
 To: GUE - BD/DWJZ/BMO EUS @ minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/28/2021 9:38:35 AM

Subject: RE: Motie 108900 wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 7/28/2021 9:38:36 AM

Hoi [NEES
Nee, dat weet ik helaas nog niet, het is onderwerp van discussie. Ik zou volstaan met melden dat het bij DGRR of

DGPenV moet worden ondergebracht (maar dat kan niet zonder hun medewerking).

Hartelijke groet,

Van: [UIC - BD/DWIZ/BMO

Verzonden: donderdag 22 juli 2021 11:44

Aan: [IEEESIE- 50/0 Wiz/sSR

Onderwerp: Motie 108900 wet uitbreiding taakstrafverbod

Goedemorgen [RENE

 

 
 

 
Weet jij al waar en bij wie dit belegd kan worden?

Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

(10)(2e) 
(DWIZ)

Datum

13-09-2021

Projectnaam
Wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod - advisering

[ 1€I [ 10
Bespreking opmerking in memorie van antwoord bij
wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Aanleiding

Bij de concept-memorie van antwoord bij het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod (bijgevoegd) plaatste u de volgende opmerking bij de vragen

naar het wetenschappelijk onderzoek waaruit volgt dat recidive na een werkstraf

lager zou uitvallen dan na een gevangenisstraf:

(11)(1) 
Reactie

Bij het opstellen van de concept-memorie van antwoord is — vanuit dezelfde

gedachte - bezien of er bij het onderzoek sprake is van een dergelijk ‘selectie-

effect’ waarbij de onderzochte groep geen goede afspiegeling vormt van de

populatie die centraal staat in het onderzoek. Dit leverde op dat juist bij dit

onderzoek het potentiéle selectie-effect expliciet is onderkend. De onderzoekers

beschrijven uitvoerig hoe dit wordt gecontroleerd en ondervangen. In het

onderzoek zijn hiertoe eerste veroordelingen tot werkstraf vergeleken met eerste

veroordelingen tot gevangenisstraf. De onderzoekers geven verder een

(technische) uiteenzetting over hoe in het onderzoek op selectie-effecten is

gecontroleerd door gebruik te maken van de ‘propensity-matching-methode’ en

van ‘matching by variable’. Kern daarvan is dat vergeleken doelgroepen onderling

inhoudelijk vergelijkbaar worden gemaakt aan de hand van geidentificeerde
kenmerken zoals criminele geschiedenis, type delict, leeftijd, geslacht en of de

dader autochtoon is (zie eventueel uitgebreider bijgaande publicatie van de

onderzoeksresultaten).

Advies

Tegen de achtergrond van de uitgebreide verantwoording die de onderzoekers op

dit punt afleggen over de gehanteerde methode en gelet op het beperkte belang
dat in de beantwoording aan het onderzoek wordt toegekend, is het advies de

beantwoording op dit punt ongewijzigd te laten.
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De strekking van het betoog in de memorie van antwoord blijft dan dat het

onderzoek aan de noodzaak tot uitbreiding van het taakstrafverbod niet afdoet.

Ook in gevallen waarin een taakstrafverbod geldt, kan de sanctionering
dienstbaar zijn aan de voorkoming van recidive. De rechter kan op de persoon

gerichte bijzondere voorwaarden opleggen. Deze sanctiemodaliteit is in het

voornoemde onderzoek in het geheel niet betrokken.

Datum

13 september 2021
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agenda

 

Wetgevingsoverleg MinRb/DWJ1Z

 

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Wetgevingsoverleg MinRb/DWJZ
5 februari 2020, 13:30 - 14:00 uur

Hugo de Grootzaal N08.01

Minister/PA,
DWIZ: [ule],
(10)2¢)

§

UYICDN,
DBO:

BRE: EES

   
 

 

[0d]e1=)]

      (10)(2e)

 
 

 

 

>

buiten verzoek 
Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak

buiten verzoek 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Contactpersoon
(10)(29) 

minjenv.nl

Datum

29 januari 2020

Projectnaam

Wetgevingsoverleg

MinRb/DWIZ

0005



Ministerie van Justitie en Veiligheid 
DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Contactpersoon

Msc BA

Datum

6 februari 2020

Projectnaam

Wetgevingsoverleg

MinRb/DWIZ

ve rS | dgS Wetgevingsoverleg MinRb/DWJZ Notulist
(10)(2e) 

 

omschrijving Wetgevingsoverleg MinRb/DWJ3Z

Vergaderdatum en -tijd 5 februari 2020, 13:30 - 14:00 uur

Vergaderplaats Hugo de Grootzaal N08.01

Aanwezig

 Afwezig

 

1. Opening en mededelingen

buiten verzoek 
1Pagina 1 van 3
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DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

6 februari 2020

IT (Ta MV/=Trrdal=1g 
4. Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel uitbreiding

taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak

(Zie memo - verwerking adviezen n.a.v. wv taakstrafverbod)

Het criterium voor de afbakening van de doelgroep moet zo worden ingevuld dat

duidelijk is dat ook bijvoorbeeld jeugdbeschermers en verkeersregelaars er onder

vallen; kort gezegd moet het gaan om de brede doelgroep van alle personen die

in de frontlinie werken voor de publieke zaak. Anders dan voorgesteld in het

besproken memo wordt bij de nadere toelichting bij de doelgroep van “personen
belast met een publieke taak in het kader van de handhaving van orde of

veiligheid” in de memorie van toelichting niet benadrukt dat het moet gaan om

een urgente taakuitoefening.

Voor de voorgestelde voorziening voor nijpende gevallen (hardheidsclausule) is

besloten dat deze nog niet bij de verwerking van de adviezen wordt opgenomen

in het wetsvoorstel. Dit wordt opnieuw bezien na de advisering van de Raad van

State.

Voor de gewenste voortgang van het wetsvoorstel is toegezegd dat binnen twee

weken nadat ook bespreking met in de staf met de Minister van Justitie en

Veiligheid heeft plaatsgevonden een concept in de lijn richting beide

bewindspersonen wordt gebracht.

buiten verzoek 
Pagina 2 van 3

35511673 0006



DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

6 februari 2020
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

(10)(2e) 
Staf Minister voor Rechtsbescherming - DWJZ

(DW12)

Staf Minister van Justitie en Veiligheid - DWJZ

Datum

22 januari 2020

Projectnaam
Wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod - advisering

[ 1€I [ 10
Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod bij geweld tegen personen

met een publieke taak

De (internet)consultatie van het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod bij personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader

van de handhaving van orde of veiligheid is afgerond. Graag bespreken wij de

ontvangen adviezen met u voor de richting van de verwerking daarvan.

A. de algemene strekking van de adviezen

De ontvangen adviezen zijn in bijlage 1 kort weergegeven.

 

Voor de algemene appreciatie geldt — kort gezegd - dat de rechtspraak, de

advocatuur en de reclassering negatief oordelen over de noodzaak, terwijl partijen
die (potentieel) worden beschermd door de uitbreiding positief adviseren (politie,

marechaussee, beveiligers, jeugdwerkers, gerechtsdeurwaarders). Het openbaar
ministerie heeft zich onthouden van het uitbrengen van advies.

De belangrijkste, terugkerende onderwerpen in de adviezen worden hieronder

toegelicht ter bespreking.

B. Reikwijdte van het wetsvoorstel door afbakening van de doelgroep

Bepalende vraag bij het wetsvoorstel is de afbakening van de groep die onder de

voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod valt. In bijlage 2 is ter

ondersteuning van het gesprek de verhouding tussen de verschillende

doelgroepen schematisch weergegeven.

 

Het voorgestelde wettelijk criterium “personen in de uitoefening van een publieke
taak in het kader van de handhaving van orde of veiligheid” roept twee soorten

reactie op:
- Belangenbehartigers zijn van oordeel dat hun achterban onder de reikwijdte

van het wetsvoorstel zou moeten vallen (deurwaarders, jeugdbeschermers,

beveiligers) en vrezen dat dit nog niet het geval is.

- Andere adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVVR) zijn juist beducht voor een

extensieve uitleg, waardoor het taakstrafverbod een te ruime werking zou

hebben.

U wordt geadviseerd in reactie op deze tegenstrijdige adviezen het voorgestelde
criterium niet te wijzigen, maar in de memorie van toelichting nader uit te leggen
dat a) voor een extensieve uitleg niet behoeft te worden gevreesd, terwijl

tegelijkertijd b) door het enigszins open karakter van de doelgroep-afbakening

1Pagina 1 van 2
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een veelheid aan soorten personen met een publieke taak onder de werking van

het voorgestelde taakstrafverbod kunnen vallen.

(11)(1) 
C. Omgang met 'nijpende gevallen’
Een deel van de adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVvR, Reclassering Nederland)
spreekt zich uit tegen het wetsvoorstel omdat het absolute karakter van het

taakstrafverbod zich verzet tegen een maatwerkafdoening in situaties waarin een

taakstraf toch een gewenste straf zou kunnen zijn. Ter illustratie wordt gewezen

op situaties waarin het kwetsbare of hevig geémotioneerde verdachten en

verwarde personen betreft of situaties van heel licht geweld (zonder enig letsel).
Daarbij wijzen deze adviesorganen erop dat rechters mogelijk zullen uitwijken
naar alternatieve sancties die zich met de bedoeling van het wetsvoorstel slecht

verhouden (een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, een kortdurende

gevangenisstraf of gevangenisstraf van gelijke duur als voorarrest/IVS in

combinatie met een taakstraf).

Als oplossing bepleiten deze adviesorganen de mogelijkheid de taakstraf te

combineren met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze mogelijkheid is

echter eerder door de Minister voor Rechtsbescherming van de hand gewezen in

de beleidsreactie op de wetsevaluatie van het taakstrafverbod (Kamerstukken II

2017/18, 29279, nr. 456).

Een oplossing waarmee aan de kritiek kan worden tegemoetgekomen zonder

afbreuk te doen aan de centrale boodschap van het wetsvoorstel (handen af van

agenten en hulpverleners!), zou een hardheidsclausule kunnen zijn. De

mogelijkheid voor de rechter af te wijken van het op zichzelf wettelijk dwingende
taakstrafverbod kan vergezeld gaan van een aanvullende motiveringsplicht zodat

hiervan niet licht gebruik zal worden gemaakt.

Datum

22 januari 2020
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Bijlage 1 —- deelverzamelingen strafrechtelijke reactie op de geweldsmisdrijven van 300-303 Sr

Mogelijke afdoeningen van geweldsmisdrijven (300-303 Sr) tegen , tegen personen met een en tegen

personen met een publieke taak die niet kunnen terugtreden.

 

    

   
  

Geweld tegen personen
- een ieder
- Geldboete, taakstraf, gevangenisstraf

     
   

  

   

~beveiligers in dienst van een particulier beveiligingsbedrijf, die bijvoorbeeld een school

rijwilligers die activiteiten verrichten voor de publieke taak, zoals gastvrouwen in ziekenhuizen,
 

- ZM (LOVS oriéntatiepunten): strafverhoging met 33 tot 100%

Geweld tegen
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Bijlage 2 - schematisch overzicht ontvangen adviezen

Adviesorgaan

1. Raad voor de

rechtspraak

2. Nederlandse

Vereniging voor

Rechtspraak

3. Nederlandse Orde

A. Algemene appreciatie

Uitgesproken negatief
(indiening met klem

afgeraden).

Verwezen wordt naar eerder

uitgebrachte bezwaren tegen
het taakstrafverbod in artikel

22b bij de invoering daarvan.

Negatief, onnodig.

Negatief, inbreuk op het

B. Reikwijdte
=> Fysiek geweld
= ‘"begaan tegen een

persoon in de

uitoefening van

een publieke taak

in het kader van

de handhaving van

de orde of

veiligheid”

Te ruim bemeten, er

bestaat vrees voor een

extensieve uitleg.
Verzoek om

opsomming van

functies in wet of MvT

op te nemen.

