
Overzicht openstaande toezeggingen Eerste Kamer 
in brief van voorzitter vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer d.d. 28-3-2007

tz_JUST_2007_11 6-2-2007 Justitie 29359 en 28494 
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (29 359) 
De minister van Justitie zegt mede namens de minister van VWS toe artikel 80.1 niet in werking te 
doen treden totdat de principiële discussie over de toelaatbaarheid bij lagere regeling regels te 
tellen die afwijken van de hogere regeling in verband met tijdige implementatie van Europese 
regelgeving, is gevoerd. Inmiddels kan een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet 
op dit punt worden ingediend. 
 
Reactie Justitie: 
De Geneesmiddelenwet zal naar verwachting uiterlijk 1 juli a.s. in werking treden. Artikel 80, 
eerste lid, zal van deze inwerkingtreding worden uitgezonderd. Het voorstel tot wijziging van dit 
artikellid zal naar verwachting medio 2008 worden ingediend.  
 

tz_JUST_2007_10 6-2-2007 Justitie 29359 en 28494  
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (29 359) 
De minister van Justitie zegt toe naar aanleiding van de principiële vraag of het toelaatbaar is om 
bij lagere regeling regels te stellen die afwijken van de hogere regeling, met name in verband met 
de tijdige implementatie van Europese wetgeving, dat de reactie op de motie-Jurgens (26.200 VI, 
nr. 37b, 28 november 2000) op korte termijn, volgens planning in april 2007, kan worden 
verwacht. De reactie zal worden gebaseerd op een onderzoek naar het gebruik van dergelijke 
bepalingen.  
 
Reactie Justitie: 
De toegezegde brief is aan de Eerste Kamer gezonden met het oog op de plenaire behandeling van 
15 mei.  
 

tz_JUST_2007_9 21-11-2006 Justitie 30308 
Wet inburgering 
De minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie zegt toe dat zij het initiatief zal nemen om in 
overleg met de MBO Raad, VNG en het ministerie van OCW te verkennen op welke manier wij de 
bestaande mogelijkheden (koppeling van de inburgering met beroepsonderwijs en kwalificaties) in 
het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering bestendigd en uitgebreid kunnen worden. 
 
Reactie Justitie: 
Dit onderwerp wordt betrokken in het Deltaplan Inburgering welke is doorgezonden naar de 
Onderraad. Verzoek deze toezegging op de Minister voor WWI over te zetten. 
 

tz_JUST_2007_8 21-11-2006 Justitie 30308 
Wet inburgering 
De minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie streeft ernaar om beide Kamers een halfjaar 
na de invoering van de Wet Inburgering te informeren over de eerste ontwikkelingen en indrukken 
op de markt van de inburgeringscursussen, in het bijzonder over de mate waarin van 
onderwijsvoorzieningen gebruik wordt gemaakt en een beroep wordt gedaan op de lening- en 
vergoedingfaciliteit. 

Reactie Justitie: 
Een jaar na inwerkingtreding van de WI zal de eerste rapportage over prijsontwikkeling aan de TE 
en EK worden toegezonden. Daarbij zal ook een eerste indruk gegeven worden van gebruikmaking 
van cursussen, leningen en vergoedingen. Dit zal naar verwachting 1 januari 2008 gebeuren. 
Verzoek deze toezegging op de Minister voor WWI over te zetten. 
 

tz_JUST_2007_7 21-11-2006  Justitie   30308  
Wet inburgering 
De minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie stelt dat de Wet inburgering weliswaar op 1 
januari 2007 inwerking treedt, maar zegt toe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om tot 1 april 



invulling te geven aan hun verplichtingen en dat het Frontoffice Inburgering beschikbaar blijft tot 1 
juli 2007. 

