoorstel hieromtrent), nog voor de zomer 2011
toe te zenden aan de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt
[24-03-2011] – Wetsvoorstel 32 363
Wet Schadefonds geweldsmisdrijven

09-06-2011 Het conceptwetsvoorstel
uitbreiding spreekrecht wordt eind
juni ter consultatie aangeboden. De
resultaten uit het onderzoek, d.w.z.
de bevindingen uit de verkennende
gesprekken met OM, ZM en SHN zijn
daarin verwerkt. De verwachting is
dat het wetsvoorstel eind 2011 aan
de Tweede Kamer kan worden
aangeboden.
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MvVenJ heeft toegezegd bij het wetsvoorstel
«Verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke
aanpak van huwelijksdwang « wordt vóór de zomer
naar de Tweede Kamer gezonden

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/
Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd
Geweld

08-06-2011 Dit wetsvoorstel zal voor
het zomerreces bij de Tweede Kamer
worden ingediend.

De MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer een
brief te sturen met de innovatie-agenda rechtsbestel.

Parlementaire Agenda punt
[23-03-2011] – Verslag Algemeen
Overleg Toegang tot het recht (AO
d.d. 9/3)

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer per brief worden
geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft
toegezegd daar waar de rechter twijfelt of de
verdachte een taakstraf zal uitvoeren, wordt op korte
termijn geadviseerd door de reclassering. Dit zal bij
het eerstvolgende periodieke overleg met de
reclassering aan de orde worden gesteld.

Parlementaire Agenda punt
[24-03-2011] – Wetsvoorstel 32 169
(Wijz. Wetboek van Strafrecht;
beperken van de mogelijkheden om
een taakstraf op te leggen voor
ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven
– vervolg

19-07-2011 In overleg met het
Openbaar Ministerie is afgesproken
dat de Aanwijzing taakstraffen zal
worden gewijzigd, zodat hierin wordt
vermeld dat een reclasseringsadvies
dient te worden aangevraagd
wanneer uit het strafdossier blijkt van
contra- indicaties voor een taakstraf.
Vermoedelijk zal de Aanwijzing per
1/1/2012.

MvVenJ heeft toegezegd bezoekregeling aan te
scherpen om degenen die verboden middelen (drugs,
telefoons) invoeren, beter te kunnen weren. Wordt
meegenomen in brief over adolescentenstrafrecht

Parlementaire Agenda punt
[26-05-2011] – Spoeddebat over de
situatie in een justitiële jeugdinrichting (Van Toorenburg) (na
ontvangst van een kabinetsreactie)

18-07-2011 Het voornemen tot het
aanscherpen van de bezoekregeling
is opgenomen in de brief over de
invoering van een adolescentenstrafrecht die op 25 juni 2011 aan de
Tweede Kamer is verzonden.

De MvVenJ zal het dreigingsbeeld cyber security met Parlementaire Agenda punt
de Tweede Kamer delen. Hierin staat feitelijke
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
onderbouwing en wordt onderscheid gemaakt tussen Nationale Veiligheid
de verschillende dreigingstypen. Alle relevante
mensen worden betrokken en dit zal wetenschappelijk
onderbouwd zijn.

22-06-2011 De Tweede Kamer zal in
september 2011 geïnformeerd
worden.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een onderzoek komt
naar de daadwerkelijk opkomsttijden en de afwijking
hiervan. De locaties waar van de normtijden wordt
afgeweken komen ook in het onderzoek, evenals
automatisch dooralarmeren. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de IOOV en de uitkomsten worden
gerapporteerd in de Tweede Kamer. De opzet van het
onderzoek wordt aan de Tweede Kamer toegestuurd

Parlementaire Agenda punt
[26-05-2011] – Algemeen Overleg
Brandweer

28-06-2011 In september 2011 zal een
opzet naar de Tweede Kamer worden
verzonden. De eindrapportage zal
voorjaar 2012 naar de Tweede Kamer
worden verzonden.

VenJ en VWS zullen Tweede Kamer informeren over
de acties die in gang zijn gezet naar aanleiding van
het rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid

Parlementaire Agenda punt
[18-05-2011] – Plenair Debat over
politieonderzoek naar kindermishandeling

06-07-2011 Met de voortgangsbrief,
die in deze dagen naar de Tweede
Kamer wordt verzonden, wordt de
Tweede Kamer geïnformeerd over de
voortgang van de acties n.a.v. het
rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid.

MvVenJ heeft toegezegd dat het wetsvoorstel
minimumstraffen zal in juni 2011 bij de Kamer
worden ingediend

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

08-06-2011 Naar verwachting zal het
conceptwetsvoorstel deze zomer
voor advies aan de Raad van State
kunnen worden voorgelegd.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer in de eerste
helft van 2011 te informeren over de wijze waarop
vertrouwelijke gesprekken met geheimhouders in het
gevangeniswezen meer worden gewaarborgd

Parlementaire Agenda punt
[08-12-2010] – Algemeen Overleg
Rapporten ISt

22-06-2011 De Tweede Kamer zal
tijdens het Algemeen Overleg over
het gevangeniswezen op
14 september aanstaande hierover
worden geïnformeerd.
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MvVenJ heeft toegezegd dat op basis van de 25
Parlementaire Agenda punt
regionale dekkingsplannen een landelijk dekkingsplan [26-05-2011] – Algemeen Overleg
wordt gevormd met een overzicht van de objecten
Brandweer
waar normtijden worden overschreden

13-07-2011 De Tweede Kamer zal in
december 2011 geïnformeerd
worden.

De MvVenJ heeft een brief toegezegd met overzicht
van zaken waarin de forensisch patholoog heeft
opgetreden met de eventuele gevolgen van zijn
onbevoegdheid

08-07-2011 In afwachting van
informatie van het OM, maar een
reactie wordt voorbereid.

Parlementaire Agenda punt
[14-06-2011] 2e Mondelinge vraag
van het lid VAN DER STEUR (VVD)
aan de Minister van Veiligheid en
Justitie over de activiteiten van een
vermeend onbevoegde patholoog
anatoom als deskundige in strafzaken
(Telegraaf en Volkskrant, 10 juni
2011)

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een
Parlementaire Agenda punt
spreektekst in het Engels ontvangt waarin het
[17-05-2011] – Verslag Algemeen
Nederlandse mensenhandelbeleid uiteen wordt gezet. Overleg Minister Mensenhandel

07-07-2011 Momenteel wordt de
spreektekst i.s.m. Buitenlandse Zaken
opgesteld.

MvVenJ heeft toegezegd voordat het debat de
tarieven in de jeugdbescherming wordt gevoerd zal
een brief aan de Tweede Kamer worden gezonden
over de invulling van de audit

Parlementaire Agenda punt
[25-05-2011] – Algemeen Overleg
Jaarbericht Inspectie Jeugdzorg 2010
met staatssecretaris VWS

19-07-2011 De toezegging betreft het
informeren van de Tweede Kamer
over de uitkomsten van de audit. Na
de zomer zal de Tweede Kamer
hierover bericht ontvangen. Over de
voortgang is de Tweede Kamer in de
tussenliggende periode geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een onderzoek komt
naar de toekomst van de vrijwilliger. In relatie met de
volgende toezegging

Parlementaire Agenda punt
[26-05-2011] – Algemeen Overleg
Brandweer

21-06-2011 De Tweede Kamer zal in
najaar van 2011 geïnformeerd
worden.

MvVenJ heeft toegezegd dat de IOOV een tussenoordeel geeft over de onderzoeksopzet van de NVBR
en stuurt deze naar de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt
[26-05-2011] – Algemeen Overleg
Brandweer

28-06-2011 De Tweede kamer zal in
september 2011 geïnformeerd
worden.

MvVenJ heeft toegezegd contact te nemen met de
Parlementaire Agenda punt
burgemeester van Bergen om haar gerust te stellen
[26-05-2011] – Algemeen Overleg
dat op tijd een helikopter ter plekke is in het geval van Brandweer
een natuurbrand

21-06-2011 Tweede Kamer zal kort na
het zomerreces van 2011 geïnformeerd worden

De MvVenJ heeft toegezegd dat er voorlichtingsbijeenkomsten komen voor het openbaar bestuur met
betrekking tot bewaken en beveiligen. De gemeenten
worden d.m.v. een circulaire geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt
[08-03-2011] – Algemeen Overleg
Aanpak agressie en geweld tegen
functionarissen met een publieke
taak

21-06-2011 De voorlichting voor het
openbaar bestuur over het stelsel
bewaken en beveiligen wordt
gecombineerd met de activiteiten in
het kader van de aanpak van geweld
en agressie tegen politieke ambtsdragers van het programma Veilige
Publieke Taak van het Ministerie van
BZK. De aanpak start in het tweede
deel van 2011. Op dit moment wordt
de circulaire bewaken en beveiligen
geactualiseerd. Deze wordt in het
najaar aangeboden aan alle
betrokken partners in het stelsel
bewaken en beveiligen, inclusief de
gemeenten.

MvVenJ heeft toegezegd de brief over eventuele
aanpassing besluit buitengerechtelijke kosten van
25 juni 2009

Parlementaire Agenda punt
[12-04-2011] – Plenair debat 32 418
Wijziging Boek 6 BW; normering van
de vergoeding voor kosten ter
verkrijging van voldoening buiten
rechte

01-07-2011 MvVenJ heeft toegezegd
de brief over eventuele aanpassing
besluit buitengerechtelijke kosten
van 25 juni 2009
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MvVenJ heeft toegezegd het voorstel om de
verjaringstermijn voor alle misdrijven waarop een
maximumgevangenisstraf van twaalf jaar of meer is
gesteld op te heffen zal bij de verdere uitwerking van
het wetsvoorstel aanpassing verjaringstermijn
worden meegenomen

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

08-06-2011 Het conceptwetsvoorstel
zal naar verwachting na het
zomerreces bij de Tweede Kamer
worden ingediend.