Idem

Verduidelijking

C. Rechterlijk maatwerk
=> combinatie taakstraf met

voorwaardelijke

vrijheidsstraf

De rechter wordt beperkt in zijn

mogelijkheden maatwerk te

leveren, bijvoorbeeld t.a.v.

kwetsbare/door emotie

overmande verdachten.

Een taakstraf zou moeten

kunnen worden gecombineerd
met een (deels)
voorwaardelijke
gevangenisstraf. De raad

verwijst hiervoor naar de

wetsevaluatie bij de Wet

beperking oplegging taakstraf.

Idem

Overig
= Expliciet uitsluiten

geldboete
=> Andere misdrijven?

- Wanneer de wetgever van

oordeel is dat in zaken

waarvoor het taakstrafverbod

geldt, ook een geldboete
moet worden uitgesloten
(geldboeteverbod), dan moet

dit expliciet. Het

geldboeteverbod volgt niet

uit de wet.

- Van mishandeling kan ook

al sprake zijn in gevallen
waarin er geen sprake is van

letsel. Vereist is enige pijn of

‘een op het lichaam

betrokken min of meer

hevige onaangename

gewaarwording” (enkele duw,

spugen).
- Doel van het wetsvoorstel

kan ook worden bereikt met

aangescherpt rekwireerbeleid

OM.

- NVvR vraagt aandacht voor

andere delicten zoals

bedreiging (art. 285 Sr) en

openlijke geweldpleging’ (art.
141 Sr).
- Het ‘geldboeteverbod’ vloeit

niet uit het wetsvoorstel

voort en is overigens

onwenselijk.
- Van mishandeling kan ook
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van Advocaten

4. Reclassering
Nederland

5. Korpschef

6. Koninklijke
Marechaussee

7. Politievakbond ACP

domein van de rechter.

Wetsvoorstel getuigt van

wantrouwen jegens de

rechter.

Door het wetsvoorstel wordt

de beoordelingsvrijheid van

de rechterlijke macht

beperkt.
Ook zeer lichte vergrijpen
kunnen door het

wetsvoorstel tot het opleggen
van een gevangenisstraf
leiden.

Wetsvoorstel niet

noodzakelijk.

Steun, verwelkomt het

wetsvoorstel.

Geweld moet leiden tot

vrijheidsstraf. Dit is een

steun voor het personeel.

Met voldoening
kennisgenomen.
Geen inhoudelijke
opmerkingen.
Steun

gevraagd.
De definitie is te weinig

begrensd, de reikwijdte
van het wetsvoaorstel

kan onbedoeld groot

zijn.

Idem

Idem

Het wetsvoorstel zou

betrekking moeten

hebben op personen

met een ‘herleidbare

publieke
opdrachtgever’.

Verduidelijking
gevraagd.

Verduidelijking
gevraagd.

Een taakstraf zou moeten

kunnen worden opgelegd in

combinatie met een

voorwaardelijke
gevangenisstraf.

al sprake zijn in gevallen
waarin er geen sprake is van

letsel. Vereist is enige pijn of

‘een op het lichaam

betrokken min of meer

hevige onaangename

gewaarwording” (enkele duw,

spugen).
- Wanneer de wetgever van

oordeel is dat in zaken

waarvoor het taakstrafverbod

geldt, ook een geldboete
moet worden uitgesloten,
dan moet dit expliciet.
- Kale geldboete/geheel vw

gevangenisstraf/symbolische
met IVS te verrekenen

gevangenisstraf van een dag
met taakstraf zijn wel nog

toegestaan.
- Het wetsvoorstel |eidt tot

meer kortdurende

gevangenisstraffen terwijl
een taakstraf effectiever en

goedkoper is.

- De afdoening met een

gevangenisstraf in plaats van

een taakstraf belemmert de

VOG-verlening. Dit is slecht

voor de re-integratie.
De korpschef geeft in

overweging ook bij andere

delicten zoals bedreiging (art.
285 Sr) en openlijke
geweldpleging’ (art. 141 Sr)
de mogelijkheid om een

taakstraf op te leggen, uit te

sluiten.

Uitbreiding van het

wetsvoorstel met openlijke

geweldpleging (art. 141 Sr)
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8. College van

Procureurs- Generaal

van het Openbaar
Ministerie

9. Nederlandse

veiligheidsbranche

10. Vereniging
Beveiligingsorganisatie
s Nederland

11. Gecertificeerde

Instellingen

(jeugdwerkers)
12. Koninklijke
Beroepsorganisatie
voor

Gerechtsdeurwaarders

(KBvG)

Met belangstelling
kennisgenomen.
Geen inhoudelijk advies.

Steun

Steun

Steun

Wetsvoorstel zou ook

betrekking moeten

hebben op beveiligers.
Wetsvoorstel zou ook

betrekking moeten

hebben op beveiligers
en verkeersregelaars
(regelen verkeer is

gedelegeerde
politietaak).
Wetsvoorstel moet ook

betrekking hebben op

jeugdbeschermers.
Wetsvoorstel moet ook

betrekking hebben op

gerechtsdeurwaarders.

wenselijk.

VPT-beleid schiet tekort in de

bescherming van

jeugdwerkers.
Idem t.a.v. deurwaarders.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
Datum

maart 2020

Projectnaam
Wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod - advisering

Memo
Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod bij geweld tegen personen

met een publieke taak — vervolg staf Mrb 5/2 en staf

MlenV 12-2.

De (internet)consultatie van het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod bij personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader

van de handhaving van orde of veiligheid is afgerond. De voorgestelde richting
voor verwerking van deze adviezen kwam aan de orde in afzonderlijke DWJZ-

staven met de Minister voor Rechtsbescherming (d.d. 5-2-2020) en de Minister

van Justitie en Veiligheid (d.d. 12-2-2020). Daarbij zijn uiteenlopende

denkrichtingen de revue gepasseerd. Naar aanleiding van de beide staven is een

gezamenlijk overleg ingepland op 9 maart a.s. Dit memo - waarin de

onderwerpen en bespreekvolgorde van het eerdere memo is aangehouden —

strekt tot voorbereiding van dit gezamenlijk overleg. Daarin zijn de eerder door u

beiden ingenomen standpunten verwerkt.

A. Algemene strekking van de adviezen

De ontvangen adviezen zijn in bijlage 1 kort weergegeven. Voor de algemene

appreciatie geldt dat rechtspraak, advocatuur en reclassering negatief oordelen

over de noodzaak, terwijl partijen die (potentieel) worden beschermd door de

uitbreiding positief adviseren (politie, marechaussee, beveiligers, jeugdwerkers,

gerechtsdeurwaarders). Het openbaar ministerie heeft zich onthouden van het

uitbrengen van advies.

 

Uitkomst staf 5-2 en 12-2

Uit de staven bleek dat noch de Minister voor Rechtsbescherming noch de Minister

van Justitie en Veiligheid in de advisering aanleiding zien voor een heroverweging
van het voorstel; het is aan de wetgever aan te geven welke sancties in

voorkomende gevallen kunnen worden opgelegd, ook indien vertegenwoordigers
van de rechtspraak zich tegen deze idee verzetten.

B. Reikwijdte van het wetsvoorstel door afbakening van de doelgroep
 

In het wetsvoorstel is de afbakening van de groep die onder de voorgestelde

uitbreiding van het taakstrafverbod valt gerealiseerd met het criterium “personen
in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van orde

of veiligheid”. Het criterium riep twee soorten reactie op:
- Belangenbehartigers zijn van oordeel dat hun achterban onder de reikwijdte

van het wetsvoorstel zou moeten vallen (deurwaarders, jeugdbeschermers,

beveiligers) en vrezen dat dit nog niet het geval is.
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- Andere adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVvR) zijn juist beducht voor een

extensieve uitleg, waardoor het taakstrafverbod een te ruime werking zou Datum

hebben.
maart 2020

Advies DW1Z

U werd geadviseerd in reactie op deze tegenstrijdige adviezen het voorgestelde
criterium te handhaven en in de memorie van toelichting nader uit te leggen dat

a) voor een extensieve uitleg niet behoeft te worden gevreesd, terwijl

tegelijkertijd b) door het enigszins open karakter van de doelgroep-afbakening
een veelheid aan soorten personen met een publieke taak onder de werking van

het voorgestelde taakstrafverbod kunnen valien. EC

 
Uitkomst staf 5-2 en 12-2

Dit advies is aan u beiden voorgelegd. [NEGTGTNGNGEGEGEGDOE

(11)(1)

Vraagstelling DWI1Z

 

!
Dit zou de volgende lijst opleveren: politie, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel,

personeel in het OV (chauffeur/machinist, controleur/conducteur), personeel in de

zorgsector (arts/verplegend personeel) huis- en tandarts, GGD-arts, psycholoog, psychiater,

jeugdbeschermers, rechters, griffiers, officier van justitie en advocaten, inspecteurs van de

rijksinspectiediensten (SZW, IL&T, LID), personeel in de opsporing en handhaving (BOA's),

beveiligers, bewakers (DJI), verkeersregelaars, boswachters, defensieambtenaar en

deurwaarders en reddingszwemmers.
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Het voorgaande leidt tot onderstaande vraagstelling vanuit DWJZ die in de eerste

plaats is bedoeld een gedeeld beeld te verkrijgen over de beroepsgroepen die Datum

onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen (onder a). Vervolgens komt in het  maart 2020

memo de juridische vormgeving aan de orde (onder b).

a. Beroepsgroepen

Het denken over “personen met een publieke taak” is niet nieuw. De afbakening
van het begrip heeft ook een rol gespeeld in het BZK-programma Veilige Publieke

Taak, in het kader waarvan een beroepenlijst is opgesteld (zie bijlage 1). Bij die

beroepenlijst is ook een wegingskader opgenomen.? Deze beroepenlijst en het

wegingskader kunnen als referentie dienen (voor een ruime doelgroep). Een

beperking kan worden aangebracht door te bepalen dat deze personen een taak

hebben in het kader van de handhaving van orde en veiligheid. In dit verband

vragen wij:

1. Wordt het uitgangspunt dat het moet gaan om personen ‘in de frontlinie’

waarvoor (in abstracto) geldt dat zij zich niet kunnen terugtrekken, nog

steeds gedeeld?
» Zo ja, dan dit vergt een begrenzing t.o.v. de ruime beroepenlijst

VPT.?

2. Geldt het taakstrafverbod uitsluitend voor brandweermensen,

ambulancepersonOeel, politiemensen en boa's, of kan dit ruimer zijn?
» Indien ruimer, kan dit dan enkel onder de voorwaarde dat de

taakuitoefening van die overige personen dan urgent is, of heeft

het de voorkeur dit urgentiecriterium in het geheel te laten

vervallen?

b. Vormgeving

Overwegingen DWIZ t.a.v. de vormgeving

   (111) ; wijzigingen hebben lange

doorlooptijd. Het onderwerp laat bovendien zien dat er een veelheid aan

opvattingen over de inhoud van de lijst bestaat. Dit voorgaande pleit tegen een

catalogus van beroepen op het niveau van de formele wet en geeft aanleiding
enkele alternatieven in overweging te geven (hierna onder 1, 2, 3 en 4).