Reactie Justitie: 
Teneinde de gemeenten en de doelgroep naar behoren te informeren over het nieuwe stelsel, 
werkt de Frontoffice Inburgering aan de optimalisering van de externe communicatie. Verzoek deze 
toezegging op de Minister voor WWI over te zetten. 
 

tz_JUST_2007_12 17-10-2006  Justitie  29977  
Handelingen 2006-2007, [3] 108 -115) (N.B. wetsvoorstel van primair V&W) 
Wetsvoorstel melding voorvallen burgerluchtvaart  
Minister Hirsch Ballin zegt toe dat wanneer blijkt van knelpunten in de bestaande regelgeving, de 
gelegenheid te baat wordt genomen, als het ware met open vizier, naar de Raad van State te gaan 
(betreft het vooralsnog volstaan met aanwijzing en niet overgaan tot wetswijziging). 

Reactie Justitie: 
Justitie heeft geen berichten ontvangen dat zich knelpunten hebben voorgedaan. 
 
tz_JUST_2007_6 7-11-2006 Justitie 30164 
Wet terroristische misdrijven 
Minister Hirsch Ballin zegt toe met de AIVD te zullen spreken over de te hanteren definitie van het 
begrip terrorisme. 
 
Reactie Justitie:
Met de AIVD vindt voortdurend overleg plaats, ook over de definitie van het begrip terrorisme. 
 

tz_JUST_2007_5 7-11-2006 Justitie 30164  
Wet terroristische misdrijven 
Minister Hirsch Ballin zegt toe de wet Terroristische Misdrijven te zullen laten monitoren en 
daarover jaarlijks te rapporteren. Daarnaast wordt een evaluatiemoment ingebouwd over vijf jaar. 

Reactie Justitie: 
De MvJ zegt de EK toe jaarlijks bij gelegenheid van de Justitiebegroting of het jaarverslag OM, over 
de werking van de wet te rapporteren.  
 

tz_JUST_2007_4 12-9-2006 Justitie 29743 
Wetsvoorstel afgeschermde getuigen 
Bij de toetsing van de regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen zal gekeken wat de 
meerwaarde van deze regeling ten opzichte van andere methoden is.  
 
Reactie Justitie: 
De nakoming van deze toezegging zal geschieden aan de hand van de toepassingspraktijk van de 
nieuwe wettelijke regeling. Zodra zicht is verkregen op dit toepassingsbereik, zal de Kamer 
daaromtrent worden ingelicht.  
 

tz_JUST_2007_3 12-9-2006 Justitie 29743 
Wetsvoorstel afgeschermde getuigen 
Bij de toetsing van de wet zal worden nagegaan hoe wordt omgegaan met de kwestie van de 
ontlastende informatie als er geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht.  

Reactie Justitie: 
Indien dit zich zal voordoen, zal hier aandacht voor zijn. De evaluatie van de wet zal echter pas op 
zijn vroegst over 5 jaar plaatsvinden. 
 
tz_JUST_2007_2 12-9-2006 Justitie 29743 
Wetsvoorstel afgeschermde getuigen 
De minister zal samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nagaan hoe 
in een verificatiemogelijkheid voor de rechter-commissaris kan worden voorzien. 

Reactie Justitie:



Op ambtelijk niveau is dit besproken met BZK. Het Ministerie van BZK heeft dit punt in actie gezet. 
 

tz_JUST_2006_14 3-10-2006 Justitie 30320 
Stroomlijnen hoger beroep 
De minister van Justitie zegt toe bij toekomstige wetgeving over beroepszaken tevens te zullen 
kijken naar de samenhang tussen de strafvordering in de verschillende rechtsgebieden. 
 
Reactie Justitie: 
Het betreft hier een lopende toezegging, waaraan gevolg zal worden gegeven zodra de 
voorbereiding van de bedoelde wetgeving aan de orde is.  
 

tz_JUST_2006_12 4-7-2006 Justitie 29849 
Wet OM-afdoening 
De minister van Justitie zegt toe dat de AMVB die de delicten aanwijst die wel of niet 
buitengerechtelijk kunnen worden afgedaan, met de AMVB waarin ook de systematiek van de 
beoordeling en van de mandatering wordt aangegeven, (steeds) ter kennis van de Eerste Kamer 
wordt gebracht, overigens zonder dat in de wet in een voorhangprocedure wordt voorzien.  