SVenJ heeft toegezegd dat in het kader van het
wetsvoorstel bezien of niet langer de kantonrechter
maar een financieel deskundige controleert of de
bewindvoerder het goed doet en zal naar de rol van
de kantonrechter kijken

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

16-06-2011 Het wetsvoorstel ligt voor
advies bij de afdeling advisering van
de Raad van State.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Kamer nader
geïnformeerd zal worden zodra bekend is (via het
OM) – in het kader van het nog lopende strafrechtelijk
onderzoek – dat er een beslissing is genomen over de
twee nog in leven zijnde katten.

Uitgaande brief [23-03-2010] –
5645054 in beslag genomen
Asherakatten

01-06-2011 Voor 1 september 2011
zal de Tweede Kamer hierover
worden geïnformeerd

MvVenJ heeft toegezegd met zijn collega’s van
Oostenrijk te spreken over hoe zij de wet cyber crime
hebben opgezet

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

18-07-2011 De Tweede Kamer zal in
december 2011 hierover worden
geïnformeerd.

De MvVenJ heeft toegezegd het actieplan Samen
verantwoordelijk voor veiligheid met de Tweede
Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

22-06-2011 De Tweede kamer zal in
het najaar van 2011 worden
geïnformeerd.

De MvVenJ zal het artikel in de Wall Street Journal
bekijken en aangeven hoe Nederland hiermee
omgaat. In dit artikel geven de VS aan dat ze elke
cyberaanval zien als oorlogshandeling.

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

22-06-2011 Tweede Kamer zal in
december 2011 geïnformeerd
worden.

De MvVenJ zal de Tweede Kamer informeren over de
inzet van goedaardige hackers en het kenniscentrum
cyber security.

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

29-06-2011 De Tweede Kamer zal in
december 2011 worden geïnformeerd.

De MvVenJ bekijkt hoe de bewustwording
ICT-gebruikers goed kan worden opgepakt en welke
instrumenten daarvoor nuttig kunnen zijn. Denk aan
een privacybijsluiter, zoals aangedragen door D66.

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

18-07-2011 Deze kwestie wordt
meegenomen in de Cyber Security
Strategy, dat mogelijk december
2011 zal verschijnen.

De MvVenJ zal met het Veiligheidsberaad bespreken
hoe er meer veiligheidsregio’s gestimuleerd kunnen
worden om deze convenanten te ondertekenen.
(Convenanten vitale sectoren)

Parlementaire Agenda punt
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
Nationale Veiligheid

22-06-2011 Tweede Kamer zal in het
najaar van 2011 geïnformeerd
worden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tijdens het algemeen overleg aangegeven
dat de inzet van de politie voor vredesmissies in 2006
is geëvalueerd door Clingendael. Op basis van de
bevindingen zal het beleid worden geïntensiveerd
meer politie zal worden uitgezonden, ook in
executieve functies en ook in minder veilige landen.
Zoveel mogelijk zal de inzet gekoppeld worden aan de
operationele belangen van de politie. Er zal meer
samenwerking worden gezocht met Defensie en met
name de Koninklijke Marechaussee. De Minister zegt
toe de Tweede Kamer door middel van een brief
hierover te zullen informeren.

21 mei 2008. AO over de Nederlandse deelname aan de Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid missie
in Kosovo (27 476, nr. 10)

28-06-2011 Tweede Kamer zal kort na
het zomerreces van 2011 worden
geïnformeerd
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De heer Çörüz heeft de Minister gevraagd de Tweede
Kamer binnen twee weken een brief te sturen waarin
uiteengezet wordt hoe zij op het voorliggende geval
gaat anticiperen. De Minister heeft aangegeven dat
tegen een brief hoe verder omgegaan wordt met dit
soort procedures geen bezwaar bestaat. Mevrouw
Van Gent heeft een brief gevraagd over het
personeelsbeleid Politie. De Minister heeft aangegeven deze vraag te koppelen aan de vraag van de
heer Çörüz.

10 maart 2009. Mondeling vragenuur
over het aannamebeleid van
korpschef in Nederland en de
uitlatingen van de Minister hierover
(handelingen 2008–2009, nr.
614879–4883)

28-06-2011 De Tweede Kamer zal na
het zomerreces van 2011 worden
geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie hebben wetsvoorstel
Automatische Nummer Plaat Herkenning (ANPR) voor
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke doeleinden
toegezegd.

3 februari 2010. Algemeen Overleg
over het kabinetsstandpunt advies
commissie Brouwer-Korf en evaluatie
van de Wet bescherming persoonsgegevens. (31 051, nr. 7)

28-06-2011 Wetsvoorstel is per
11-01-2011 in consultatie gegeven.
gestreefd wordt om het wetsvoorstel
na het zomerreces 2011 bij de
Tweede Kamer in te dienen.

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren
over Nodoprocedure zodra deze er ligt

Parlementaire Agenda punt
[18-05-2011] – Plenair Debat over
politieonderzoek naar kindermishandeling

19-07-2011 Het streven is om de
Tweede Kamer hierover in het najaar
te informeren.

Voor het eind van het zomerreces ontvangt mw
Kooijman (SP) een reactie op haar rapport «18
kinderen, 72 rapporten″

Parlementaire Agenda punt
[29-06-2011] – Algemeen Overleg
Jeugdbescherming met stas VWS
(voortzetting; tweede termijn)

19-07-2011 Voor het einde van het
reces wordt Tweede Kamer hierover
geïnformeerd.

Minister zal deze zomer de relevante rapporten over
de voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
(vtspn (ICT)) aan de Tweede Kamer zenden

Parlementaire Agenda punt
[16-06-2011] – Algemeen Overleg
Politie

12-07-2011 De Tweede Kamer zal
1 september 2011 geïnformeerd
worden.

De Staatssecretaris zal met de Minister van OCW
bezien of de knelpunten t.a.v. «onderwijs in geslotenheid» kunnen worden weggenomen.

Parlementaire Agenda punt
[30-06-2011] – Algemeen Overleg
Personeelstekort justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker

18-07-2011 V&J is hierover in contact
getreden met de Ministeries van
OCW, VWS, BZK en SZW.

De staatssecretaris zal met de bewindslieden van
SZW bezien of de Arbeidstijdenwet knelpunten
oplevert voor een optimale inzetbaarheid van
JJI-medewerkers.

Parlementaire Agenda punt
[30-06-2011] – Algemeen Overleg
Personeelstekort justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker

18-07-2011 V&J is hierover in contact
getreden met de Ministeries van
OCW, VWS, BZK en SZW.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een onderzoek komt
naar de verzelfstandiging van de DNA-databank voor
strafzaken

Parlementaire Agenda punt
[06-04-2011] – PLENAIRE BEHANDELING Wetsvoorstel 32 168 DNA
onderzoek bij veroordeelden // 1e
termijn en antwoord

08-07-2011 Er wordt een brief
hierover voorbereidt, die na het
zomerreces naar de Tweede Kamer
verzonden worden.

De MvVenJ zegt toe dat de geannoteerde agenda in
de toekomst informatiever zal zijn. Bij opstelling van
de geannoteerde agenda wordt getracht beter aan te
sluiten bij de informatiebehoefte van de Tweede
Kamer.

Parlementaire Agenda punt
[08-06-2011] – Algemeen Overleg
JBZ-Raad 9 en 10 juni 2011 te
Luxemburg (onderdeel Veiligheid en
Justitie vindt plaats van 11.30–13.00
uur)

14-07-2011 Hiermee wordt rekening
gehouden vanaf de eerstvolgende
geannoteerde agenda van september
2011.

De MvVenJ zegt toe dat er in de geannoteerde
agenda voor de volgende JBZ-Raad aandacht
besteedt zal worden aan het Europees Opsporingsbevel

Parlementaire Agenda punt
[08-06-2011] – Algemeen Overleg
JBZ-Raad 9 en 10 juni 2011 te
Luxemburg (onderdeel Veiligheid en
Justitie vindt plaats van 11.30–13.00
uur)

14-07-2011 Dit kan gebeuren in de
geannoteerde agenda van de
JBZ-Raad van september 2011, tenzij
de gevraagde separate brief over het
Europees opsporingsbevel dit
onnodig maakt.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een brief komt over
de geschiedenis en het Nederlandse standpunt over
het EOB en het EAB. Er wordt ook in de brief
aandacht besteed aan de consequenties van het EOB
voor de Nederlandse politie

Parlementaire Agenda punt
[08-06-2011] – Algemeen Overleg
JBZ-Raad 9 en 10 juni 2011 te
Luxemburg (onderdeel Veiligheid en
Justitie vindt plaats van 11.30–13.00
uur)

18-07-2011 De brief is in voorbereiding en zal voor het einde van het
zomerreces (5 september) aan de
Tweede Kamer worden gezonden.
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De MvVenJ zal met de VNG bespreken hoe de inzet
van gemeenten op het gebied van toezicht en
handhaving van de DHW gemonitord kan worden.

