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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Van 

Hattem over toezegging avondklok 

     
     

     

 

  

1.     Aanleiding 

- Op 1 februari jl. zijn door het lid Van Hattem (PVV) schriftelijke vragen 

gesteld over een toezegging van uw ambtsvoorganger en de 

kabinetsreactie op het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor 

de Veiligheid (OvV). 

- Dit tweede deelrapport is op 12 oktober 2022 verschenen en gaat over de 

aanpak van de coronacrisis van september 2020 - juli 2021. In dit rapport 

wordt ingegaan op een toezegging van uw ambtsvoorganger aan de 

Eerste Kamer over het doen van een onderzoek naar de effectiviteit van 

de avondklok.  

- In de kabinetsreactie op het tweede deelrapport, die op vrijdag 13 januari 

2023 naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, is ingegaan op deze 

toezegging.  

 

 

2.     Geadviseerd besluit 

- Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief met antwoorden op 

de schriftelijke vragen van Van Hattem (PVV). 

- Instemmen met het versturen van de bijgevoegde brief aan de Eerste 

Kamer over het afdoen van deze toezegging. 

 

3.     Kernpunten 

- In de toezegging aan de Eerste Kamer op 23 november 2021 sprak uw 

ambtsvoorganger de intentie uit om onderzoeksresultaten over de 

effectiviteit van de avondklok, wanneer deze beschikbaar zouden zijn voor 

het kabinet, ook te delen met de Eerste Kamer. 

- In bijgaande Kamervragen wordt ingegaan op de uitspraak van uw 

ambtsvoorganger dat het onderzoek al zou lopen (ten tijde van het 

debat). En de vraag waarom deze toezegging al meer dan een jaar de 

status van ‘lopend onderzoek’ heeft. 

- Uw ambtsvoorganger vermeldde in het debat dat het ging om een 

onderzoek, in plaats van een inventarisatie en dat dit onderzoek al in 

gang was gezet. Om die reden heeft de toezegging de status van ‘lopend 

onderzoek’ gekregen. 

- Het onderzoek in kwestie, waar tijdens het debat aan werd gerefereerd, 

was geen onderzoek van het RIVM maar een inventarisatie van het RIVM 

voor mogelijke onderzoeken waar zij destijds mee bezig was. 
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4.     Toelichting 

- Naar aanleiding van de inventarisatie heeft het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu besloten geen onderzoek te doen naar de 

effectiviteit van de avondklok. 

- De reden dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 

besloten geen onderzoek naar de avondklok te doen is dat het 

onderzoeken van individuele maatregelen nauwelijks bruikbaar is voor 

toekomstige situaties. 

- Een uitgebreide uitleg hierover is gegeven door de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de brief van 11 november 2022 aan 

Vaste Kamercommissie (VKC) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

de kabinetsreactie op het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid. 

 

4.1 Politieke context 

- Met de brief aan de EK wordt de toezegging afgedaan. 

- Met het versturen van bijgevoegde brief met de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van Van Hattem, zijn de nog openstaande vragen 

vanuit de Eerste Kamer beantwoord. 

- Bij publicatie van het tweede rapport van de Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid bleek dat toezegging nog open stond. 

- Het is daarom niet mogelijk geweest de Eerste Kamer eerder over de 

opvolging van de toezegging te informeren. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

Niet van toepassing. 

 

4.3 Juridische overwegingen 

Niet van toepassing. 

 

4.4 Krachtenveld 

De beantwoording van de vragen is afgestemd met het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. 

 

4.5 Strategie 

Niet van toepassing. 

 

4.6 Uitvoering 

Na instemming worden beide brieven naar de Eerste Kamer gestuurd. 

 

4.7 Implementatie 

Niet van toepassing. 

 

4.8 Communicatie 

Naast het versturen van de brieven is verdere communicatie over dit onderwerp 

niet nodig. 

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

Op 24 november is er door middel van een nota informatie met u gedeeld over 

deze uitspraak van voormalig-minister van Justitie en Veiligheid. 
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5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

 5.1 Toelichting 

 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