 

Alternatieven
 

2
Publieke taken volgens de ELA zijn overheidstaken én taken in het publieke belang die zijn

ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorg. Dit houdt in dat de taken door

de overheid zelf kunnen worden uitgevoerd of in opdracht van deze overheid. Ook kan het

gaan om private sectoren die in belangrijke mate zijn gereguleerd door de overheid

(Openbaar Vervoer). Om vast te stellen of hiervan sprake is, worden de volgende criteria

gehanteerd, waarbij sprake is van een publieke taak als één van de criteria van toepassing

is: a. de overheid heeft het monopolie op de taak (monopolie) b. de uitvoering van de taak

is een wettelijke verplichting (wettelijke taak) c. de taak wordt gereguleerd door de overheid

(toezicht) d. de taak wordt geheel of grotendeels gefinancierd uit publieke gelden

(financiering) e. er is overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van

gebonden afnemers (leveringszekerheid, kwaliteit en betaalbaarheid).
3

Bijvoorbeeld doordat in de VPT-lijst de ondersteuners uit de opsomming worden

weggelaten, dan resteert de lijst in voetnoot 1.
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1. Een beroepenlijst zou ook krachtens de wet, bij ministeriéle regeling Datum

kunnen worden vastgesteld. Ook dit kent in het Wetboek van Strafrecht maart 2020

geen precedent. Het voordeel t.o.v. een lijst op het niveau van de formele

wet is echter dat de lijst eenvoudiger en sneller opnieuw kan worden

vastgesteld of gewijzigd.
2. Aan de geuite behoefte aan rechtszekerheid kan ook worden tegemoet

gekomen door “personen met een publieke taak (in het kader van de

handhaving van orde en veiligheid)” een plaats te geven in de

begripsbepalingen van Sr.*

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal vastomlijnde definities in

Sr is beperkt tot enkele veelvoorkomende uitdrukkingen. Termen als

“hulpverlener” of “publieke taak”. Zij kunnen afhankelijk van hun functie

of plaats in het wethoek verschillende betekenissen hebben en aanleiding

geven tot een ruime of juist beperkte interpretatie. Bij het vormgeven van

definities in dit wetboek spelen de mate van bepaaldheid (i.v.m. de

rechtszekerheid) maar ook toekomstbestendigheid een rol. Er wordt

ruimte gelaten voor uitleg en interpretatie door de rechter. Bij de

rechtsvinding kan de rechter aansluiting zoeken bij de

totstandkomingsgeschiedenis of het normale spraakgebruik. De rechter is

hierop ook toegerust. Een voordeel van een open norm boven een lijst is

dat de rechter serieus genomen wordt in zijn rechtsvindende taak.

3. Aan de in de adviezen geuite twijfels over de reikwijdte kan ook worden

tegemoetgekomen met een verduidelijkende opsomming van beroepen in

de MvT. Deze opsomming kan worden vergezeld van een wegingskader
dat ook in het kader van de ELA is gebruikt en waarin wordt verwezen

naar (afgeleide) overheidstaken en zorgplichten (zie voetnoot 2).
Eventueel kan bij die opsomming en het wegingskader in de MvT een

passage worden gewijd met als strekking dat indien de rechter in een

concreet geval moet kiezen, de voorkeur aan een ruime / beperkte uitleg
boven een beperkte / ruime uitleg moeten worden gegeven.

4. Een alternatief wordt gegeven door de Korpschef. In zijn advies merkt hij
op dat het bij publieke taken moet gaan om een concreet tot een publieke
opdrachtgever te herleiden taak. Dit is een juridisch criterium en heeft als

nadeel dat de taakuitoefening niet altijd eenduidig tot een publieke

opdrachtgever kan worden herleid, zoals door de korpschef bedoeld.® Dit

betekent bijvoorbeeld dat sommige verkeersregelaars en beveiligers wel,
en andere niet onder de werking van het wetsvoorstel vallen, hetgeen van

geval tot geval moet worden bezien.

Advies DWIZ

Kies 3. Dat is het beste. Behoud criterium “publieke taak in het kader van de

handhaving van orde of veiligheid”
De kring van personen die dan

onder het wetsvoorstel valt, is in beginsel de groep van personen die ook onder

het VPT-beleid valt, met dien verstande dat er sprake moet zijn van

 

4
Zie hiervoor: Eerste Boek, Titel IX Sr (artikel 78 e.v.).

°

Eenduidigheid bestaat wel bij (niet uitputtend): de uitvoering van de politietaak door

politie en Koninklijke Marechaussee (beschreven in hoofdstuk 2 van de Politiewet),

brandweerzorg (artikel 3 van de Wet op de Veiligheidregio’s), ambulancezorg (artikel 4 van

de Tijdelijke wet ambulancezorg), diverse werkzaamheden van verkeersregelaars en

beveiligers (artikelen 56-58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW), artikel 12 van de Wegenverkeerswet en de Regeling verkeersregelaars

2009) en beveiliging burgerluchtvaart (artikel 37a Luchtvaartwet).
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ordehandhaving of taken ter bevordering van de veiligheid. In de MvT wordt

verduidelijkt dat dit ook gaat om personen die uitvoering geven aan een Datum

rechterlijke beslissing of wettelijke taak (d.i. beide handhaving rechtsorde), zoals maart 2020

deurwaarders, reclasseringsmedewerkers en jeugdbeschermers.

C. Omgang met 'nijpende gevallen’
Een deel van de adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVvR, Reclassering Nederland)

spreekt zich uit tegen het wetsvoorstel omdat het absolute karakter van het

taakstrafverbod zich verzet tegen een maatwerkafdoening in situaties waarin een

aakstraf toch een gewenste straf zou kunnen zijn. Ter illustratie wordt gewezen

op situaties waarin het kwetsbare of hevig geémotioneerde verdachten en

verwarde personen betreft of situaties van heel licht geweld (zonder enig letsel).

Daarbij wijzen deze adviesorganen erop dat rechters mogelijk zullen uitwijken
naar alternatieve sancties die zich met de bedoeling van het wetsvoorstel slecht

verhouden (een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, een kortdurende

gevangenisstraf of gevangenisstraf van gelijke duur als voorarrest/IVS in

combinatie met een taakstraf). Als oplossing bepleiten deze adviesorganen de

mogelijkheid de taakstraf te combineren met een voorwaardelijke

gevangenisstraf. Deze mogelijkheid is echter eerder door de Minister voor

Rechtsbescherming van de hand gewezen in de beleidsreactie op de wetsevaluatie

van het taakstrafverbod (Kamerstukken II 2017/18, 29279, nr. 456).

Een oplossing waarmee aan de kritiek kan worden tegemoetgekomen zonder

afbreuk te doen aan de centrale boodschap van het wetsvoorstel (handen af van

agenten en hulpverleners!), zou een hardheidsclausule kunnen zijn. De

mogelijkheid voor de rechter af te wijken van het op zichzelf wettelijk dwingende

taakstrafverbod, kan vergezeld gaan van een aanvullende motiveringsplicht zodat

hiervan niet licht gebruik zal worden gemaakt.

Uitkomst staf 5-2 en 12-2

In beide staven is geconcludeerd dat een hardheidsclausule eerst kan worden

overwogen nadat advies van de Raad van State is ingewonnen, maar niet op

voorhand. Naar aanleiding van de staf met MlenV is bezien of algemeen
werkzame strafrechtelijke en strafvorderlijke mechanismen niet eveneens

voldoende soelaas bieden. Daarbij kan worden gedacht aan niet-vervolgen door

officier van justitie of het aannemen door de rechter van een rechtvaardigings- of

schulduitsluitingsgrond bij kwetsbare of psychisch gestoorde verdachten.

Vervolgadvies DIWZ

De meest in aanmerking komende strafuitsluitingsgronden zijn hier de

ontoerekenbaarheid (artikel 39 Sr) of (psychische) overmacht (artikel 40 Sr).

Dergelijke strafuitsluitingsgronden worden niet snel aangenomen en hebben als

nadeel dat aan het rechterlijk oordeel de volledige strafvervolging vooraf gaat.
Naar deze mechanismen kan in de MvT inderdaad worden verwezen maar zij
zullen door de adviesorganen niet als volwaardig alternatief worden gezien voor

de mogelijkheden die voorwaardelijke sancties bieden. De bijzondere
voorwaarden zijn rijk geschakeerd en gericht op gedragsbeinvloeding. Een beroep

op een strafuitsluitingsgrond daarentegen heeft een digitale uitkomst (geen

strafuitsluitingsgrond betekent wel gevangenisstraf, en wel strafuitsluitingsgrond
betekent vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging).

DWJZ adviseert meer in het algemeen de MvT uiteen te zetten dat de

mogelijkheden tot het bieden van maatwerk door de rechter met het wetsvoorstel
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niet worden beperkt. Er kan worden gewezen op de mogelijkheid van de rechter

een geldboete of een geheel voorwaardelijke straf op te leggen in de situaties

waarvoor de adviesorganen aandacht vragen. Daarmee wordt tegemoetgekomen
aan de kritiek dat geen maatwerk kan worden geleverd. Een risico is wel dat de

expliciete identificatie van de mogelijkheid om voor de situaties waarin geen

taakstraf wenselijk wordt geacht, een geldboete of geheel voorwaardelijke straf

op te leggen, de roep doet ontstaan om ook deze mogelijkheden in de wet uit te

sluiten. Dit geldt ook voor de mogelijkheid een taakstraf te combineren met een

kortdurende gevangenisstraf, gelijk aan de duur van reeds ondergaan voorarrest.

D. Bestuurlijke wensen

In de periode na de consultatie is vanuit de DJI bij DWJZ erop aangedrongen dat

gevangenispersoneel onder de werking van het taakstrafverbod valt. Ambtelijk
IenM heeft richting DGPOL een lans gebroken voor de verkeersregelaars en

reddingszwemmers. Deze categorieén van personen vallen onder de definitie van

‘personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van orde en

veiligheid’, ook wanneer daarbij niet wordt verlangd dat de taakuitoefening urgent

is. Ook kunnen zouden de verkeersregelaars en reddingszwemmers worden

opgenomen in een beroepenlijst.

 

Datum

maart 2020
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

(10)(2e)  

Datum

22 januari 2020

Projectnaam
Wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod - advisering

[ 1€I [ 10
Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod bij geweld tegen personen

met een publieke taak

De (internet)consultatie van het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod bij personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader

van de handhaving van orde of veiligheid is afgerond. Graag bespreken wij de

ontvangen adviezen met u voor de richting van de verwerking daarvan.

A. de algemene strekking van de adviezen

De ontvangen adviezen zijn in bijlage 1 kort weergegeven. Voor de algemene

appreciatie geldt — kort gezegd - dat de rechtspraak, de advocatuur en de

reclassering negatief oordelen over de noodzaak, terwijl partijen die (potentieel)
worden beschermd door de uitbreiding positief adviseren (politie, marechaussee,

beveiligers, jeugdwerkers, gerechtsdeurwaarders). Het openbaar ministerie heeft

zich onthouden van het uitbrengen van advies. De belangrijkste, terugkerende

onderwerpen in de adviezen worden hieronder toegelicht ter bespreking.

 

De onderwerpen kwamen aan de orde in de staven tussen de Minister voor

Rechtsbescherming met DWJZ (5-2-2020) en de Minister van Justitie en Veiligheid
met DWJZ (12-2-2020). Naar aanleiding daarvan is een gezamenlijk overleg

gepland ... De onderwerpen uit de advisering komen hierna terug met de positie
van de beide ministers en een voorstel voor een oplossingsrichting.

B. Reikwijdte van het wetsvoorstel door afbakening van de doelgroep

Bepalende vraag bij het wetsvoorstel is de afbakening van de groep die onder de

voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod valt. In bijlage 2 is ter

ondersteuning van het gesprek de verhouding tussen de verschillende

doelgroepen schematisch weergegeven.

 

Het voorgestelde wettelijk criterium “personen in de uitoefening van een publieke
taak in het kader van de handhaving van orde of veiligheid” roept twee soorten

reactie op:
- Belangenbehartigers zijn van oordeel dat hun achterban onder de reikwijdte

van het wetsvoorstel zou moeten vallen (deurwaarders, jeugdbeschermers,

beveiligers) en vrezen dat dit nog niet het geval is.