Parlementaire Agenda punt
[14-06-2011] – 1e termijn Kamer>
Plenair debat Drank- en Horecawet

07-07-2011 Het punt is in het
Strategisch Beraad Veiligheid van
4 juli aan de orde gesteld. Tijdens het
volgende SBV (staat gepland op
18 september) zal de Drank- en
Horecawet wederom aan de orde
komen. VenJ en de VNG bereiden het
agendapunt ambtelijk voor.
Monitoring zal daarbij ook aan de
orde komen.

De MvVenJ zal nagaan hoe het staat met de afspraak
over het aantal gemeenten wat hokken- en ketenbeleid voert.

Parlementaire Agenda punt
[14-06-2011] – 1e termijn Kamer>
Plenair debat Drank- en Horecawet

07-07-2011 Hierover is op dit moment
nog niet iets concreets te melden,
maar er wordt nader onderzoek
gedaan.

SVenJ heeft toegezegd dat tzt. er een AMvB met
Parlementaire Agenda punt
technische randvoorwaarden digitalisering burgerlijke [14-06-2011] – Wetvoorstel 32 444
stand komt
elektronische dienstverlening
burgerlijke stand + Min BZK

05-07-2011 Vooroverleg met
ICT-deskundigen is gestart.

MvVenJ heeft toegezegd ook (iets meer dan)
aandacht voor misstanden en mensenhandel in
seksbranche buiten prostitutie. Uitgewerkte ideeën
over aanpak dwang en uitbuiting bij internet en film.

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

07-07-2011 De Task Force aanpak
mensenhandel heeft de aanpak van
mensenhandel op internet in zijn
plan van aanpak opgenomen.

De inspectie zal vervolg onderzoek doen naar
inbeslagname drugs

Parlementaire Agenda punt
[16-06-2011] – Algemeen Overleg
Politie

12-07-2011 De Tweede Kamer zal
eind 2012 geïnformeerd worden.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer nader te informeren Parlementaire Agenda punt
over het gebruik van gegevens van Rijkswaterstaat bij [21-06-2011] – GOEDGEKEURD: 4E IN
snelheidscontroles
RIJ>> Mondelinge vraag van het lid
DE ROUWE (CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij
afwezigheid van de Minister, over het
bericht dat flitscontroles niet goed
werken (Trouw, 17 juni 2011)

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer worden geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd reparatiewet beperking
commissariaten t.b.v. stichtingen zonder
toestemming

Parlementaire Agenda punt
[24-05-2011] – Plenaire behandeling
Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
i.v.m. de aanpassing van regels over
bestuur en toezicht in naamloze en
besloten vennootschappen

01-07-2011 Reparatiewetsvoorstel
wordt deze zomer in de MR
besproken.

MvVenJ heeft toegezegd wetsvoorstel tot wijziging
WvSr i.v.m. hogere strafmaxima voor mensenhandel

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

08-06-2011 Het wetsvoorstel
Verzamelwet Veiligheid en Justitie,
waarin deze wijziging is opgenomen,
zal deze zomer voor advies aan de
Raad van State worden voorgelegd.

MvVenJ heeft toegezegd plan van aanpak om te
zorgen dat prostituees terecht kunnen bij

Parlementaire Agenda punt
[15-03-2011] – Voortzetting Plenair
debat 32 211 Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

12-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer worden geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat advies van de Staatscie.
IPR en adviescie. voor het BPR wordt aan de Tweede
Kamer gestuurd zodra het beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt
[06-04-2011] – Algemeen Overleg
Behandelvoorbehoud Verordening
betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken

16-06-2011 Advies is nog niet
beschikbaar.
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MvVenJ heeft toegezegd overleg met bedrijfsleven
(vervallen begrenzing vorderingen tot 25 000 euro,
aparte staffel voor bedrijven)

Parlementaire Agenda punt
[12-04-2011] – Plenair debat 32 418
Wijziging Boek 6 BW; normering van
de vergoeding voor kosten ter
verkrijging van voldoening buiten
rechte

16-06-2011 Wordt betrokken bij
verdere behandeling van het
wetsvoorstel, dat thans in de Eerste
Kamer ligt.

De Minister van Justitie, zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden
Van de Beeten en Quik-Schuijt, toe de gedachte van
het formuleren van een wettelijke plicht voor een
permanente, betekenisvolle scholing van wetgevingsjuristen te betrekken bij het Programma (Versterking)
Juridische Functie

Parlementaire Agenda punt
[10-02-2009] – plenair debat
briefwisseling over het rapport van
de Visitatiecommissie Juridische
Functie en Wetgeving (31 700 VI,
B/C), en het rapport Vertrouwen in
Wetgeving (31 731 nr.
1/2)Tijden:15.25–17.20 uur 1e termijn
20.45–23.10 uur antwoord regering,
re- en duplieken

09-06-2011 Bij brief van 24 maart
2010 is het eindrapport programma
versterking juridische functie Rijk aan
de Kamer toegezonden (32 124, nr.
9). Eén van de door het kabinet
onderschreven maatregelen betreft
een puntenstelsel voor permanente
educatie (zie § 3.3.4). De inrichting
van het stelsel wordt thans uitgewerkt. De beoogde inwerkingtreding
is per 1-1-2012.

Mw van de Burg (VVD) krijgt schriftelijk antwoord op
technische vragen over het normtarief (voor of na
ARK-rapport)

Parlementaire Agenda punt
[29-06-2011] – Algemeen Overleg
Jeugdbescherming met stas VWS
(voortzetting; tweede termijn)

19-07-2011 Het onderzoek is gaande.
Na de zomer wordt de Tweede
Kamer over de uitkomsten geïnformeerd.

Minister stuurt een brief inzake de dierenpolitie
inclusief 2 convenanten en de evaluatie van de
opleiding.

Parlementaire Agenda punt
[16-06-2011] – Algemeen Overleg
Politie

12-07-2011 De Tweede Kamer zal in
oktober 2011 geïnformeerd worden.

MvVenJ heeft toegezegd dat financiering LEC EGG
wordt structureel geregeld binnen het nieuwe
politiebestel

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/
Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd
Geweld

05-07-2011 De Tweede Kamer zal in
oktober 2011 geïnformeerd worden.

MvVenJ heeft toegezegd de brief over kwaliteit
incassobranche (keurmerk, certificering, toezicht)

Parlementaire Agenda punt
[12-04-2011] – Plenair debat 32 418
Wijziging Boek 6 BW; normering van
de vergoeding voor kosten ter
verkrijging van voldoening buiten
rechte

07-06-2011 Naar verwachting wordt
de Tweede Kamer voor 1 december
2011 hierover geïnformeerd

MvVenJ heeft toegezegd het percentage gevallen
waarin geen tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden
(zonder gegronde reden) wordt meegenomen in de
dit jaar uit te voeren doorlichting.

Parlementaire Agenda punt
[28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32
177 Wet versterking positie rechtercommissaris + 32 468 (Wijziging
Wetboek van Strafvordering;
herziening van de regels betreffende
de processtukken in strafzaken) + 32
319 Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met wijzigingen
van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van
de voorwaardelijke invrijheidstelling

15-06-2011 De doorlichting reclasseringstoezicht waarin deze vraag
wordt meegenomen zal eind 2011
worden afgerond.

MvVenJ heeft toegezegd te onderzoeken of het
mogelijk is om adoptiefouders ook in de toekomst op
enigerlei wijze financieel tegemoet te komen ter zake
van de kosten van interlandelijke adoptie kan worden
verleend en de Tweede Kamer daarover voor eind
2011 berichten (bij voorkeur tijdens een AO over
interlandelijke adoptie)

Parlementaire Agenda punt
[25-05-2011] – Plenaire behandeling
32 446 (Wijz. Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie
i.v.m. het invoeren van een regeling
op grond waarvan adoptiefouders
een tegemoetkoming kan worden
verleend in de gemaakte kosten met
betrekking tot interlandelijke adoptie)

05-07-2011 Tweede Kamer wordt in
het najaar tijdens een AO geïnformeerd.
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MvVenJ heeft toegezegd in de loop van dit jaar maakt Parlementaire Agenda punt
de Minister de financiële positie van de veiligheidsre- [26-05-2011] – Algemeen Overleg
gio’s en hun voornemens om te bezuinigingen op de Brandweer
brandweer bekend

21-06-2011 Toezegging zal voor het
kerstreces van 2011 afgehandeld
worden.

VenJ en VWS gaan onderzoek doen naar het aanbod
aan en de vraag naar forensisch-medische dienstverlening voor Nederland. Het onderzoek is eind 2011
gereed. Ook de Forensische Polikliniek Kindermishandeling wordt in dit onderzoek meegenomen.

Parlementaire Agenda punt
[18-05-2011] – Plenair Debat over
politieonderzoek naar kindermishandeling

06-07-2011 Het onderzoek is in
uitvoering.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd
om begin 2012 de Tweede Kamer te informeren over
de stand van zaken «verbeterde politieregistratie»
m.b.t. 12 minners.

Parlementaire Agenda punt
[29-03-2011] – GOEDGEKEURD> 3e
Mondelinge vraag van het lid VAN
DER BURG (VVD) aan de Minister van
Veiligheid en Justitie over het bericht
dat criminaliteit door kinderen jonger
dan 12 jaar niet wordt geregistreerd
terwijl er sprake is van winkeldiefstal,
wapenbezit en straatroof (GPD
bladen, 25 maart 2011)

28-06-2011 In de periode mei-sept.
2011 worden de verbeterpunten
m.b.t. politieregistratie n.a.v.
0-meting vastgesteld. Begin 2012 zal
een 1-meting worden uitgevoerd. De
Kamer zal begin 2012 over de stand
van zaken worden geïnformeerd.