Reactie Justitie: 
Naar verwachting zal in juni 2007 aan deze toezegging gevolg worden gegeven.  
 

tz_JUST_2006_11 4-7-2006 Justitie 29849 
Wet OM-afdoening 
De minister van Justitie zegt toe dat hij de suggestie om, wanneer de verdachte ter zitting 
verschijnt, systematisch af te zien van een verhoging, zal bespreken met het College van 
procureurs-generaal en hierover –binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid van het overleg met 
de procureurs-generaal - zal rapporteren aan de Eerste Kamer. 
 
Reactie Justitie:
Dit onderwerp wordt besproken bij de vaststelling van de nieuwe beleidsregels voor de 
inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening. Het OM (PaG) neemt in het Kader voor de 
strafvordering een passage op over de (eventuele) hogere strafeis bij verzet met tegenspraak. 
Gelet op de nieuwe fasering in de OM-afdoening wordt behandeling van dit Kader voor 
strafvordering voorzien voor een overlegvergadering in juli. 
 

tz_JUST_2006_10 4-7-2006 Justitie 29849 
Wet OM-afdoening 
De minister van Justitie zegt toe dat bij de implementatie van het wetsvoorstel nader zal worden 
bezien in hoeverre de strafbeschikkingsbevoegdheid van de officier van justitie, zeker in de 
middelzware categorie van zaken, al dan niet kan worden gemandateerd aan bij het parket 
werkzame ambtenaren. Het zal nader besproken worden in het College van PG’s en de minister zal 
rapporteren over de uitkomsten. 
 
Reactie Justitie: 
Naar verwachting zal in juni 2007 aan deze toezegging gevolg worden gegeven.  
 

tz_JUST_2006_7 30-5-2006 Justitie 26671/30036 
Computercriminaliteit 
Minister Donner zegt toe bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering te zullen bekijken of 
daar definities in moeten worden opgenomen voor termen als “gegevens” en “geautomatiseerd 
werk”. 
 
Reactie Justitie: 
Dit betreft een langlopende toezegging, waaraan gevolg zal kunnen worden gegeven zodra de hier 
bedoelde herziening haar beslag krijgt in verschillende concrete wetsvoorstellen. Dit laatste zal 
naar verwachting eerst in 2009 het geval zijn.  
 

tz_JUST_2006_3 7-2-2006 Justitie 29912 



Volgrecht oorspronkelijke kunstwerken 
Minister Donner zegt toe na te zullen gaan of zich bij de veilinghuizen moeilijkheden voordoen ten 
aanzien van het volgrecht bij het opstellen van hun catalogi en de daaropvolgende verkoop en 
daarmee rekening te houden. 

Reactie Justitie: 
Toezegging betrof de datum van inwerkingtreding. Door het veilingwezen was voor uitstel van 
inwerkingtreding gepleit. Langer uitstel dan tot 1 april 2006 was niet aangewezen gelet op de 
implementatiedatum van 1 januari 2006.  
 

tz_JUST_2006_2 7-2-2006 Justitie 29912 
Volgrecht oorspronkelijke kunstwerken 
Minister Donner zegt toe dat Nederland in beginsel kritisch zal blijven staan ten opzichte van het 
volgrecht. Bij de evaluatie van de richtlijn in 2008 zal dit indien nodig opnieuw in Europees verband 
aan de orde worden gesteld. 
 
Reactie Justitie: 
Nederland heeft in het contactcomité volgrecht aangegeven bij de evaluatie die vóór 1 januari 2009 
moet plaatsvinden, aandacht te besteden aan verplaatsingseffecten. 
 

tz_JUST_2005_34 19-12-2005 Justitie 19529/30137  
Nieuw Burgerlijk Wetboek 
Vaststelling en invoering titels verzekering en lijfrente NBW 
Minister Donner herhaalt een aan de Tweede Kamer gedane toezegging om onderzoek te laten 
doen naar de voor- en nadelen van een elektronische verzekeringspolis.  