- Andere adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVVvR) zijn juist beducht voor een

extensieve uitleg, waardoor het taakstrafverbod een te ruime werking zou

hebben.
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U werd geadviseerd in reactie op deze tegenstrijdige adviezen het voorgestelde
criterium niet te wijzigen, maar in de memorie van toelichting nader uit te leggen
dat a) voor een extensieve uitleg niet behoeft te worden gevreesd, terwijl

tegelijkertijd b) door het enigszins open karakter van de doelgroep-afbakening
een veelheid aan soorten personen met een publieke taak onder de werking van

het voorgestelde taakstrafverbod kunnen vallen. (11)(1)

(111) 
Datum

22 januari 2020
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Datum

22 januari 2020

C. Omgang met 'nijpende gevallen’
Een deel van de adviesorganen (Rvdr, NOvA, NVvR, Reclassering Nederland)

spreekt zich uit tegen het wetsvoorstel omdat het absolute karakter van het

taakstrafverbod zich verzet tegen een maatwerkafdoening in situaties waarin een

taakstraf toch een gewenste straf zou kunnen zijn. Ter illustratie wordt gewezen

op situaties waarin het kwetsbare of hevig geémotioneerde verdachten en

verwarde personen betreft of situaties van heel licht geweld (zonder enig letsel).

Daarbij wijzen deze adviesorganen erop dat rechters mogelijk zullen uitwijken
naar alternatieve sancties die zich met de bedoeling van het wetsvoorstel slecht

verhouden (een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, een kortdurende

gevangenisstraf of gevangenisstraf van gelijke duur als voorarrest/IVS in

combinatie met een taakstraf).

Als oplossing bepleiten deze adviesorganen de mogelijkheid de taakstraf te

combineren met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze mogelijkheid is

echter eerder door de Minister voor Rechtsbescherming van de hand gewezen in

de beleidsreactie op de wetsevaluatie van het taakstrafverbod (Kamerstukken II

2017/18, 29279, nr. 456).

Een oplossing waarmee aan de kritiek kan worden tegemoetgekomen zonder

afbreuk te doen aan de centrale boodschap van het wetsvoorstel (handen af van

agenten en hulpverleners!), zou een hardheidsclausule kunnen zijn. De

mogelijkheid voor de rechter af te wijken van het op zichzelf wettelijk dwingende

taakstrafverbod, kan vergezeld gaan van een aanvullende motiveringsplicht zodat

hiervan niet licht gebruik zal worden gemaakt.

In de staf met Mrb is geconcludeerd dat een hardheidsclausule kan worden

overwogen nadat advies van de Raad van State is ingewonnen, maar niet op

voorhand.

Naar aanleiding van de staf met MJenV is bezien of algemeen werkzame

strafrechtelijke en strafvorderlijke mechanismen niet voldoende soelaas bieden.

Daarbij kan worden gedacht aan niet-vervolgen door officier van justitie of het

aannemen door de rechter van een rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond.

 
Beide scenario’s laten het wetsvoorstel en het bestaande taakstrafverbod op dit

punt ongewijzigd. Hoofdregel: er kan in de door de wet aangewezen gevallen
geen taakstraf worden opgelegd. Uitzondering: die taakstraf kan in voorkomende

gevallen wel worden gecombineerd met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Boodschap hierbij is: we tornen niet aan de systematiek; er is geen behoefte aan

vergroting van de mogelijkheden tot het bieden van rechterlijk maatwerk.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Contactpersoon

[OILY

 
Datum

ve [Ss | dgS Wetgevingsoverleg MinlenV/DWI]Z

14 februan 2020

Projectnaam

Wetgevingsoverleg

MinlenV/DW]IZ

Notulist

 

 

Omschrijving Wetgevingsoverleg MinJenV/DWIZ

vergaderdatum en -tijd 12 februari 2020, 11:15 - 12:45 uur

Vergaderplaats Tobias Asserzaal M.08.03

Aanwezig Minister/PA
 

    
(10)(2e) [10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

5 REED (10)(2e)

 
 

 

2e)

DCOM:

(10)(2e) (10)2e) | (10)(2e)  Afwezig DWIZ: REED)

 

1. Opening en mededelingen

buiten verzoek 
3. Taakstrafverbod

Hetzelfde memo met bijlagen is vorige week in de staf met de Minister

voor Rechtsbescherming besproken. CIC
(11)(1)
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Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

DWI]Z Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

14 februari 2020

(11)(1) 
Het voorgaande en ook de door de MJenV benoemde voorbeelden van

personen die niet onder de doelgroep zouden moeten vallen, geven

aanleiding een overleg van circa 45 minuten in de plannen tussen de

beide Ministers.

buiten verzoek 
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Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

14 februari 2020

[SIN (Ta VI=1 prdaT=T0e 
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EFS50/DGPenV/PPBT/PBO

BD/DWIZ/SSR; - BD/DRC/CV

Ce: - BD/DWIZ/SSR; BD/DRC/CY;

BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Datum: vrijdag 17 januari 2020 16:45:45

(10)(2e) PA

Ik heb geen opmerkingen bij de adviezen en de appreciatie. Ik vind het niet-kunnen-

terugtreden criterium voldoende helder in de tekst naar voren komen.

De opmerkingen van deurwaarders en jeugdbeschermers over de ELA bij de politie zijn
m.i. voldoende ondervangen door de actie die de politie n.a.v. de WODC evaluatie van

de ELA neemt om intern de ELA meer onder de aandacht te brengen.

Groet,

Reeds beoordeeld 



35511725

aan

van

datum

onderwerp

de Rechtspraak

(10)(2e)

Bureau RvdR

27 oktober 2020

wetsvoorstel uitbreiding taakstraf

Beantwoording Kamervragen

Hieronder leveren we (een bijdrage aan ) de beantwoording van de vragen 1. 2. 6 en 7 uit de notitie van

(10)(2e) Dit zijn de vragen 1. 2. 9. 46 en 47 uit het verslag van de vaste Kamercommissie

voor Justitie en Veiligheid (35528).

1.Kan de regering een inschatting geven van het aantal gevallen waarin een kale taakstrafwerd

opgelegd bij geweldjegens een persoon met een publieke taak?

2. Kan de regering een inschatting geven van het aantal en soort strafbarepogingen die als gevolg van

dit wetsvoorstel onder het taakstrafverbod komen te vallen?

6.Hoeveel gevallen zijn de regering bekend van zaken waarin uitsluitend een taakstraf is opgelegd
terzake mishandeling van een publiekefunctionaris?

7. Deelt de regering de mening dat de Rvdr bereid zou moeten zijn om mee te werken aan de

onafhankelijke onderzoeken van het WODC? (Vraag 46) Wat is de opvatting van de regering over het

feit dat de Rvdr geen enkele medewerking wenste te verlenen aan het WODC en over hetfeit dat men

ook niet bereid was in gesprek te gaan met de onderzoekers over een alternatieve onderzoeksopzet?

(Vraag 47)

(11)(1)

 

! Mocht er behoefte zijn aan een overzicht van zaken waarin een kale taakstraf is opgelegd voor andere

geweldszaken. dan is het verzoek helder aan te geven om welke strafbare feiten het dan gaat. *Geweldszaak’

is immers geen wettelijke term: het is daarom lastig dit begrip te ‘vertalen’ in wetsartikelen. (Vallen
levensdelicten hier bijvoorbeeld ook onder?)

 
0019



35511725

de Rechtspraak

datum 23 oktober 2020

onderwerp ~~ Wwetsvoorstel uitbreiding taakstraf

pagina 2 van 3

(11)(1) 
 

 

        
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 en 6 Kale taakstraffen opgelegd voor 102 124 116 114 100 47

mishandeling functionaris publicke taak

2 Poging totaal 9 6 6 3 3 2

SR 302/1 9 6 5 3 3 2

SR 302/1 en SR 304/2 0 0 1 0 0 0   

(11)(1) 
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de Rechtspraak

datum 23 oktober 2020

onderwerp ~~ Wwetsvoorstel uitbreiding taakstraf
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Van: (10)(2e) 
Aan: DWIZ Stukkenstroom - DWIZ

Onderwerp: Adviesaanvraag RvS Wet uitbreiding taakstrafverbod J Uw kenmerk : 2882170

Datum: donderdag 9 april 2020 10:03:00

Bijlagen: imaae001.png

 

Aan: Zijne Excellentie de minister voor Rechtshescherming

Kahinetsmissive van 2 april 2020, nr. 2020000741

Hierhij deel ik u mee dat Zijne Majesteit de Koning heden bij de Afdeling advisering van de Raad

van State de overweging aanhangig heeft gemaakt van het in uw rapport van 7 april 2020

bedoelde voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het

beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met

een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod), met memorie van toelichting.

De Koning heeft goedgevonden, dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies

hierover rechtstreeks aan u, en in afschrift aan de minister van Justitie en Veiligheid toezendt.

Deze e-mail vervangt de brief van de Directeur van het Kabinet van de Koning

Dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene
die toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door onbevoegden is verboden. Dit

e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en binnen het bereik vallen van een wettelijke
geheimhoudingsplicht. Indien U het bericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt U verzocht

ons daarover per ommegaande te informeren, en de e-mail (en bijlagen) — zonder van de

inhoud kennis te nemen — onmiddellijk te verwijderen.

This e-mail (and its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) or those

authorized by the recipient. Use by anyone other than the authorized recipient is

prohibited. This e-mail may be confidential, legally privileged or exempt from disclosure.

If you have received this e-mail by mistake, please notify us by return of mail and delete

the message (and its attachments) — without taking note of its contents — immediately.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

Kabinet van de Koning
(owiz)

Datum

16 juni 2020

[ 1€I [ 10 Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van

Strafrecht ... (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u verzocht de hierna vermelde contactpersoon in kennis te stellen

van het tijdstip waarop het bijgevoegde nader rapport en voorstel van wet bij de

Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend.

Afdeling Ondersteuning/Stukkenstroom
(10)(2g) @minjenv.nl

(10)(2e) of (10)(2e) 

Met vriendelijke groet,

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
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Begeleidingscommissie ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met

Agenda

een publieke taak’

Vergaderdatum: 2 juli 2020, 10:00u-11:30u, digitale bijeenkomst

1.

Bijlagen

Opening

Agenda

Notulen vergadering 2 april 2020

Bespreking conceptrapport

Planning afronding rapport

Rondvraag

Sluiting

Conceptnotulen vergadering 2 april 2020

Conceptrapport d.d. 24 juni 2020
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

DGRR/DRC

De Minister voor Rechtsbescherming et on on Haag
De Minister van Justitie en Veiligheid Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rjksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e)

Nn ofa
(10)(2e)

(10)(2e) 
Datum

Brief reactie op onderzoeksrapport 'En plein public. 24 juli 2020

Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging VPT One kena

3001383

 

Algemene leiding

 

Minister SG

Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Concipiént

mr IU IEE) 
Datum/paraaf

 

1. Doel nota

Ter informatie en besluitvorming.
Met deze nota wordt u op hoofdlijnen geinformeerd over de resultaten

van gemeld onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op de vraag of

artikel 141, eerste lid, Sr (openlijke geweldpleging) moet worden

toegevoegd aan de strafbare feiten waarvoor de onlangs aan de Tweede

Kamer aangeboden wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod

betrekking heeft.

Uw instemming wordt gevraagd met de als bijlage opgenomen
aanbiedingsbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Het onderzoek is aangekondigd in uw beider brief aan de Tweede Kamer

van 11 maart 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28684, nr. 551) als

reactie op de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en Van

Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24) over geweld
tegen personen met een publieke taak. Het onderzoek heeft betrekking
op de afdoening van zaken waarin een veroordeling wegens openlijke

geweldpleging (artikel 141, eerste lid, Sr) aan de orde is. Het onderzoek
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hangt direct samen met het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende
wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod (Kamerstukken
2019/20 35528). Het onderzoek heeft betrekking op de vraag of ook

artikel 141, eerste lid, Sr aan de voorgestelde uitbreiding van het

taakstrafverbod moet worden toegevoegd. De onderzoekers zien hiervoor

geen aanleiding.