De Minister zal per jaar de prioriteiten evalueren.

Parlementaire Agenda punt
[16-06-2011] – Algemeen Overleg
Politie

12-07-2011 De Tweede Kamer zal in
het voorjaar van 2012 worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd dat er een onderzoek komt
naar de overwegingen van meewerkverplichtingen
voor burgers op verschillende overheidsterreinen en
in het bijzonder op het terrein van het grootschalig
DNA-onderzoek (incl. België en Duitsland)

Parlementaire Agenda punt
[06-04-2011] – PLENAIRE BEHANDELING Wetsvoorstel 32 168 DNA
onderzoek bij veroordeelden // 1e
termijn en antwoord

18-07-2011 Na het zomerreces zal de
Tweede Kamer hierover worden
geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd jaarlijks rapporteren (eerste
keer voor 1 januari a.s.) aanvalsplan bureaucratie

Parlementaire Agenda punt
[07-04-2011] – DGV-POL> Algemeen
Overleg Politie

09-06-2011 De eerste rapportage
aanvalsplan bureaucratie zal in
oktober 2011 plaats vinden.

De MvVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te
rapporteren over de uitvoering van verhoogde
strafmaat.

Parlementaire Agenda punt
[08-03-2011] – Algemeen Overleg
Aanpak agressie en geweld tegen
functionarissen met een publieke
taak

08-07-2011 Aansluitend op AO is
Raad voor de rechtspraak
geïnformeerd/verzoek tot onderzoek.
26 mei reactie RvdR dat ze onderzoek
doen, maar pas begin 2012 i.v.m.
betere cijfers. 30 mei overleg met
MvVenJ, van uitstel kan geen sprake
zijn. 15 juni op agenda overleg
DGRR-Rvdr: Rvdr gaat onderzoeken
of versneld opleveren mogelijk is. Als
dit niet lukt, zal Rvdr mededeling
doen aan MvVenJ.

MvVenJ heeft toegezegd inzicht in het gebruik van
anonieme aangifte.

Parlementaire Agenda punt
[03-02-2011] – Algemeen Overleg
MvVenJ inzake onderwerpen op het
terrein van straf(proces)recht

08-07-2011 WODC gaat onderzoek
aanbesteden. Naar verwachting
wordt deadline 31 december 2011
gewoon gehaald.

De Minister van Justitie, zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden
Van den Berg, Koffeman, Vliegenthart, Meindertsma
en Schouw, toe om de aspecten van het voorrang
geven van zaken die onder de Crisis- en herstelwet
vallen in verband met de termijn van zes maanden
voor een rechterlijke uitspraak, te monitoren en te
volgen.

Parlementaire Agenda punt
[16-03-2010] – Plenair debat
Minister-President/Ministers
VROM/LNV/VenW/Justitie: Crisis- en
Herstelwet

21-06-2011 Deze toezegging wordt
betrokken bij de toegezegde
monitoring van de Crisis en
herstelwet in 2011.
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SVenJ heeft toegezegd voor eind 2011 regeling
maken over airsoft. Daarbij ook kijken naar gas- en
luchtdrukwapens.

Parlementaire Agenda punt
[16-02-2011] – Plenair debat 32 206
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

06-07-2011 Er zal een regeling voor
airsoft komen (toezegging Stc. V&J)
voor 1-1-2012, er wordt nu gekeken
wat de mogelijkheden binnen
stringent wapenbeleid.

SVenJ heeft toegezegd te bezien of schutterijen eigen Parlementaire Agenda punt
positie krijgen in wapenregelgeving voor zover zij met [16-02-2011] – Plenair debat 32 206
traditionele wapens schieten.
Volledig verbod stiletto’s, valmessen
en vlindermessen

06-07-2011 Dit wordt meegenomen in
de evaluatie van de circulaire, die
voor het eind van het jaar moet zijn
afgerond, maar waarschijnlijk al in
najaar rond is vanwege betrokkenheid bij verbeteringen n.a.v.
schietincident Alphen ad Rijn.
Beleidsbrief aan MV&J in augustus
2011.

Parlementaire Agenda punt
[28-09-2010] – Plenaire behandeling
31 758 Invoering van een nieuw
griffierechtenstelsel in burgerlijke
zaken (Wet griffierechten burgerlijke
zaken)

16-06-2011 De reparatiewet is op
11 april voor advies voorgelegd aan
een aantal belanghebbende
organisaties. De termijn voor de
reacties sluit half juni. Daarna kan het
voorstel worden behandeld in
Ministerraad.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer, naar
aanleiding van opmerkingen van de Leden Van de
Beeten, Westerveld en Quik-Schuijt, toe nog eens te
kijken naar het neerslaan van de hogere tarieven voor
griffierechten voor bedrijven op natuurlijke personen
bij een proceskosten-veroordeling bij een verstekvonnis in incassozaken. De Minister van Justitie zegt
tevens toe, te zullen kijken naar de technische punten
die de heer Von Schmidt auf Altenstadt (in het
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging) heeft aangesneden. Dit alles zal de Minister meenemen in een
wetsvoorstel waarin die punten gecorrigeerd kunnen
worden.

De MvVenJ zal een brief sturen naar de Tweede
Parlementaire Agenda punt
Kamer over welke juridische kaders van toepassing
[01-06-2011] – Algemeen Overleg
zijn en welke wetten er aangepast moeten worden,
Nationale Veiligheid
zowel nationaal als internationaal. Hierin staat ook het
juridische vertrekpunt van het Kabinet voor cyber
security en wordt expliciet gekeken naar de motie
Franken en het EVRM.

22-06-2011 De Tweede Kamer zal in
december 2011 worden geïnformeerd.

MvVenJ heeft toegezegd monitoring verzoek doen
aan Monitoring Commissie Corporate Goverance
Code i.v.m. vrouwenquotum

Parlementaire Agenda punt
[24-05-2011] – Plenaire behandeling
Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
i.v.m. de aanpassing van regels over
bestuur en toezicht in naamloze en
besloten vennootschappen

12-07-2011 Zodra de wet inwerking
treedt zal de monitoringscie. worden
gevraagd te monitoren.

De MvVenJ heeft toegezegd over 1 jaar de Tweede
Kamer de informeren middels een tussenrapportage
over het pilotteam solistische dreigers.

Parlementaire Agenda punt
[10-03-2011] – Algemeen Overleg 13e
Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding

21-06-2011 In het eerste kwartaal van
2012 wordt een tussenrapportage
over het pilotteam solistische
dreigers naar de Tweede Kamer
verzonden.

SVenJ heeft toegezegd na voltooiing van het huidige
wetgevingstraject een verkenning uitvoeren naar het
voorstel van mw. Berndsen om huwen buiten
gemeenschap van goederen als hoofdregel in het
burgerlijk wetboek op te nemen en daarbij uitdrukkelijk de kosten te betrekken

Parlementaire Agenda punt
[24-11-2010] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en
Justitie

16-06-2011 Het wetsvoorstel waarbij
dit punt aan de orde zou worden
gesteld, is op 12 april 2011 door de
Eerste Kamer aanvaard. De Kamers
zijn verder geïnformeerd over de
uitkomst van het onderzoek koude
uitsluiting. Voortzetting van de
discussie zal kunnen plaatsvinden in
het kader van het AO huwelijks- en
echtscheidingsrecht op 29 september
2011.
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De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft
Parlementaire Agenda punt
toegezegd voorbereidingen voor een nieuw
[24-03-2011] – Wetsvoorstel 32 363
wetsvoorstel immateriële schade, in te dienen uiterlijk Wet Schadefonds geweldsmisdrijven
in 2012, waarbij mogelijkheden worden bezien van
aparte schadevergoedingzittingen bij rechtbanken.

05-07-2011 In het najaar van 2011 zal
er een brede bijeenkomst worden
georganiseerd, waarna beslist wordt
of wetgeving zal worden voorbereid.

MvVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer op de
hoogte gehouden wordt van de voortgang van de
onderhandelingen (AO JBZ-Raad)

Parlementaire Agenda punt
[06-04-2011] – Algemeen Overleg
Behandelvoorbehoud Verordening
betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken

16-06-2011 Het voorstel wordt
maandelijks geagendeerd voor het
AO JBZ raad.

MvVenJ heeft toegezegd geen onomkeerbare stappen Parlementaire Agenda punt
te zetten in het onderhandelingsproces anders dan na [06-04-2011] – Algemeen Overleg
overleg met de Tweede Kamer
Behandelvoorbehoud Verordening
betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken

16-06-2011 Dit voorstel wordt
maandelijks geagendeerd voor het
AO JBZ raad.

De Minister van Justitie zegt toe bij de eerste
Parlementaire Agenda punt
wijziging van Boek 1 BW in artikel 247a een verwijzing [19-11-2008] – Huiselijk geweld
te zullen opnemen naar artikel 815 lid 2.

16-06-2011 De veegwet is in april in
consultatie gegaan.

MvVenJ heeft toegezegd evaluatie van hele
wetsvoorstel inclusief amendementen

Parlementaire Agenda punt
[24-05-2011] – Plenaire behandeling
Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
i.v.m. de aanpassing van regels over
bestuur en toezicht in naamloze en
besloten vennootschappen

01-07-2011 Evaluatie nadat de wet
drie jaar heeft gewerkt waarschijnlijk
na 01-01-2015

De MvVenJ heeft toegezegd over 4 jaar de onderzoeksopzet voor een volgende evaluatie van
antiterrorismemaatregelen met de Tweede Kamer te
bespreken.