Reactie Justitie: 
Een wetsvoorstel is in voorbereiding en zal binnenkort aan de ministerraad worden voorgelegd. 
 

tz_JUST_2005_32 5-7-2005 Justitie 28515 nr.7  
Verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers 
Minister Donner zegt toe dat hij dit najaar inzicht zal verschaffen in het aantal zaken dat eenvoudig 
is afgedaan en de straffen die daarbij zijn opgelegd. Hij is voornemens om de toegezegde evaluatie 
in de loop van het jaar 2007 te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van het WODC. 
 
Reactie Justitie: 
Deze toezegging zal worden meegenomen in de evaluatie welke deze zomer start en waarover de 
Kamer in het voorjaar van 2008 zal worden gerapporteerd. 
Correctie in de toezegging: Het gaat niet om eenvoudige zaken maar om enkelvoudige zaken welke 
zijn afgedaan. 
 
tz_JUST_2005_29 5-7-2005 Justitie 29441 
Bevoegdheden vorderen gegevens 
Minister Donner zal in zijn evaluatie ook het punt van een notificatieverplichting meenemen. 

Reactie Justitie: 
Zodra de hier bedoelde evaluatie zal zijn afgerond, zal de Kamer over dit punt worden ingelicht.  
 

tz_JUST_2005_28 5-7-2005 Justitie 29441 
Bevoegdheden vorderen gegevens 
Minister Donner is bereid om met het openbaar ministerie te bespreken dat in de aanwijzing 
aandacht moet worden besteed aan het vervolg-onderzoek. 
 
Reactie Justitie:
Op ambtelijk niveau is dit besproken met het Openbaar Ministerie. 
 

tz_JUST_2005_25 5-7-2005 Justitie 29441 
Bevoegdheden vorderen gegevens 
Minister Donner zegt toe de kostenregeling te betrekken bij de evaluatie van de wet. Minister 



Donner zegt toe dat hij in zijn evaluatie ook de mogelijkheid van een te ruime toelating van de 
bevoegdheden zal meenemen. Minister Donner zegt toe de Kamer te informeren over de gebruikte 
criteria bij de evaluatie die hij toestuurt. 
 
Reactie Justitie: 
Zodra de hier bedoelde evaluatie zal zijn afgerond, zal de Kamer over deze punten worden 
ingelicht. 
 

tz_JUST_2005_19 24-5-2005 Justitie 29800VI 
Begrotingsstaat Justitie 2005 (integratiedebat) 
Minister Verdonk zegt de heer Van de Beeten toe dat ze zal kijken wat er is op het gebied van 
wijkraden, besturen en woningbouwcorporaties. Ze spreekt hierover met Landelijk Overleg 
Minderheden en zal de Kamer hierover informeren. 
 
Reactie Justitie: 
De EK is bij brief van 24 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378524/05) 
 

tz_JUST_2005_16 15-3-2005 Justitie 29298 
Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap 
Minister Donner hoopt dat hij in elk geval nog dit jaar de voorstellen betreffende het monistische 
stelsel zal kunnen indienen. 
 
Stand van zaken: Een wetsvoorstel over het monistisch of one-tier bestuursmodel, waarin 
uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders in één vennootschapsrechtelijk orgaan zitten, is in 
voorbereiding. Het voorstel behelst een wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de 
huidige regeling rond taakverdeling tussen bestuurders (artikel 2:9 BW en 2:129 BW) wordt 
uitgebreid. Daarbij wordt ook een regeling ontwikkeld voor taken die in beginsel zouden kunnen 
worden voorbehouden aan het bestuur als geheel c.q. waarbij aan de niet-uitvoerend bestuurders 
een doorslaggevende stem kan worden toegekend. Men denke aan de remuneratie van de 
uitvoerend bestuurders. Bij de uitwerking moet aandacht worden geschonken aan de gevolgen van 
het monistisch systeem voor bijvoorbeeld de bevoegdheidsverdeling tussen bestuurders en 
commissarissen bij tegenstrijdig belang (art. 2:146 BW). Voorts is besloten de wijzigingsvoorstellen 
voortvloeiende uit de code-Tabaksblat die zien op de arbeidsrechtelijke verhouding van een 
bestuurder en de vennootschap (artikel 2:132 en 2:133 BW) in dit wetsvoorstel te betrekken. Het 
wetsvoorstel is daarmee omvangrijker dan aanvankelijk voorzien. Een voorontwerp wordt naar 
verwachting binnenkort voor consultatie beschikbaar gesteld. Na ommekomst van de reacties en 
advisering door de commissie vennootschaprecht kan het voorstel dit najaar aan de ministerraad 
worden voorgelegd.  
Status:   Deels voldaan 
Afdoening: 4 september 2006 (Brief Minister Donner (kenmerk 5436492/06/6)) 
 