Met betrekking tot het misdrijf openlijke geweldpleging van artikel 141,
eerste lid, Sr heeft u in de memorie van toelichting en de voornoemde

brief aangegeven dat u van mening bent dat een taakstraf niet zonder

meer verboden zou moeten worden; een dader kan zich ook schuldig
maken aan openlijke geweldpleging zonder zelf fysiek geweld te

gebruiken. Bij minimaal geweld kan een taakstraf een gepaste straf zijn.
Om te bezien of openlijke geweldpleging toch meegenomen zou moeten

worden bij de uitbreiding van het wetsvoorstel dat toeziet op een

taakstrafverbod, heeft u het WODC gevraagd bijgevoegd onderhavig
onderzoek te initiéren waarbij de jurisprudentie en praktijk bij openlijke
geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak wordt

onderzocht om te bepalen of ontwikkelingen in de samenleving en

ongewenste of onvoorziene uitwerking van wetsartikelen aanleiding
geven tot een andere afweging.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in

opdracht van het WODC, in de periode december 2019 tot juli 2020. Op 4

augustus jl. is het rapport formeel aangeboden en geaccepteerd door het

WODC waarna het onderzoeksrapport 6 weken later, op 15 september

a.s., openbaar zal worden gemaakt.

Geadviseerd wordt in te stemmen met een aanbiedingsbrief waarbij nog

niet beleidsmatig wordt ingegaan op de conclusie en aanbevelingen van

de onderzoekers en waarin wordt aangekondigd dat het uw beider wens

is het onderzoek bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede

Kamer te betrekken. Reden daarvoor is dat we bij het wetsvoorstel,

voorafgaande aan de mondelinge behandeling een uitgebreide
schriftelijke behandeling krijgen (verslag kamer met als reactie de nota

naar aanleiding van het verslag). Uit het verslag van de Kamer kunnen

we zien hoe de kamer het rapport apprecieert.

3. Toelichting op advies

3.1 Het onderzoek op hoofdlijnen

A) Opzet en onderzoeksvragen
De centrale probleemstelling luidt als volgt:
“Is er voldoende aanleiding om, net als de misdrijven omschreven in

artikelen 300 tot en met 303 Sr, het misdrijf omschreven in artikel 141, 1

Sr (toch) onder het taakstrafverbod van artikel 22,1 lid b Sr te laten

vallen, indien het misdrijf is gepleegd tegen een persoon in de uitoefening

 

! Brief van 11 maart 2019, Kamerstukken IT 2018/19, 28684. Nr. 551

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

DGRR/DRC

Datum

24 juli 2020

Ons kenmerk

3001383

Pagina 2 van 7

0033



van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of Directoraat-Generaal

veiligheid?” planing
DGRR/DRC

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn een vijftal nadere

onderzoeksvragen geformuleerd en onderzocht; Datum

1) hoe het bewezenverkiaarde incident kan worden gekarakteriseerd in 24 juli 2020

termen van ernst, letsel en toerekening aan de individuele daders Ons kenmerk

2) hoe strafzaken zijn afgedaan waarin veroordeling plaatsvond
3001383

3) hoe het deel van deze zaken waarin geen sprake was van letsel kon

worden gekarakteriseerd in termen van het gepleegde geweld, de

omvang van de bijdrage door de individuele daders en de afdoening
4) welke verschillen bestaan tussen zaken waarin wel sprake was van

fetsel en zaken waarin geen sprake was van letsel

5) welke argumenten, n.a.v. de antwoorden op de eerste vier vragen,

voor dit onderzoek kunnen worden geformuleerd, zowel voor als

tegen, om openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een

publieke taak, waarin geen sprake is van letsel of van letsel dat niet

door de individuele dader is toegebracht, in de toekomst onder het

taakstafverbod te brengen.

B) Beperking dataverzameling en beoordeling

Bij de start van het onderzoek was voorzien om de empirische analyse uit

te voeren op een representatieve steekproef van vonnissen die

betrekking hadden op een veroordeling vanwege openlijke geweldpleging

tegen een functionaris met een publieke taak. Hiervoor was medewerking
van de Raad voor de Rechtspraak nodig maar deze heeft besloten die

medewerking niet te verlenen waardoor de onderzoekers zich op twee

alternatieve bronnen hebben moeten richten, te weten de website

rechtspraak.nl en data van het OM. De alternatieve dataverzameling
heeft geleid tot een op het eerste gezicht enigszins gemankeerd
onderzoek, want de beschikbare en gekozen alternatieve databronnen

kwamen met diverse gebreken?. Niettemin kan uiteindelijk wel een

deugdelijke en verantwoorde inschatting gemaakt worden van de te

verwachten waarde van de uitkomsten van het empirische onderzoek als

meer zaken beschikbaar waren geworden. Naar verwachting had toegang
tot meer zaken geleid tot een databestand met meer lichtere, minder

bijzondere zaken (want niet bijzonder genoeg om te publiceren op

www.rechtspraak.nl). Met meer ‘doorsnee’ zaken had de uitkomst van het

onderzoek naar verwachting van de onderzoekers hoogstwaarschijnlijk
niet anders geweest, maar had het antwoord op de centrale vraagstelling
zelfs nog wat scherper kunnen worden aangezet.

C) Resultaten
- In het overgrote deel van de cnderzochte zaken was sprake van

middelzwaar of zwaar geweld (78% respectievelijk 19%).

 

2 De zaken afkomstig van rechtspraak.nl leveren geen representatief beeld op omdat niet

alle vonnissen op deze website worden gepubliceerd en er geen landelijke criteria zijn voor

de keuze welke vonnissen welk of niet worden gepubliceerd. Bij de data van het OM moest

onder meer worden gewerkt met de tenlastelegging, hetgeen enige onzekerheid met zich

meebracht omtrent hetgeen zich per geweldsincident daadwerkelijk had voorgedaan.
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In driekwart van de onderzochte zaken was geen sprake van letsel

en in de helft van de zaken kon het geweld niet in zodanige mate

aan de individuele dader worden toegerekend dat hem of haar ook

een strafbare vorm van mishandeling ten laste had kunnen worden

gelegd.
In bijna driekwart van de onderzochte zaken werd uitsluitend een

taakstraf opgelegd (73%) met een gemiddelde duur van 126 uur,

waarvan 10 uur voorwaardelijk.
De zaken waarin geen letsel kon worden vastgesteld hadden in

meerderheid betrekking op middelzwaar geweld (92%) terwijl bij
deze zaken in iets minder dan de helft van de gevallen geen

vervolging op grond van mishandeling mogelijk was geweest

(46%).
In iets meer dan tweederde van de zaken waarin geen letsel kon

worden vastgesteld werd enkel een taakstraf opgelegd (68%).
De zaken waarin letsel kon worden vastgesteld (een kwart van de

onderzochte zaken) zijn ten opzichte van de zaken zonder letsel

gemiddeld genomen qua gepleegd geweld zwaarder van aard, de

individuele dader kon relatief vaker niet via mishandeling bestraft

worden en de straf was gemiddeld hoger (de gemiddelde duur van

de gevangenisstraf lag aanzienlijk hoger, de taakstraf lager).

Bij de afweging van de argumenten voor en tegen de uitbreiding van het

taakstrafverbod met openlijke geweldpleging tegen functionarissen met

een publieke taak overwegen de onderzoekers het volgende (vraag 5).

Het kwalijke van het misdrijf van openlijke geweldpleging is

primair gelegen in de verstoring van de openbare orde en niet in

de belaging van (bepaalde) personen.

Daar staat tegenover dat betoogd kan worden dat ten aanzien van

de ernst van de gedragingen van de individuele dader, de

(openlijke) ordeverstoring (iets) groter is als het geweld zich richt

tegen functionarissen met een publieke taak.

Het openlijk in vereniging plegen van geweld kan onder

omstandigheden evenwel ook worden begaan door middel van

enkel niet-gewelddadige handelingen.
Voor zover het aandeel van de individuele verdachte in dit

onderzoek kon worden vastgesteld, was de verdachte in de

praktijk lang niet altijd op basis van art. 300-303 Sr te vervolgen
als pleger van die misdrijven. Diens gedraging ¢.q. gewelddadige
handelen was namelijk in net iets meer dan de helft van die zaken

niet te beschouwen als het opzettelijk aan een functionaris met

een publieke taak toebrengen van lichamelijk letsel of pijn, het

opzettelijk benadelen van de gezondheid of het bij een ander

teweegbrengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende

gewaarwording in of aan het lichaam.

Als voor art. 141 lid 1 Sr het taakstrafverbod zou komen te

gelden, dan vallen daarmee dus ook (zeer) lichte

(gewelds)handelingen die niet zelfstandig tot een individuele

vervolging voor mishandeling kunnen leiden onder het

taakstrafverbod zoals opdringen, meelopen, vocale bijdragen,

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

DGRR/DRC

Datum

24 juli 2020

Ons kenmerk

3001383
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(lichte) voorwerpen in de richting van de publieke functionaris Directoraat-Generaal

gooien etc. Rechishlag)nd en
echishan aving

- Een dergelijke uitbreiding van het taakstrafverbod zou voorts een DGRR/DRC

discussie openen over de wenselijkheid om dan ook soortgelijke

niet-gewelddadige gedragingen zoals opruiing en belediging in de Datum

uitbreiding van het taakstrafverbod mee te nemen.
24 juli 2020

Ons kenmerk

3001383

D) Conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat in ongeveer de helft van de

onderzochte zaken het aandeel van de individuele dader niet tot een

veroordeling wegens (een vorm van) mishandeling had kunnen leiden en

in deze zaken dat aandeel veelal met een (bescheiden) taakstraf werd

bestraft. Het toepassen van het taakstrafverbod lijkt zeker in die zaken

niet proportioneel, Dit zou naar verwachting des te sterker het geval zijn

geweest als ook de (nog) lichtere zaken, die de onderzoekers niet hebben

kunnen onderzoeken, in ogenschouw hadden kunnen worden genomen.

Vermoedelijk was de rol van de individuele dader in het geweldsincident
bescheidener en zijn straf lager (que soort straf en de hoogte daarvan).
Het antwoord van de onderzoekers op de centrale probleemstelling luidt

dan ook dat er onvoldoende aanleiding is om openlijke geweldpleging

waarbij geen letsel optreedt (toch) onder het taakstrafverbod te laten

vallen indien dat misdrijf wordt gepleegd tegen een persoon in de

uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de

openbare orde of veiligheid.

3.2 Samenvaiting en beleidsmatige waardering
Samengevat beredeneren de onderzoekers o.i. op goede gronden dat

artikel 141, eerste lid, Sr niet zou moeten worden toegevoegd aan de

voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod. Wel wijzen zij erop dat

indien aan de inleiding genoemde motie volledig uitvoering wordt

gegeven (alle geweld), de toevoeging van artikel 141, eerste lid, Sr wel

noodzakelijk zou zijn. Daarbij past 0.i. de kanttekening dat het

wetsvoorstel uitsluitend betrekking heeft op vormen van fysiek geweld

hetgeen ook in de memorie van toelichting herhaaldelijk is uiteengezet.

4. Politieke en bestuurlijke context

Zoals hiervoor aangegeven, wordt met het wetsvoorstel uitvoering
gegeven aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en

Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24). Het is

onwaarschijnlijk de indieners van de motie een lijn waarin artikel 141,
eerste lid, Sr niet zal worden toegevoegd aan het wetsvoorstel,

overtuigend zullen vinden.

Daar staat tegenover dat door de onderzoekers uitvoerig is gemotiveerd
waarom een toevoeging van artikel 141, eerste lid, Sr niet wenselijk is.

Deze positie kan in het debat met de Kamer aan de hand van casuistiek

voor het voetlicht worden gebracht. Kern van het bezwaar tegen de

toevoeging is dat sommige vormen van openlijk geweld als bedoeld in

artikel 141, eerste lid, Sr te beperkt van ernst zijn om in die gevallen de

rechter tot het opleggen van een gevangenisstraf te dwingen. Daarbij
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heeft het wetsvoorstel, zoals hiervoor aangegeven, juist betrekking op Directoraat-Generaal

vormen van fysiek geweld. Voor gevallen waarin de openlijke on
geweldpleging letsel tot gevolg heeft, geldt het bestaande DGRR/DRC

taakstrafverbod bovendien al.