Parlementaire Agenda punt
[10-03-2011] – Algemeen Overleg 13e
Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding

20-06-2011 De onderzoeksopzet voor
een volgende evaluatie van
antiterrorismemaatregelen zal in het
eerste kwartaal van 2015 met de
Tweede Kamer besproken worden.

De SVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de
werking en effecten van de wet binnen vijf jaar na
inwerkingtreding aan de Tweede Kamer worden
gezonden.

Parlementaire Agenda punt
[28-03-2011] – Wetgevingsoverleg
32 177 Wet versterking positie
rechter-commissaris + 32 468
(Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels
betreffende de processtukken in
strafzaken) + 32 319 Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband
met wijzigingen van de regeling van
de voorwaardelijke veroordeling en
de regeling van de voorwaardelijke
invrijheidstelling

27-06-2011 In 2015 zullen voorbereidende handelingen plaatsvinden
zodat deze toezegging in 2016
gestand kan worden gedaan.
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3. WETGEVINGSPROGRAMMA
In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen
(Werk)titel

Straf- en sanctierecht
Goedkeuringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010
en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van
’s-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping
Wetsvoorstel verstrekken van politiegegevens aan de
AIVD
Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit voorkomen en
beslechten van geschillen over rechtsmacht bij strafprocedures
Wijziging Opiumwet (scheiding hard- en softdrugs)
Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (incl. strafdienstplicht)
Automatische kentekenherkenning (ANPR) – tweede
tranche
Wetsvoorstel reparatie van het Wetboek van Militair
Strafrecht
Wetsvoorstel beperking instroom tbs door aanpassing
criteria
Uitvoeringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en
het Protocol tot wijziging van het Verdrag van
’s-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping
Wetsvoorstel implementatie richtlijn vertolking en
vertaling in strafzaken
Uitvoeringswet Overeenkomst RvE ter implementatie
van art. 17 VN-verdrag tegen drugssmokkel
Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over
samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen
Wetsvoorstel herijking wettelijke geldboetemaxima
Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis
Wetsvoorstel elektronisch strafdossier
Wetsvoorstel verruiming aanwijzingsbevoegdheid t.a.v.
tbs-gestelden door de minister
Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011 Strafrecht
Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme
Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm inzet van
alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven
Goedkeuringswet Overeenkomst RvE ter implementatie
van art. 17 VN-verdrag tegen drugssmokkel
Wetsvoorstel conservatoir beslag door de staat t.b.v. het
slachtoffer
Wetsvoorstel nadere voorzieningen voor het slachtoffer
(o.a. uitbreiding spreekrecht)
Wijziging Wetboek van Strafrecht ivm implementatie
richtlijn bestrijding mensenhandel
Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken
Wijziging van Sv in verband met automatische kentekenherkenning (ANPR) (eerste tranche)
Aanpassing van WSr (fraude met identiteitsbewijzen)
Wetsvoorstel minimumstraffen
Wetsvoorstel raadsman en politieverhoor
Wetsvoorstel uitbreiding voorlopige hechtenis
(slagvaardig strafrecht)
Wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van
Strafvordering i.v.m. versterking bestrijding computercriminaliteit
Goedkeuring Verdrag NL-Peru overbrenging van
gevonniste personen

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-06-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-07-2013
01-01-2014

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-10-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-12-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-07-2013

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-01-2014
01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2011

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-04-2013

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-07-2013

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-07-2012
01-07-2013
01-07-2013
01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2013

akkoord ministerraad

advies Raad van State

01-09-2011
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(Werk)titel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

Wijziging Opiumwet en Wwm in verband met de
verruiming van de kring van ambtenaren belast met de
opsporing
Reparatiewet IV Justitie (Verzamelwet Veiligheid en
Justitie 2011 – overig)
Reparatievoorstel pij-maatregel
Wijziging WVW 1994 i.v.m. introductie speekseltest
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
strafvonnissen (implementatie Kaderbesluiten
2008/909/JBZ en 2008/947/JBZ)
Wijziging Sv en Pbw ivm wijziging regeling schorsing
voorlopige hechtenis (samenloop)
Wijziging verjaringstermijnen ernstige delicten

advies Raad van State

indiening bij TK

01-01-2013

advies Raad van State

indiening bij TK

01-07-2012

advies Raad van State
advies Raad van State
advies Raad van State

indiening bij TK
indiening bij TK
indiening bij TK

01-01-2013
01-01-2013
01-02-2012

advies Raad van State

indiening bij TK

01-01-2013

advies Raad van State

indiening bij TK

01-01-2013

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-01-2013
01-01-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-07-2012
01-01-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2012
01-09-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-07-2012
01-09-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2012
01-01-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2015
01-07-2013

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-01-2014
01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2011

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2011

in voorbereiding

akkoord ministerraad

07-12-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-06-2012
01-01-2012

akkoord ministerraad
advies Raad van State
advies Raad van State
advies Raad van State

advies Raad van State
indiening bij TK
indiening bij TK
indiening bij TK

01-07-2012
01-01-2012
01-01-2013
04-06-2011

Staats- en bestuursrecht
Wetsvoorstel wijziging Awb inzake Regiezitting c.a
Wetsvoorstel gebruik Friese taal
Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van
een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de
burgerluchtvaart
Evaluatiewet Gerechtsdeurwaarderswet
Wijziging Wrra i.v.m. formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/8/2007 tot
31/12/2010 en inwerkingtreding van de WIA
Wijziging Politiewet 1993 ivm verruiming screening
Implementatie van de verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende professioneel
grensoverschrijdend transport van eurocontacten over
de weg tussen de lidstaten van de eurozone
Kaderwet tuchtrecht (harmonisatie tuchtprocesrecht)
Implementatie van de verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende professioneel
grensoverschrijdend transport van eurocontacten over
de weg tussen de lidstaten van de eurozone
Aanpassingswet zelfstandige bestuursorganen Justitie
Wijziging van de Wet justitiesubsidies i.v.m. de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidies (Stcrt.
2009, nr. 3086451)
Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.
Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en
tuchtrecht juridische beroepen
Wetsvoorstel taakstelling rechtsbijstand 2010–2014
Aanpassingswet nadeelcompensatie
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens
(versterking naleving)
Stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag inzake
eilandbrede samenwerking op politiegebied op Sint
Maarten
Stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag inzake
eilandbrede samenwerking op politiegebied op Sint
Maarten
Wijziging Belastingwet BES ivm hoger beroep in
boetezaken
Wijziging Veiligheidswet BES in verband met de
departementale herindeling met betrekking tot veiligheid
Verankering crisis- en herstelwet en verbetering
omgevingsrecht
Wetsvoorstel doorberekening veiligheidskosten
Wet schadevergoeding bij rechterlijke overschrijding
redelijke termijn
Wetsvoorstel verruiming fouilleringsbevoegdheden
Wijziging Politiewet 1993 (verzamelwet)
Wet Herziening gerechtelijke kaart
Voorstel van wet betreffende de oprichting van Eurojust
teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
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(Werk)titel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

indiening bij TK

01-01-2012

indiening bij TK

01-01-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2014

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2014
01-01-2014
01-01-2013
01-01-2014

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2014
01-01-2013
01-03-2013
01-07-2012
01-01-2014
01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-01-2013

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-07-2012

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-01-2013

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-02-2012
01-01-2013
01-01-2013
01-01-2014

in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-01-2013
01-01-2014

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

01-07-2012
01-07-2012
31-12-2012

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

advies Raad van State
advies Raad van State

01-01-2012
01-07-2012

akkoord ministerraad

advies Raad van State

31-12-2012

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

advies Raad van State
advies Raad van State

01-01-2013
01-01-2013

akkoord ministerraad

advies Raad van State

01-07-2012

akkoord ministerraad
akkoord ministerraad

advies Raad van State
advies Raad van State

01-07-2012
01-01-2013

advies Raad van State

indiening bij TK

01-01-2013

advies Raad van State
advies Raad van State

indiening bij TK
indiening bij TK

01-01-2013
01-01-2012

Wetsvoorstel wijziging Politiewet i.v.m. versterking
advies Raad van State
samenwerking en gemeenschappelijk functioneren
politie
Wetsvoorstel bestuurlijke boete meldingsplicht subsidies akkoord ministerraad (na
NR)
Privaatrecht
Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van
rechtspersonen
Wetsvoorstel herziening arbitragerecht
Uitvoeringswet verdrag Rotterdam Rules
Wetsvoorstel invoering trust
Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie (wobka)
Goedkeuringswet verdrag Rotterdam Rules
Wetsvoorstel krediettransacties
Uitvoeringswet verordening buspassagiersrechten
Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken
Wetsvoorstel zorg en hulp voor de jeugd
Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in
civiele zaken
Wijziging van de voorwaarden transseksualiteit (1:28
BW)
Wetsvoorstel wegnemen belemmeringen doorwerken na
65 jaar
Wetsvoorstel implementatie richtlijn beheerders
alternatieve beleggingsinstellingen (BAB)
Wetsvoorstel verzamelwet familierecht/opheffing enkele
verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap
Wetsvoorstel beperkte loondoorbetaling bij ziekte van
uitzendwerknemer
Wetsvoorstel kooprecht huurder
Implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand
bij handelstransacties
Wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen
Wetsvoorstel maatregelen beperking huwelijkdwang
Wetsvoorstel aansprakelijkheid opslag CO2
Wetsvoorstel facilitering langetermijnaandeelhouderschap
Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910
Wetsvoorstel verhaal van door naasten geleden
inkomensschade
Wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen
Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken
Wetsvoorstel goedkeuring Protocol bij Athene Verdrag
(aansprakelijkheid passagiers en bagage bij vervoer over
zee)
Reparatiewet huwelijksgoederenrecht
Wetsvoorstel beperking aansprakelijkheid financieel
toezichthouders
Uitvoeringswet Athene Verordening en Athene Verdrag
(aansprakelijkheid vervoerders van passagiers over zee
bij ongevallen)
Wetsvoorstel auteurscontractenrecht
Wetsvoorstel uitbreiding interventie-instrumentarium ten
aanzien van banken
Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken
(disclosure)
Wetsvoorstel kostendekkende griffierechten
Wetsvoorstel herziening collectieve afwikkeling
massaschade
Wetsvoorstel wijziging Boek 1 BW-bepalingen curatele,
beschermingsbewind en mentorschap
Wetsvoorstel herziening enquêterecht
Reparatiewet commissariaten bij grote stichtingen
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(Werk)titel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