Reactie Justitie: 
Een wetsvoorstel is in voorbereiding en zal binnenkort voor consultatie openbaar worden. 
 

tz_JUST_2005_15 15-3-2005 Justitie 29298 
Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap 
Minister Donner hoopt in het najaar het complex van het BV-recht in de ministerraad aan de orde 
te stellen.  
 
Reactie Justitie: 
De Raad van State heeft advies uitgebracht over een wetsvoorstel wijziging bv-recht. Het nader 
rapport is in voorbereiding. 
 

tr_JUST_2004_37 6-7-2004 Justitie 28980 
Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
Inzake het versnellen van de SOV-analyse en het oplossen van de knelpunten, zegt de minister dat 
de procesevaluatie van de SOV dit najaar beschikbaar zal komen. De effectevaluatie zal in 2006 
beschikbaar komen. De minister zal de Kamer z.s.m. inlichten. 
 
Stand van zaken: 



De procesevaluatie Strafrechtelijke Opvang Verslaafden is op 7 juni 2005 aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Door een omissie is het rapport echter niet gelijktijdig aan de Eerste Kamer 
aangeboden. Dat zal op zeer korte termijn alsnog gebeuren. De resultaten van de effectevaluatie 
worden eind 2006 verwacht. NB. De procesevaluatie is op 4 september 2006 naar de Eerste Kamer 
gezonden met kenmerk 5438714/06/DSP.  
Status:   Deels voldaan 4 september 2006 (Brief Minister Donner (kenmerk 5436492/06/6)) 
 
Reactie Justitie: 
De effectevaluatie SOV is vertraagd maar zal nog voor het zomerreces 2007 naar de TK en de EK 
worden verzonden tegelijkertijd met het rapport ‘ISD en SOV vergeleken’. 
Vrijdag 11 mei spreekt de MvJ met zijn ambtgenoot van VWS over het Justitieel Verslavingsbeleid 
en nemen zij een besluit of en zo ja op welk moment de TK geïnformeerd wordt over de 
gezamenlijke visie op verslavingsbeleid. Deze visiebrief wordt dan gevoegd bij de effectevaluatie 
SOV.  
 

tr_JUST_2004_33 15-6-2004 Justitie 28749 
Toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen 
Minister Verdonk zal de EK over een jaar informeren over ontwikkeling capaciteit van de 
Vreemdelingenkamers in relatie tot de toepassing van de 28-dagen-termijn 
 
Directie: SCV 
Afgedaan: Ja 
Afgedaan met: De EK en TK zijn bij brief van 22 december 2005 geïnformeerd (kenmerk 
respectievelijk 5381573/05 en 5381572/05) 
 

tr_JUST_2004_22 16-3-2004 Justitie 28059 
Vorderen gegevens telecommunicatie 
Minister Donner zal bezien in hoeverre het mogelijk is een verslag te leveren van de 
kosteneffectiviteit en het aantal bevragingen i.h.k.v. de wet vorderen gegevens t.b.v. 
opsporingsonderzoek. 
Stand van zaken: 
Stand van zaken d.d. 4 september 2006: Soortgelijke vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer 
naar aanleiding van het Evaluatierapport aftappen. Ik streef ernaar deze voor september van dit 
jaar te beantwoorden. 
Status:   Openstaand (4 september 2006 (Brief Minister Donner (kenmerk 5436492/06/6)) 
 
Reactie Justitie: 
In de begroting van Justitie 2008 zal hierover een voorstel aan de Kamer worden gedaan. 
 