Tegen deze achtergrond en ook gelet op de reeds kritische advisering Datum

(NVvR, NOVA en de Raad voor de rechtspraak) is te verwachten dat de 24 juli 2020

D’66 zonder een uitbreiding met artikel 141, eerste lid, beter te Ons kenmerk

motiveren zal zijn met het voorstel in te stemmen. De positie van
3001383

coalitiepartner ChristenUnie is onbekend.

Het advies is uw afweging en waardering van het onderzoek publiek te

maken bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel en niet

reeds in de beleidsreactie daarover mededeling te doen. Reden daarvoor

is, zoals hiervoor aangegeven, dat we bij het wetsvoorstel, voorafgaande
aan de mondelinge behandeling een uitgebreide schriftelijke behandeling

krijgen (verslag kamer met als reactie de nota naar aanleiding van het

verslag). Uit het verslag van de Kamer kunnen we zien hoe de kamer het

rapport apprecieert.

5. Communicatie

Het onderzoeksrapport zal met een beleidsarme brief aan de TK worden

aangeboden waarbij er verder niet actief over wordt gecommuniceerd.

6. Afstemming
Deze nota is totstandgekomen in nauwe afstemming met DWJ1Z, DGPenV

en DGSenB

7. Bijlagen
1) Reactiebrief aan de Tweede Kamer op het onderzoeksrapport ‘En

plein public. Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging
tegen functionarissen met een publieke taak’.

2) Aanbiedingsnota WODC bij het onderzoek

3) Onderzoeksrapport Erasmus Universiteit Rotterdam: En plein

public. Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen
functionarissen met een publieke taak, 31 juli 2020.

Tot slot

Overigens heeft u in de brief over de Jaarwisseling van 5 juni 2020 aan

de Tweede Kamer toegezegd de uitkomsten van dit onderzoek te

betrekken bij de afdoening van de motie Helder3. In die motie wordt het

Kabinet verzocht de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging
in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht te verruimen om het

mogelijk te maken de hele groep aan te houden en strafrechtelijk te

vervolgen. U heeft aangegeven de motie zo op te vatten dat de regering
wordt opgeroepen te onderzoeken of verruiming nodig is. Eerder, tijdens

 

3 Kamerstukken II 2019/20, 28684, nr. 603
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het debat op 5 februari jl., heeft u reeds gezegd dat naar het oordeel van

het Openbaar Ministerie en de politie artikel 141 Strafrecht voldoende

ruimte biedt en vaak met succes wordt benut.

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving
DGRR/DRC

Datum

24 juli 2020

Ons kenmerk

3001383
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

LL . Juridische Zaken
De Minister voor Rechtsbescherming Sector straf-en sancierecht

De Minister van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

 
Wetgevingsjurist

 

 
M

MN ota Versie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod t.b.v.

behandeling in CBJ

@minvenj.nl

Datum

10 maart 2020

ons kenmerk

2855204

Dossiernummer

2600479

Bijlagen
3

 

1. Doel nota

Ter besluitvorming.

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Gevraagd wordt uw beider instemming met:

- de verwerking van adviezen op het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod;
- het aanbiedingsformulier voor de CBJ/ MR en aanbieding aan de CB] van

17 maart 2020 (aanleverdatum CBJ 12 maart a.s.)

3. Toelichting op het advies

Algemeen

Het wetsvoorstel regelt de uitbreiding van het taakstrafverbod bij geweld tegen

personen met een publieke taak. Het wetsvoorstel — dat uw beider instemming
behoeft — is op 11 oktober 2019 verzonden aan de adviesorganen. De adviezen en

de wijze waarop deze verwerking zouden moeten vinden, werden met u beiden

gezamenlijk besproken op 9 maart 2020 en in afzonderlijke DWJZ-staven met de

Minister voor Rechtsbescherming (d.d. 5-2-2020) en de Minister van Justitie en

Veiligheid (d.d. 12-2-2020). Met inachtneming van deze overleggen hebben wet

en memorie van toelichting aanpassing ondergaan.
De wijzigingen worden hier nog kort toegelicht waarbij zo nodig vindplaatsen zijn

aangeduid.

3.2 Verwerking adviezen

1Pagina 1 van 3

0037



35511786

a. Reikwijdte wetsvoorstel

In de adviezen is aandacht gevraagd voor de reikwijdte van het wetsvoorstel. Aan

de geuite aan rechtszekerheid is in het wetsvoorstel tegemoetgekomen met een

aanpassing in het voorgestelde criterium. Het uitgebreide taakstrafverbod geldt

vervolgens bij: een van de misdrijven omschreven in de artikelen 300 tot en met

303, indien het misdrijf is begaan tegen een ambtenaar van politie, een

medewerker van brandweer of ambulance, een buitengewoon

opsporingsambtenaar of een andere persoon in de uitoefening van een publieke
taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Het hanteren van dit criterium leidt ertoe dat de volgende beroepsgroepen onder

de werking van het wetsvoorstel komen te vallen: politie, ambulancepersoneel,

brandweerpersoneel, personeel in het OV (chauffeur/machinist,

controleur/conducteur), personeel in de zorgsector (arts/verplegend personeel)
huis- en tandarts, GGD-arts, psycholoog, psychiater, jeugdbeschermers, rechters,

griffiers, officier van justitie en advocaten, inspecteurs van de

rijksinspectiediensten (SZW, IL&T, LID), personeel in de opsporing en handhaving

(BOA's), beveiligers, bewakers (DJI), verkeersregelaars, boswachters,

defensieambtenaar en deurwaarders en reddingszwemmers.
Deze opsomming is ook opgenomen in de MvT (blz. 10).

b. Rechterlijk maatwerk

In de advisering is aandacht gevraagd voor de mogelijkheden in rechterlijk
maatwerk te voorzien in nijpende gevallen. Aanvankelijk werd gedacht aan een

hardheidsclausule om aan in de advisering geuite bezwaren tegemoet te komen.

Hiervan is i.i.g. tot na de advisering door de Raad van State afgezien.
De kritiek dat er geen mogelijkheden zijn om te voorzien in rechterlijk maatwerk

wordt weersproken en wijziging op dit punt wordt afgehouden. Ook eerder bij de

evaluatie van het bestaande taakstrafverbod, is de regeling op dit punt

ongemoeid gelaten (geen combi van taakstraf met voorwaardelijke

gevangenisstraf). Naar deze beleidsevaluatie wordt in de MvT verwezen (p 8).

Op 9 maart is besproken dat kon worden verwezen naar de mogelijkheid van de

rechter om in uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf gelijk duur voorarrest

i.c.m. een taakstraf op te leggen of een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf.
Naar de rechtspraak die dit toelaat, wordt in de MvT impliciet verwezen, maar

daarbij wordt aangegeven dat een dergelijke afdoening rechterlijke motivering

verlangt omdat zij zich slecht met de bedoeling van het wetsvoorstel verdraagt.
Ook wordt vermeld dat bij die nijpende gevallen kan worden teruggevallen op

strafuitsluitingsgronden (overmacht en ontoerekenbaarheid). De betreffende

tekstdelen zijn op verzoek van Mrb geel gearceerd in de tekst van de MvT (zie

p.8).

c. Geldboeteverbod

Op bladzijde 8 en 9 is uiteengezet dat uit de wettelijke systematiek voortvloeit dat

in gevallen waarin geen taakstraf kan worden opgelegd, ook geen geldboete kan

worden opgelegd.

d. Overig
Naast mishandeling zou ook bedreiging (285 Sr) onder de uitbreiding van het

taakstrafverbod moeten vallen. De politie en de jeugdbeschermers vragen hier

om. In de toelichting is uiteengezet — kort gezegd - dat bedreiging, hoe ernstig

ook, nog ver afstaat van situaties waarop het bestaande taakstrafverbod ziet en

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector straf-en sanctierecht

Datum

10 maart 2020

ons kenmerk

2855204

Pagina 2 van 3

0037



35511786

waarbij de lichamelijke integriteit nadrukkelijk in het geding is. De uitbreiding van

het taakstrafverbod tot personen met een publieke taak heeft daarbij vooral

betrekking op een taakuitoefening met een zekere urgentie. Tegen die

achtergrond is aan deze onderdelen van de genoemde adviezen geen gevolg

gegeven.

4. Politieke en bestuurlijke context

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de motie van de leden Helder (PVV), Van

Qosten (VVD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-VI, nr. 24).
Het wetsvoorstel is aangekondigd in uw beider brief aan de Tweede Kamer van 11

maart 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28 684, nr. 551). Beoogd is indiening van

het wetsvoorstel voor het zomerreces.

De brief waarin het wetsvoorstel is aangekondigd (Kamerstukken II 2018/19,

28684, nr. 551), is door u beiden ondertekend. De Minister voor

Rechtsbescherming is daarvan de eerste ondertekenaar. Het conceptwetsvoorstel
en de bijbehorende toelichting werden ook langs deze lijnen opgesteld.

In het overleg van 9 maart is aangedrongen op agendering in de eerste MR na 13

maart. Daartoe worden de stukken aangereikt aan de CBJ van 17 maart.

5. Communicatie

Er zal in afstemming met DCOM in communicatie worden voorzien (persbericht).

6. Afstemming

De tekst is afgestemd met DFEZ, DSenl], DGPOL en DRC.

7. Bijlagen

- aangepast wetsvoorstel met MvT

- CBJ-formulier

- adviezen (volledigheidshalve)
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Onderwerp Wet uitbreiding taakstrafverbod Afkomstig van

Ministerie van JenV

MR/OR-nummer
2863932

 

Datum stuk

.

24 maart 2020

1 Indiener

De Minister voor Rechtsbescherming
De Minister van Justitie en Veiligheid

2 Advies

Instemmen, met interventie (introductie eigen voorstel).

3 Kern van het voorstel

Het bestaande taakstrafverbod (bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en recidive) wordt

uitgebreid. Ook bij (lichter) geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het

kader van de handhaving van de orde of veiligheid (hierna: personen met een publieke taak) komt

de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen te vervallen. Zie verder toelichting.

4 Interventie / spreektekst

* Dit wetsvoorstel beperkt de mogelijkheden tot het opleggen van een taakstraf.

+ Een taakstraf is bedoeld voor de afdoening van naar verhouding lichte vergrijpen.
» Geweld tegen personen die een publieke taak uitoefenen, is in onze ogen geen licht

vergrijp. Een taakstraf is hier niet op zijn plaats.

[Eventueel]
+ Het gaat bij personen met een publieke taak om bijvoorbeeld politiemensen, hulpverleners

en ook om mensen in de zorg.

+ Van hen wordt handelend optreden gevraagd, ook wanneer geweld dreigt.
* Dat juist deze mensen geen stap terug kunnen doen, is in deze crisistijden klip en klaar.

5 Politiek bestuurlijke context

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en

Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24). Het voorstel is aangekondigd in uw
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beider brief aan de Tweede Kamer van 11 maart 2019 als reactie op die motie (Kamerstukken II

2018/19, 28684, nr. 551).

Er is geen directe relatie met de huidige corona-crisis. Wel onderstreept het wetsvoorstel de

bijzondere waardering die mag uitgaan naar het zorgpersoneel en voor agenten die belast zijn met

de handhaving van de verboden op publieke evenementen en de anderhalve meter-regel. De MvT

vermeldt: “zij werken voor de publieke zaak in de frontlinie en stellen zich maximaal dienstbaar op

aan de samenleving. Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en

verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut

levensbedreigende situaties verkeren.” In de spreektekst is [tussen haken] de suggestie gedaan
daaraan te refereren.

6 Toelichting

a. Reikwijdte

Bij de totstandkoming heeft het bepalen van de reikwijdte van het wetsvoorstel een rol gespeeld.
Dit heeft mogelijk de belangstelling van andere departementen. Volledigheidshalve de opsomming:

-

personen met een publieke taak in de zin van het wetsvoorstel zijn (niet limitatief):

politieambtenaren, hulpverleners (brandweer, ambulance) en BOA's. Deze worden in de

wettekst ook met zoveel woorden genoemd omdat het een betrekkelijk homogene groep

is.