Wetsvoorstel veilen via internet van onroerende zaken
invoeringswet kinderbeschermingsmaatregelen
Wetsvoorstel erkenning door de vrouwelijke partner van
de moeder
Voorstel van wet tot wijziging van Wet arbeid en zorg en
wet aanpassing arbeidsduur

advies Raad van State
advies Raad van State
advies Raad van State

indiening bij TK
indiening bij TK
indiening bij TK

01-01-2013
01-01-2012
01-07-2012

advies Raad van State

indiening bij TK

01-12-2011

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-08-2011

in voorbereiding

akkoord ministerraad

01-08-2011

Wetgevingskwaliteitsbeleid
Rijkswet technische aanpassingen in verband met het
Verdrag van Lissabon
Aanpassingswet technische wijzigingen in verband met
het Verdrag van Lissabon

Bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen
(Werk)titel

Straf- en sanctierecht
Wijziging Sr ivm versterking en verruiming van de
aanpak van huwelijksdwang
Wijziging van de Opiumwet (growshops)
Wetsvoorstel forensische zorg
Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wijziging Wet internationale misdrijven (WIM) ter
verruiming van de mogelijkheden van opsporing en
vervolging
Wetsvoorstel verplichte inlichtingenverstrekking OM
Wijziging Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
i.v.m. EloVOG
Wetsvoorstel implementatie van het
EU-kaderbesluit bescherming persoonsgegevens
(dataprotectie)
Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit Europees
bewijsverkrijgingsbevel
Wijziging van Sv in verband met regeling herziening
ten nadele (Wet herziening ten nadele)
Wijziging van Sv in verband met hervorming van de
herzieningsregeling (Wet hervorming herziening ten
voordele)
Wijziging van de Beginselenwet verpleging
tbs-gestelden, de Pbw en Bjj i.v.m. dwangbehandeling
Wetsvoorstel versterking positie rechtercommissaris
Wet herziening regels betreffende de processtukken
in strafzaken
Wijziging van de DNA-wetgeving

Kamerstuknummer

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

32 840

indiening bij TK

verslag TK

01-07-2012

32 842
32 398
32 399
32 475

indiening bij TK
verslag TK
verslag TK
verslag TK

verslag TK
nota n.a.v. verslag TK
nota n.a.v. verslag TK
nota n.a.v. verslag TK

01-01-2013
01-01-2013
01-01-2013
01-07-2012

32 702
32 763

verslag TK
verslag TK

nota n.a.v. verslag TK
plenaire behandeling TK

01-07-2012
01-07-2012

32 554

nota n.a.v.
verslag TK

gereed voor plenair TK

01-01-2012

32 717

nota n.a.v.
verslag TK
gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK

gereed voor plenair TK

01-01-2012

plenaire behandeling TK

01-07-2012

plenaire behandeling TK

01-07-2012

32 337

gereed voor
plenair TK

plenaire behandeling TK

01-07-2012

32 177

aanvaard door
TK / naar EK
aanvaard door
TK / naar EK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK

voorlopig verslag EK

01-01-2012

voorlopig verslag EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-01-2012

voorlopig
verslag EK

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van
antwoord EK

eindverslag EK

01-01-2012

indiening bij TK
indiening bij TK
indiening bij TK

verslag TK
verslag TK
verslag TK

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

32 044
32 045

32 468
32 168

Wetsvoorstel voorwaardelijke sancties (voorwaarde- 32 319
lijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling)
Wijziging Sr en Sv in verband met de invoering van 32 551
het rechterlijk gebieds- of contactverbod als
zelfstandige maatregel
Wetsvoorstel beperking taakstraf bij ernstige
32 169
misdrijven
Staats- en bestuursrecht
Politiewet (200*) na evaluatie politieorganisatie
Invoerings- en aanpassingswet nieuwe Politiewet
Wijziging Wet veiligheidsregio’s (IFV en regionalisering brandweer)

30 880
32 822
32 841
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(Werk)titel

Kamerstuknummer

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht
Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Wetsvoorstel inzage in derdengeldenrekeningen
notariaat
Wijziging WWM ter implementatie van richtlijn
2008/51/EG en het besluit tot wijziging van richtlijn
91/477/EEG inzake de controle op de verwerving en
het voorhanden hebben van wapens
Wetsvoorstel uitbreiding en verbetering toepassing
Wet BIBOB
Wijziging Wbp i.v.m. Overeenkomst tussen EU en
VS inzake PNR
Wetsvoorstel tot instelling van de kansspelautoriteit

32 450
32 621

verslag TK
verslag TK

nota n.a.v. verslag TK
nota n.a.v. verslag TK

01-01-2012
01-01-2012

32 700

verslag TK

nota n.a.v. verslag TK

01-01-2012

32 721

verslag TK

nota n.a.v. verslag TK

01-07-2011

32 676

gereed voor plenair TK

01-07-2011

plenaire behandeling TK

01-01-2011

plenaire behandeling TK

01-01-2012

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van
aanbevelingen van de Commissie advocatuur en
enkele andere wijzigingen
Wetsvoorstel regierol gemeenten

32 382

nota n.a.v.
verslag TK
gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK

plenaire behandeling TK

01-07-2012

plenaire behandeling TK

01-07-2011

Wetsvoorstel fusie politieregio’s Gooi en Vechtstreek
Wijziging Advocatenwet, Wet RO en enkele andere
wetten i.v.m. versterking cassatierechtspraak
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens
i.v.m. administratieve lasten
Wetsvoorstel wijziging WRRA i.v.m. nevenbetrekkingen rechterlijke ambtenaren
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche
Wijziging van de Wet op het notarisambt n.a.v. de
evaluatie van de wet (cie. Hammerstein)
Wetsvoorstel College voor de rechten van de mens

32 527

aanvaard door TK / naar EK

01-07-2011

aanvaard door TK / naar EK

01-07-2011

aanvaard door TK / naar EK

01-07-2011

memorie van antwoord EK

01-01-2011

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-07-2011

Wetsvoorstel vervallen nationaliteitseis in Wet op
het notarisambt
Algeheel verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen

31 040

gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK
plenaire
behandeling TK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK
memorie van
antwoord EK
memorie van
antwoord EK

nader voorlopig verslag EK

01-01-2012

nader voorlopig verslag EK

01-07-2011

indiening bij TK

verslag TK

01-01-2012

indiening bij TK

verslag TK

01-07-2012

32 834

indiening bij TK

verslag TK

01-01-2013

32 835

indiening bij TK

verslag TK

01-01-2012

31 418

verslag TK

nota n.a.v. verslag TK

01-01-2012

32 003

verslag TK

nota n.a.v. verslag TK

01-01-2012

32 695
32 612

verslag TK
nota n.a.v.
verslag TK
nota n.a.v. nader
verslag TK
Nota van
Wijziging

nota n.a.v. verslag TK
gereed voor plenair TK

01-07-2012
01-07-2012

Nota van Wijziging

01-01-2012

gereed voor plenair TK
(verplichte stap, nog niet
gepland)
plenaire behandeling TK

01-01-2012

Privaatrecht
Wijziging openbaarheidsbeginsel in personen- en
familierechtzaken
Wetsvoorstel verlenging dan wel afschaffing
verjaringstermijn schadevergoeding bij zedendelicten en andere zware misdrijven
Wetsvoorstel concentratie van de procedure inzake
het Europees betalingsbevel
Uitvoering richtlijn 2009/20/EG betreffende de
verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme
vorderingen
Wijziging Burgerlijk Wetboek in verband met de
ongedaanmaking van steunmaatregelen
Wetsvoorstel invoering rechtsvorm voor de
maatschappelijke onderneming
Wetsvoorstel elektronische indiening dagvaarding
Wetsvoorstel introductie prejudiciële procedure bij
de Hoge Raad in massaschadezaken
Wetsvoorstel uitvoering adviezen Monitoring
Commissie Corporate Governance
Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz)

Wetsvoorstel versterking en verbreding van het
toezicht op collectieve beheersorganisaties
auteursrecht

31 734
32 264

32 459

32 576
31 841
29 937
32 211
32 250
32 467

32 206

32 014
32 402

31 766

gereed voor
plenair TK

01-01-2012
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(Werk)titel

Kamerstuknummer

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent
eerstvolgende fase

Beoogde
inwerkingtreding

Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding

31 862

plenaire behandeling TK

01-01-2014

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht
Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van
bonussen
Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht
Wetsvoorstel in verband met uitwisseling BS/GBA
gegevens, elektronische gegevensverwerking en
burgerlijke staat
Wetsvoorstel versterking rechtspositie pleegouders