- Ook andere personen met een publieke taak vallen onder de reikwijdte van het voorstel en

zijn benoemd in de MvT (minder homogeen/verzameling): ov-personeel, personeel in de

zorgsector (artsen en verplegend personeel), jeugdbeschermers, rechters, griffiers,
officieren van justitie en advocaten, inspecteurs, beveiligers en bewakers,

verkeersregelaars, defensieambtenaren, deurwaarders en reddingzwemmers.

b. Financiéle gevolgen wetsvoorstel

Uit het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak komt nog naar voren dat jaarlijks

ongeveer€ 1,1 min. aan extra kosten worden verwacht als gevolg van het wetsvoorstel vanwege

een toename van het aantal rechtszaken. Hiervoor zal nog dekking moeten worden gevonden
binnen de JenV-begroting. De periode van advies door de RvS dient gebruikt te worden om in de

middelen hiervoor te voorzien; DGSenB en DGRR als opdrachtgever van deze wet zijn hiervoor aan

zet. In de CBJ] is - mede door Financién - akkoord gegeven op doorzetten van het wetsvoorstel

naar de MR, waarbij de financiéle gevolgen voor de rechtspraak nog niet in beeld waren; in de MR

wordt dan nu ook geen interventie van Financién verwacht; de nadere afstemming met Financién

zal, nadat de financiéle dekking binnen de JenV-begroting geregeld is, ook moeten plaatsvinden

gedurende de RvS-periode.

7 Voorportalen & Onderraden

Het stuk is ambtelijk voorbereid in de CBJ van 17 maart 2020. De CBJ-leden waren akkoord

zonder opmerkingen.

8 Afstemming

Over het advies vond afstemming plaats met DFEZ, DGSenB, DGPOL en DGRR en DCOM.
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Woordvoeringslijn

¢ We vragen van politieagenten en hulpverleners dat ze voor ons in de frontlinie

staan.

e Zij staan regelmatig mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties

verkeren. Zij verdienen, zeker nu, onze steun en ons respect.

e We moeten ons ook realiseren dat zij niet de mogelijkheid hebben een stap terug

te doen omdat hun werk juist handelend optreden vereist.

e Het gaat bij personen met een publieke taak niet alleen om politiemensen en

hulpverleners, maar ook om mensen in de zorg. Dat juist deze mensen geen stap

terug kunnen doen, laat deze crisistijd nog maar eens zien.

e Ik ben blij dat we in deze nieuwe versie van het wetsvoorstel nog eens goed

hebben kunnen neerzetten om welke beroepsgroepen het allemaal gaat.

Jeugdbeschermers en gevangenispersoneel vallen er onder. Maar ook

medewerkers in het openbaar vervoer en zorgpersoneel. Zij werken op dit

moment hard door om Nederland draaiend te houden. Ook zij krijgen te maken

met geweld, en verdienen extra strafrechtelijke bescherming.

e Dat geweld moet stevig worden aangepakt en zwaarder worden bestraft. Daar

past geen taakstraf bij.

¢ De MR heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Het zal nu aan de Raad van State

worden aangeboden voor advies.

Hoe groot is het probleem?

Als we kijken naar de recente cijfers van de aangiftes van werknemers met een publieke

taak dan gaat het om ruim 2000 aangiftes (2.284 in 2017; 2.347 in 2018).

Specifiek voor agressie en geweld tegen politieagenten hebben we ook cijfers. Dat

betreft afgelopen jaren tot bijna 4.000 aangiftes (2017: 3.964 aangiftes, 2018: 3.973,

2019 tot 1-10: 3.079 aangiftes).

Met de uitgebreide doelgroep van het wetsvoorstel gaat het dus om potentieel duizenden

zaken.

Belangrijk is ook het principe: van functionarissen met een publieke taak blijf je af. Denk

aan de agent die werd neergeslagen bij de trouwstoet in Rotterdam; dit kan echt niet.
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Kijk ook naar de jaarwisseling. Jaar in jaar uit worden politiemensen en hulpverleners

belaagd.

Maar kijk ook naar recente voorbeelden. Politieagenten die in het gezicht worden

gespuugd door mensen die zeggen Corona te hebben, OV-personeel dat te maken krijgt

met agressie door corona maatregelen. Dit accepteren we gewoon niet.

Problematisch vind ik dat bij geweld tegen deze functionarissen nog een taakstraf kan

volgen als er geen letsel is. Dat wil ik niet.

Wie valt eronder?

Het gaat om misdrijven gepleegd tegen “personen in de uitoefening van een publieke

taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.” Na de consultatie

hebben we nog eens gekeken naar de groep personen die onder de regeling vallen. Dat

zijn in ieder geval politiemensen, buitengewoon opsporingsambtenaren,

brandweermensen en ambulancepersoneel. Dit is in de wettekst cok zo benoemd.

Maar er is een (minder vastomlijnde) groep van personen die ook een publieke taak

uitoefenen. Ook zij moeten optreden. Het gaat om mensen vaak in uniform of anderszins

herkenbare kleding. Denk aan een conducteur of een verkeersregelaar. Artsen en

verpleegkundigen ook.

Verder kun je denken aan jeugdbeschermers die het gesprek aangaan met ouders over

de opvoeding van hun kinderen en dan met geweld worden geconfronteerd. Of

gevangenispersoneel dat te maken krijgt met agressieve gedetineerden.

Wat is de voorgestelde uitbreiding?

Algemeen geldt het huidige taakstrafverbod voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

We regelen iets extra’s voor functionarissen met een publieke taak: geen taakstraf kan

worden opgelegd als zij tijdens hun werk worden mishandeld of daartoe een poging

wordt gedaan.

Welke vormen van geweld vallen onder het wetsvoorstel?

Alle vormen van mishandeling vallen onder het taakstrafverbod: bijvoorbeeld slaan,

schoppen, stenen gooien, op iemand inrijden. Alles wat lichamelijk letsel kan

veroorzaken.

Van belang is dat er bij de voorgestelde uitbreiding geen sprake hoeft te zijn van letsel

door dat geweld. Het gaat om de gevaarzetting. Iemand die een steen naar het hoofd

van de politieagent gooit en zijn doel mist kan er ook onder vallen.

Vallen Coronaspugers ook onder het taakstrafverbod?

0039



35511794

We zien dat agenten bespuugd worden door mensen die zeggen dat ze Corona hebben.

Dat is echt bizar. Vorige week zijn mensen in dit soort situaties veroordeeld voor

mishandeling. Mishandeling van personen die zijn belast met een publieke taak, valt

inderdaad onder het taakstrafverbod.

Wat valt er nu niet onder?

We kijken nog naar openlijke geweldpleging (141, eerste lid, Sr): dat is vaak aan de

orde als niet duidelijk is wat de bijdrage van iemand aan het geweld is geweest. Ik laat

onderzoeken of daarop de uitbreiding ook niet zou moeten zien. Of dat daarbij een

taakstraf wel gerechtvaardigd kan zijn. Dit onderzoek wil ik afronden voordat ik het

wetsvoorstel indien.

Bent u niet bang dat rechters toch te lage straffen opleggen?

Nee. Het wetsvoorstel is een duidelijk signaal van de wetgever. Als je kijkt naar dit

geweld dan past daar geen taakstraf bij. Een vrijheidsstraf is een juiste sanctie.

[Achtergrond:

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak (VPT) wordt niet

geaccepteerd en sinds 2010 wordt er, conform de Eenduidige Landelijke Afspraken,

harder opgetreden tegen daders. Deze hardere daderaanpak bestaat o.a. uit een hoge

prioritering door politie en OM van zaken, het zoveel mogelijk verhalen van schade op

daders en het vorderen van een hogere strafeis conform de OM richtlijn.

Ondanks deze hardere daderaanpak kan het soms wenselijk zijn daarnaast ook andere

maatregelen te treffen. Het wetsvoorstel dat voorziet in een aparte strafbaarstelling voor

het hinderen van hulpverleners, het wetsvoorstel dat toeziet op een hogere strafmaat bij

het bedreigen van bestuurders zoals burgemeesters en het wetsvoorstel dat toeziet op

het uitbreiden van het taakstrafverbod bij geweldsdelicten tot deze beroepsgroep zijn

hier recente voorbeelden van.]
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Teletekst 25 maart

Agressie in bus en tram door corona

Medewerkers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam zijn de laatste paar dagen

herhaaldelijk mishandeld en bedreigd vanwege de coronamaatregelen, meldt Het Parool. Reizigers
denken dat ze gratis kunnen reizen omdat de bussen minder vaak rijden, zegt Connexxion. Een

van de maatregelen is dat mensen in de bus en tram achter instappen. Sommige reizigers checken

dan niet in. Personeel dat hen daarop aanspreekt, wordt onheus bejegend, zeggen de vervoerders.

Minister Van Nieuwenhuizen noemt dat gedrag gestoord en totaal onacceptabel. Ze zegt op Twitter

dat ov-medewerkers zeker nu juist waardering verdienen.

Rechtspraak.nl 20 maart

Cel voor vrouw die agent bespuugde en zei dat ze corona heeft

Een 49-jarige vrouw uit Utrecht is door de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk voor

bedreiging van een agent met de dood en mishandeling van een agent. De vrouw heeft afgelopen
week een politieagent bij de keel gegrepen en later heeft zij de agent in het gezicht gespuugd en

zei daarbij dat zij een corona-patiént is.

Cellencomplex

Afgelopen woensdag zijn agenten naar de woning van de vrouw gereden na een melding. Omdat

de agenten geen contact kregen met de vrouw zijn zij met een slotenmaker de woning

binnengegaan. Daar roken ze een sterke alcohollucht bij de vrouw. Na een gesprek zei de vrouw

tegen de agent ‘ik maakje af’ waarna zij opstond en één van de agenten bij de keel greep. Later

in het cellencomplex heeft de vrouw aangegeven dat zij een corona-patiént is. Daarna spuugde zij
de agent in haar gezicht. Op zitting heeft de vrouw aangegeven dat zij zich niets van de bewuste

woensdag kan herinneren omdat zij onder invloed was van alcohol.

Extra kwalijk

De politierechter vindt het extra kwalijk dat de vrouw de agent, die juist in deze tijd op steun

moeten kunnen rekenen, mishandeld heeft. De agent zit op dit moment in een sociaal isolement,

zij kan geen contact hebben met haar familie omdat zij niet weet of zij besmet is. Dat de vrouw

aangeeft dat zij geen corona heeft en nog geen symptomen daarvan vertoont maakt dat niet

anders. Volgens de officier moet het spugen worden gekwalificeerd als bedreiging, maar de

politierechter vindt de juridische kwalificatie mishandeling meer op zijn plaats. Naast de celstraf

moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen.

Supermarktmanager bespuugd

Ook een 28-jarige man uit Lelystad stond vrijdag terecht op de zogenoemde snelrechtzitting. Hij is

veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het bespugen van een supermarktmanager. Volgens
het slachtoffer is de man na sluitingstijd de winkel binnengekomen om bier te kopen. Toen de

supermarktmanager de man naar de uitgang begeleidde is hij bespuugd. Daarop is hij door de

politie aangehouden en vastgezet tot aan de snelrechtzitting. Met het spugen heeft de man veel

onrust veroorzaakt bij het slachtoffer. De politierechter kwalificeert het spugen dan ook als

mishandeling. ‘Gelet op de bijzondere situatie waarin we nu zitten vind ik het spugen zeer heftig.
In beginsel zou een gevangenisstraf passend en geboden zijn’, aldus de rechter. Omdat de man

niet recentelijk eerder veroordeeld is voor geweldsfeiten, de man geen misbruik heeft gemaakt van

de coronasituatie en omdat de man zelf ook een vitaal beroep kiest de politierechter voor een

werkstraf. Ook moet de man de supermarktmanager een schadevergoeding betalen.