32 426

gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK
gereed voor
plenair TK
aanvaard door
TK / naar EK
aanvaard door
TK / naar EK

wetgevingsoverleg

01-01-2012

wetgevingsoverleg

01-01-2012

voorlopig verslag EK

01-01-2012

voorlopig verslag EK

01-01-2012

voorlopig verslag EK

01-01-2012

Wetsvoorstel implementatie richtlijn mediation

32 555

aanvaard door
TK / naar EK
aanvaard door
TK / naar EK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK
voorlopig
verslag EK
nader voorlopig
verslag EK
nader voorlopig
verslag EK

voorlopig verslag EK

01-10-2011

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-01-2012

memorie van antwoord EK

01-01-2012

nadere memorie van
antwoord EK
nadere memorie van
antwoord EK

01-01-2012

nadere memorie
van antwoord EK
eindverslag EK

plenaire behandeling EK

01-01-2012

aanvaard door EK

01-10-2011

plenaire
behandeling TK

aanvaard door TK / naar EK

01-08-2011

32 512
31 058
32 444

32 529

Wetsvoorstel Invoeringswet personenvennootschap 31 065
Wetsvoorstel verbetering kinderbeschermingsmaatregelen
Wetsvoorstel tarieven buitengerechtelijke incassokosten
Wetsvoorstel bevoegdheid notaris terzake van
verzoeken tot echtscheiding
Wijziging van de Uitvoeringswet verdragen inzake
internationale kinderontvoering in verband met het
afstoten van de procesvertegenwoordigende
bevoegdheid van de Centrale autoriteit
Wetsvoorstel titel 7.13 (personenvennootschap)

32 015

Uitvoeringswet Haags alimentatieverdrag en
EU-alimentatieverordening

32 617

Wetgevingskwaliteitsbeleid
Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning
(lex silencio)

32 418
31 714
32 358

28 746

32 454

01-01-2012
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4. SUBSIDIE-OVERZICHT
Tabel A Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (bedragen X € 1 000)
Art. Subsidie(-regeling)

12 College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
12 Commissie Gelijke Behandeling
(CBG)
12 Raad voor Rechtsbijstand (RVR)
12 Bureau Financieel Toezicht
13 Landelijk Deskundigenregister
(NRGD)
13 Reclasseringsorganisatie
13 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
13 Particuliere Tbs-inrichtingen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal
verleningen
2010

Evaluatie
moment

7 168

7 631

7 679

7 566

7 472

7 388

7 372

1

2015

5 489
453 437

5 010
496 695

5 045
494 816

4 961
497 883

4 905
433 772

4 842
439 964

4 831
450 395

1

2015

5 680

5 940

6 216

6 216

2 416

2 416

2 416

2
1

2015
2014

1 770
210 000

1 794
210 000

1 792
210 000

1 798
210 000

1 798
210 000

1 798
210 000

1

2013

191 300
11 770

16 032

16 032

16 032

16 032

16 032

16 032

3
1

207 422

224 510

225 262

229 595

222 241

214 037

203 105

2012
2014
zie
toelichting

7
13 College van Toezicht op de
Kansspelen (CvTK)

506

14 Particuliere Jeugdinrichtingen
14 Halt Bureau’s
14 Nidos
14 LBIO
23 Nederlandse Rode kruis

493
106 470

99 336
12 572

12 337
29 653
3 526

96 190
12 776
24 567
3 538

1 502

376

90 938
13 106
24 485
3 538

81 499
13 116
24 391
3 538

81 241
13 114
24 192
3 538

81 214
13 114
24 218
3 538

6
1
1
1

2010
2014
2015
2014

Totaal subsidieregelingen

Toelichting
Artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand
€ 7 679 000 CBP ziet erop dat persoonsgegevens zorgvuldig worden
gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd blijft;
€ 5 045 000 CGB, het landelijk college ziet toe op naleving van haar
oordelen, adviseert en geeft voorlichting over gelijke behandeling;
€ 494 816 000 RVR heeft toezicht en draagt zorg voor de organisatie van
de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand;
€ 6 216 000 BFT houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. En toezicht op de naleving Wet identificatie bij dienstverlening
en de Wet Melding ongebruikelijke transacties.
Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
€ 1 794 000 NRGD het register waarborgt en bevordert een constante
kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang;
€ 210 000 000 gericht op het voorkomen en verminderen van crimineel
gedrag door het begeleiden van mensen die een strafbaar feit hebben
gepleegd;
€ 16 032 000 biedt slachtoffers van misdrijven juridische, emotionele en
praktische ondersteuning;
€ 225 262 000 behandelen van TBS -gestelden. Bij het in werking treden
van de Wet forensische zorg (naar verwachting 2012) wordt de subsidierelatie met de particuliere tbs -inrichtingen omgezet in een inkooprelatie. De
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meerjarenraming daalt als gevolg van het afbouwen van de operationele
capaciteit;
€ * CvTK houdt toezicht op de naleving van de wet op de kansspelen. Met
inwerkingtreding van de KSA -naar verwachting 01 januari 2012, worden
de werkzaamheden van de CvTK beëindigd.
Artikel 14 Jeugd
€ 96 190 000 Particuliere Jeugdinrichting, het behandelen van jeugdigen
op grond van een strafrechtelijke titel.De meerjarenraming daalt als
gevolg van het afbouwen van de operationele capaciteit;
€ 12 776 000 Halt Bureau »s, levert bijdrage aan de preventie en
bestrijding van jeugdcriminaliteit;
€ 24 567 000 Nidos, voert de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. De subsidiering van Nidos vond in 2010 plaats door
Jeugd en gezin;
€ 3 538 000 LBIO, voert de inning van zowel partneralimentatie als
kinderalimentatie. De subsidiering van LBIO vond in 2010 plaats door
Jeugd en gezin.
Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie
€ 376 000 betreft subsidies ten behoeve van activiteiten als rampenhulpverlening, verwanteninformatie en tracing. Het bedrag vermeld in jaar
2012 betreft een restbetaling van 20%.
Tabel B Subsidies uit hoofde van de Kaderwet (bedragen X € 1 000)
Art. Naam subsidie(-regeling)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal
verleningen
2010

Evaluatie
moment

11 Academie voor wetgeving
11 Leerstoelen Universiteit Maastricht
Wetgeving
11 Nederlandse Juristencomité voor de
mensenrechten (NJCM)
11 Academie voor Overheidsjuristen

1 450

1 415

1 415

1 415

1 415

1 415

1 415

1

2011

52

52

52

52

52

52

52

1

2013

35
703

35
1 230

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

1
1

2011
2014

1 307

1 386

1 386

1 386

1 386

1 386

1 386

1

2014

534
157

534
180

134
180

180

180

180

180

1
1

2012
2011

832

862

853

846

835

825

824

1

2013

802

802

399

199

1

2012

1 029

1 072

1 072

1

2015

74
352
122

77
350
127

77
348
127

77
348
127

77
349
127

77
349
127

77
349
127

1
1
1

2011
2012
2011
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741

741

741

741

741

741

1

2013

63

63

63

63

63

63

63

1

2011

3 700

3 600

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

1

2014

12 Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken
12 Nationaal Platform Personenschade
(NPP)
12 Het Juridisch Loket
12 Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (NVvR)
12 Nederlandse Orde van Advocaten
(NOVA)
13 Vereniging «artikel 1» bestrijding
discriminatie en rechtsopvolger.
Landelijk Bureau Racismebestrijding
(LBR)
13 Stichting Magenta (Meldpunt
Discriminatie Internet)
13 Stichting meld misdaad anoniem
13 Meldpunt Kinderporno op Internet
13 COMENSHA, Stichting tegen
Vrouwenhandel
13 Stichting Maatschappij, Veiligheid en
Politie (SMVP)
13 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)
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Art. Naam subsidie(-regeling)

13 DOOR, Exodus Nederland, Moria en
de Ontmoeting (DEMO)
13 Vrijwilligersorganisaties tbv
schoolvoorl., bezoek gedetineerden
13 Stichting Epafras
13 Stichting Nationaal Gevangenismuseum
13 Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie (EFP)
13 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
14 Stichting Adoptievoorziening
14 Stichting de Ombudsman voor het
Expertisecentrum Internationale
Kinderontvoering (IKO)
14 Stichting Movisie
14 Nederlandse Vrouwenraad (NVr)
14 DJJ overig: Jeugdcriminaliteit,
criminele allochtone jongeren en
slachtoffer in beeld

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal
verleningen
2010

Evaluatie
moment

8 600

10 217

10 217

10 217

10 217

10 217

10 217

4

2012

1 750
180

2 000
108

2 000
108

2 000
108

2 000
108

2 000
108

2 000
108

45
1

2011
2012

613

613

613

613

613

613

613

1

n.b.

500

550

550

550

550

550

550

1

2008

70

70

70

70

70

70

70

1

2011

480

650

590

580

570

570

570

1

2013

371
300

584
130
200

673

663

653

642

642

2014
2012

50

50

50

50

50

1
1
1

20 000

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

1

2014

160

140

110

28

196

49

174

43

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

12

2 500

2 500
1 500

2 500
1 500

2 500
1 500

2 500
1 500

2 500
1 500

1

200

200

200

200

200

40 363

21 HCSS
23 Stichting Landelijk Homonetwerk
Politie
23 Stichting Nationaal Brandweermuseum
23 Stichting Studieverzameling
Nederlands Politie Museum
25 de regionale/Landelijk informatie en
expertisecentra (RIECs) en (LIEC)
25 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)
25 MKB en HBD
25 Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement (COT)

2 500

Toelichting
Artikel 11 Nederlandse rechtsorde
€ 1 415 000 Academie voor Wetgeving, met als doel het verhogen van de
wetgevingskwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan
gemiddeld belangstelling hebben voor het vak van wetgevingsjurist bij
één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en
bijscholingsmogelijkheden voor zittende wetgevingsjuristen bij alle
ministeries en de Raad van State;
€ 52 000 Universiteit van Maastricht, ten behoeve van de leerstoelen
«Wetgeving en wetgevingskwaliteit» en «Europees bestuursrecht ». Doel
is het bevorderen van wetenschappelijke onderzoek en kennis op de
genoemde rechtsgebieden in Nederland;
€ 35 000 het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten(NJCM),
met als doel het ondersteunen van een organisatie die zich inzet voor de
nakoming van de rechten van de mens.
€ * Academie voor overheidsjuristen. De subsidie voor de Academie voor
overheidsjuristen wordt per 01 januari 2012 beëindigd wegens gebrek aan
financieringsgelden.
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Artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand
€ 1 386 000 Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC),
voor het bevorderen van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van
een rechter;
€ 134 000 Nationaal Platform Personenschade (NPP), voor het promoten
en ontwikkelen van reeds verbeterde procedures ter afwikkeling van
letselschadeclaims;
€ 180 000 Het Juridisch Loket. Het Europees Consumenten centrum (ECC)
verzorgt, als onderdeel van het Juridisch Loket, de doorverwijzing van
grensoverschrijdende conflicten naar geschiloplossing. De taak van het
ECC is vastgelegd in een Europese richtlijn;
€ 853 000 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), voor het
ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor
rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden
voor de NVvR verrichten;
€ 399 000 Nederlandse Orde van Advocaten, inzake de kosten van de
tuchtrechtspraak voor de advocatuur.
Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
€ 1 072 000 de vereniging «artikel 1», dit is een vereniging ter voorkoming
en bestrijding van discriminatie en de rechtsopvolger van het Landelijk
Bureau Racismebestrijding;
€ 77 000 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie voor preventie van
discriminatie via het internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en
andere vormen van discriminatie op het internet in Nederland maar ook
elders
€ 348 000 Stichting meld Misdaad Anoniem heeft als doel criminaliteit
aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar
mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven;
€ 127 000 Meldpunt Kinderporno op Internet. Het meldpunt is een
particuliere initiatief om o.a. de opgedane kennis, (internationale)
contacten en ervaring met betrekking tot kinderporno te waarborgen;
€ 741 000 Stichting tegen Vrouwenhandel voor opvang en procesbegeleiding van slachtoffers van mensenhandel;
€ 63 000 aan de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie voor het
geven van voorlichting ten behoeve van politie en andere belanghebbenden (SMVP);
€ 3 500 000 aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CVV). Het nalevingsexpertise is een kennisinstituut van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat zich tot doel stelt de handhaving
in Nederland te professionaliseren;
€ 10 217 000 aan DOOR ten behoeve van extramurale reïntegratietrajecten;
€ 2 000 000 aan vrijwilligerssubsidies ten behoeve van het geven van
schoolvoorlichting, het bezoeken van gedetineerden in de justitiële
inrichtingen en de naadloze overdracht tussen de detentieperiode en
invrijheidstelling;
€ 108 000 Stichting Epafras, ten behoeve van pastorale zorg aan
Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie;
€ 613 000 Stichting Nationaal Gevangenismuseum, ten behoeve voor
externe communicatie en voorlichting van de DJI;
€ 550 000 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, in het kader van
samenbrengen onderzoek, kennis en deskundigen binnen het veld van de
forensische psychiatrie.
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Artikel 14 Jeugd
€ 590 000 aan de Stichting Adoptievoorziening ten behoeve van
voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op
het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming;
€ 673 000 aan de Stichting de Ombudsman voor het Expertisecentrum
Internationale Kinderontvoering dat als internationaal kennis- en
adviescentrum fungeert en informatie biedt aan betrokkenen en professionals;
€ * aan de Stichting Movisie voor diverse projecten in het kader van
huiselijk geweld. Subsidiering wordt jaarlijks bezien;
€ 50 000 aan de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) in het kader van
huiselijk geweld. Bij beoordeling van de subsidieaanvraag vindt tevens
evaluatie plaats;
€ * voor subsidies in het kader van jeugdcriminaliteit, criminele
allochtone jongeren en Slachtoffer in beeld. De bedragen voor 2012 e.v.
zijn nog niet bekend, omdat het hier toekomstige projecten betreffen.
Artikel 21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding
€ 160 000 HCSS (het den haag centrum voor strategische studies) betreft
subsidies ten behoeve van het project Denktank Nationale Veiligheid voor
het jaar 2011. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van
20%.
Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie
€ 28 000 subsidie voor de in het beleids/werkplan genoemde activiteiten/
deelprojecten op gebied van voorlichting, zichtbaarheid/voorbeeldfunctie,
werving, Europese en internationale activiteiten, deskundigheidsbevordering. De doelstelling van de stichting is zich inzetten voor een politieorganisatie waarin een ieder, ongeacht zijn of haar geaardheid, zich veilig
voelt en op een prettige wijze zijn of haar werk kan doen. Het bedrag
vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%;
€ 49 000subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding van het museum. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een
restbetaling van 20%;
€ 43 000 subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding van het museum. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een
restbetaling van 20%.
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5. EVALUATIE- EN ONDERZOEKSOVERZICHT
Tabel: Overzicht evaluatie onderzoek
Soort onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichting
Nationale wetgeving
Adequate toegang tot het
rechtsbestel
Slagvaardige & kwalitatief
goede rechtspleging
Preventieve maatregelen
Opsporing & forensisch
onderzoek
Handhaving & vervolging
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Slachtofferbeleid
Terrorismebestrijding
Interlandelijke adoptie en
internationale kinderontvoering
Tenuitvoerlegging jeugdsancties
Internationale rechtsorde
Nationaal crisis- en
veiligheidsbeleid
Terrorismebestrijding (oud
13.6)
Veiligheidsregio’s en Politie
Veiligheid (Radicalisering)
Veiligheid (ICT)
Inspectie Openbare orde en
Veiligheid

AD 11

2011

OD 12.2

2015

OD 12.3
OD 13.1

2015
2012

OD 13.3
OD 13.3

2014
2014

OD 13.4
OD 13.5
OD 13.6

2016
2013
2010

OD 14.1

2012

OD 14.2
OD 17.1

2010
2011

OD 21.1

2014

OD 21.4
OD 23.1
OD 25.1
OD 25.2

2016
2012
2011
2012

AD 29

2016

OD 12.2

2012

www.nctb.nl

24 587/429/TK/2011

Effectenonderzoek
ex-post
Raadslieden bij politieverhoor

www.wodc.nl

Overig evaluatieonderzoek
Evaluatieonderzoek werking
VVM-systeem
Monitor Rechtsbijstand en
Geschiloplossing 2011
Evaluatie griffierechten
Verhoging competentiegrens kantonrechter
Actualisering recidivemetingen
Monitor nazorg (kwalitatief)
Proces en effectevaluaties
gedragsinterventies
– CoVa+
– Korte leefstijltraining
– CoVa
– Leefstijltraining
– Evaluatie verplichting tot
aangifte door tbs-kliniek van
eenvoudige mishandeling
– Evaluatie verzelfstandiging
van Mesdagkliniek
– Procesevaluatie
vervroegde invrijheidsstelling
Voorziening nabestaanden

OD 11.2

2012

2012

OD 11.2
OD 12.3

start
start

n.b.
n.b.

lwww.wodc.nl
www.wodc.nl

OD 12.3

start

n.b.

www.wodc.nl

OD 13.4
OD 13.4

periodiek
periodiek

n.b
n.b

www.wodc.nl
www.wodc.nl

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

2013
2011
2012
2011
2011
2012
2012

OB 13.4
OD 13.5

www.wodc.nl
www.wodc.nl
www.wodc.nl
www.wodc.nl
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Soort onderzoek

Onderwerp
Monitor slachtofferzorg
(kwant.)
Monitor slachtofferzorg
(kwalit.)
Evaluatie gedragsmaatregel
jeugdstrafrecht
Procesevaluaties van
erkende gedragsinterventies
Overkoepeld eindrapport
PIJ-maatregel
Procesevaluatie Wet tijdelijk
huisverbod
Evaluatie verschijningsplicht
ouders minderjarige
verdachten
Evaluatie solistische
dreigers
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Kwantificering effectiviteit
maatregelen voor
ongevallen met gevaarlijke
stoffen
De effectiviteit en de
vergoedingsregeling van de
Bestuurlijke Boete overlast
en de Bestuurlijke Strafbeschikking

AD of OD

Start

Afronding

OD 13.5

n.b.

OD 13.5

periodiek
2011
(1 afname)

n.b.

OD 14.2

n.v.t.

2011

www.wodc.nl

OD 14.2

n.v.t.

2012

www.wodc.nl

OD 14.2

n.b.

2012

www.wodc.nl

OD 14.2

n.b.

2013

www.wodc.nl

OD 14.2

n.b.

2012

www.wodc.nl

OD 21.4

2012

www.wodc.nl

AD 21

n.b.
voorgenomen

n.b.

www.wodc.nl

AD 21

start

n.b.

www.wodc.nl

AD 25

start

n.b.

www.wodc.nl

e

Vindplaats

www.wodc.nl
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