De Stentor, 24 maart
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Hoesten, spugen en ‘fuck corona’: al 13 agenten in Oost-Nederland belaagd sinds corona-

uitbraak

In Oost-Nederland zijn de afgelopen twee weken dertien politieagenten belaagd door

‘coronahoesters’. Het OM wil mensen die moedwillig agenten in het gezicht hoesten, spugen en

schelden met corona via snelrecht keihard aanpakken. De eerste drie verdachten verschijnen de

komende dagen voor de rechter-commissaris. Volgens de politie in Oost-Nederland zijn er

inmiddels dertien incidenten bekend waarbij mensen agenten express in het gezicht hoesten. ,,Dit

is totaal onacceptabel en samen met het OM treden we hier hard tegenop”, zegt

politiewoordvoerder Simen Klok.

Eerste verdachten voor de rechter

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de eerste drie verdachten uit onder meer Zutphen en

Biddinghuizen vandaag en morgen voor de rechter-commissaris moeten verschijnen.

Het gaat om een 46-jarige man uit Zutphen die onlangs in de richting van een agent zou hebben

gehoest. Daarbij zei hij ‘iets over ziektes’ tijdens een aanhouding rond vermoeden van huiselijk

geweld. De rechter besliste vandaag dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.

Een 32-jarige man uit Biddinghuizen en een 43-jarige man uit Borne werden aangehouden nadat

zij hoestten of spuugden in de richting van agenten.

De man uit Borne zou daarbij afgelopen weekend in Almelo ‘fuck corona’ hebben geroepen.

Berechting via snelrecht

Naar verwachting zullen zij volgende week al worden berecht. ,,Dit zijn ernstige misdrijven waarbij

wij inzetten op snelrecht”, reageert woordvoerder Annette Toonen van het Openbaar Ministerie

Qost-Nederland. Dit betekent dat verdachten binnen 17 dagen voor de rechter moeten verschijnen
en hun gevangenisstraf gelijk moeten uitzitten.

Politievakbond: ‘onaanvaardbaar’

Politievakbond ACP noemt de incidenten ‘onaanvaardbaar’. ,,Het neemt hand over hand toe”, ziet

voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,Deze mensen moeten zo hard mogelijk worden gestraft. Vanwege
de handhavingstaak die agenten en BOA's hebben rondom corona bestaat het risico dat er meer

van dit soort incidenten plaats gaan vinden de komende tijd.”

Op dit moment test de GGD agenten niet na een hoest- of spuugincident. ,,Er is bitter weinig aan

te doen, ook omdat agenten eerst klachten moeten krijgen voordat er getest kan worden. Het is

belangrijk om goed te registreren wanneer de incidenten plaatsvinden, mochten agenten later ziek

worden.”

Aangehouden vanwege hoesten

Vorige week al kregen drie verdachten in andere delen van het land forse straffen opgelegd
vanwege gehoest in de richting van agenten. Rechters in Den Haag en Utrecht legden in die

gevallen via een ‘supersnelrecht-procedure’ een werkstraf van 40 uur en celstraffen variérend van

vier tot tien weken op.

Afname andere criminele activiteiten

De politie ziet intussen het aantal andere criminele activiteiten in Oost-Nederland sterk afnemen.

Zo is het aantal inzetten van arrestatieteams drastisch teruggelopen, zegt hoofdcommissaris Oscar

Dros tegenover NRC. Slechts eén keer is dat afgelopen week gebeurd, terwijl zo'n inzet normaal

gesproken wekelijks wel tien keer voorkomt.

Politie Oost-Nederland ziet ook een sterke afname van het aantal aanrijdingen, geweldsincidenten
en inbraken. Daarentegen moeten de nieuwe maatregelen die nodig zijn om het coronavirus

verder in te dammen worden gehandhaafd. ,,We verwachten dat er op korte termijn een landelijk
bericht komt met een duiding van de criminaliteitsontwikkeling”, besluit politiewoordvoerder Klok.
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Inhoud wetsvoorstel - 1

>

vitbreiding
bestaande taakstrafverbod bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en

recidive

> Huidige tekst artikel 22b

1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:

a. een_misdrijf waarop naar de wettelijke omschriving.
een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld (formeel

criterium) en dat een ernstigé inbreuk op delichamelijkeintegriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad
(materieel criterium);

b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b, 248a, 248b, 248c en 250.

2. Een taakstraf wordt voorts niet opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf indien:

1° aan de veroordeelde in de vijfjaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een
taakstraf is opgelegd, en

2° de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel op grond van artikel 6:3:3 van het Wetboek van Strafvordering de

tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is bevolen.

3. Van het eerste en tweede lid kan worden
afgeweken

indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 3
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Inhoud wetsvoorstel 11

> Geen ‘kale taakstraf’ bij één van de misdrijven omschreven in de
artikelen 300 tot en met 303 Sr, indien het misdrijf is begaan tegen:

een ambtenaar van politie,

een medewerker van brandweer of ambulance, of

een buitengewoon opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn publieke taak in

het kader van de handhaving van de orde of veiligheid, of tegen

een andere persoon die in dat kader een publieke taak uitoefent.

> Elke vorm van fysiek geweld, ongeacht de ernst van de gevolgen.
> Casus ME-er (poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel).
> Werking van het taakstrafverbod niet afhankelijk van het in artikel 22b,

eerste lid, onderdeel a, Sr genoemde formele en materiéle criterium.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528
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Voorgeschiedenis en ambtelijke voorbereiding

> Motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en Van Dam

(CDA) (Kamerstuk 35000 VI, nr. 24).

> Aankondiging wetsvoorstel in brief van de Minister voor

Rechtsbescherming d.d. 11 maart 2019 (Kamerstuk 28684, nr.

551).

> Gelijktijdig aan ambtelijke voorbereiding onderzoek naar

toevoeging artikel 141, eerste lid, Sr aan voorgestelde opsomming
in artikel 22b, tweede lid, onderdeel c, Sr.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 5
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WODC Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

> Aangekondigd in eerdere brief.

> Aanvankelijk beperkte medewerking vanuit de rechtspraak.

> Onderzoek kent een gedegen juridische analyse (vergelijking
vormen van mishandeling en openlijke geweldpleging).

> Uitkomst onderzoek

— Conclusie: artikel 141 Sr aan het wetsvoorstel toe te voegen heeft geen

toegevoegde waarde. Artikel 141 Sr ‘typisch taakstrafdelict’.

—

Toevoeging wel ‘juridisch noodzakelijk” om uitvoering te geven aan de motie

Helder c.s..

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 6

16 juni 2021

35511797 0041



(Internet-)consultatie

> Internetconsultatie gelijktijdig aan consultatie vaste adviesorganen.

> Rvdr, NVVR, het College van Procureurs-Generaal, de korpschef
van de politie (de politie), KMAR, NOVA en de

reclasseringsorganisaties (3RO).

> Respondenten in de internetconsultatie: de Nederlandse

Veiligheidsbranche, De Vereniging Beveiligingsorganisaties
Nederland, Politievakbond ACP, de gecertificeerde instellingen voor

jeugdhulp en jeugdreclassering en de Koninklijke
Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 7
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Kritiek en steun (weergave)

> Kritiek gericht tegen (bestaande) taakstrafverbod

—

bestraffing in de praktijk al in lijn met kennelijk beoogde doel wetgever,

— rechter wordt beperkt in de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk;
— taakstraf is beter dan korte gevangenisstraf (in termen van recidivebeperking);
—

geweldplegers zijn vaak kwetsbare verdachten waarbij behandeling en

gedragsbeinvioeding in de sanctionering een rol moet hebben;

— combinatie van taakstraf met gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf zou

mogelijk moeten zijn.

> Steun vanuit belangenorganisaties die beroepsgroepen toegevoegd
zouden willen zien aan de opsomming van artikel 22b, eerste lid,
onderdeel c (politie, beveiligers).

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 8
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Aanpassingen n.a.v. consultatie

> Aanvullingen onderbouwing noodzaak wettelijke verankering.
> "Het is de verantwoordelijkheid van de wetgever om in de wet aan

te geven welke straffen kunnen worden opgelegd en onder welke

omstandigheden, mede
ge
elet op de

belevin,
van een

traf
in de

samenleving” (Kamerstu ken II 2019/20, 35528, nr. 3, p. 5 en 6).
> Verheldering van het begrip “persoon in de eaten van een

publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of

veiligheid”.
>

Jidleg
over mogelijke sanctiecombinaties a.d.h.v. rechtspraak HR

20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:202-> taakstraf i.c.m.

onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk voorarrest toegestaan.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 9
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Advisering Afdeling advisering Raad van State

> Advies kritisch getoonzet, (maar) dictum B.

—

Afdeling onderschrijft de laakbaarheid van het toegenomen geweld tegen
publieke ambtsdragers en het belang van een effectief optreden daartegen.

—

Zij stelt vragen bij de motivering en de effectiviteit van de voorgestelde
uitbreiding van het taakstrafverbod, mede in het licht van de reeds bestaande

mogelijkheden om geweld tegen personen met een publieke taak tegen te

gaan.
—- Wetsvoorstel sluit ook in lichtere gevallen de mogelijkheid uit om een mildere

of meer op de persoon gerichte straf op te leggen. De Afdeling vraagt
aandacht voor mogelijke alternatieve maatregelen.

—-

Verduidelijk de reikwijdte van het verruimde taakstrafverbod en beperk tot

personen die
daadwerkelijk

belast zijn met een publieke taak in het kader van

de handhaving van de orde of veiligheid.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 10
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Nader rapport en indiening wetsvoorstel TK

> Op 14 juli 2020 wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer.

> Advies Afdeling advisering heeft op onderdelen geleid tot

toevoegingen en redactionele bijstellingen van de memorie van

toelichting.

> Aandacht voor cijfermatige onderbouwing.

> WODC-onderzoek bij indiening nog niet beschikbaar (in september
2020 wel).

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528 11
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Verslag en nota naar aanleiding van het verslag

> Verslag VKC Justitie en Veiligheid vastgesteld 13 oktober 2020

(Kamerstukken II 2020/21, 35528, nr. 6).
> Ontvangst wetsvoorstel

—-

VVD, CDA, GL, SGP ‘met belangstelling kennisgenomen’ (steun);
—- D66 ‘met onvrede kennisgenomen’ (geen steun);
— SP uit aarzelingen maar onderschrijft ernst geweld tegen personen met een

publieke taak (mogelijk steun, beantwoording van belang).

> Opvallend: geen inbreng van PVV (N.B. motie Helder).
> Nota naar

aanielding
van het verslag d.d. 11 december 2020

(Kamerstukken II 2020/21, 35528, nr. 7).
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Behandeling wetsvoorstel TK

> Aanzienlijke hoeveelheid amendementen

—- Stuk nr. 8 (Van Wijngaarden) over particuliere beveiligers onder de reikwijdte van het taakstrafverbod;
—-  Stuk 9 — 12 (Helder) over het openlijk in vereniging plegen van geweld onder de werking van het taakstrafverbod brengen;
— Stuk nr. 10 (Helder) over een uitzondering voor een veroordeling zonder strafoplegging (9a Sr n.v.t.);
—- Stuk nr. 11 (Bisschop) over het onder het taakstrafverbod brengen van het vernielen van goederen van hulpverleners;
- Stuk nr. 13 - 15 (Van Wijngaarden) over journalisten en publicisten onder de reikwijdte brengen van het taakstrafverbod;
— Stuk nr. 14 (Helder) over een minimum gevangenisstraf van vijf jaar;
— Stuk nr. 16 (Van der Graaf c.s.) over naast een taakstraf ook een voorwaardelijke straf kunnen opleggen;
—- Stuk nr. 19 (Van den Berge en Kuiken) over een hardheidsclausule.

> Wetsvoorstel op 2 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Alle amendementen verworpen.
— Voor: Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD.

—-

Tegen: D66, GroenlLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528
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Eerste Kamer —

schriftelijke voorbereiding

> Voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor

Justitie en Veiligheid (J&V) op 30 maart 2021.

Deskundigenbijeenkomst 8 juni 2021.

Het voorlopig verslag was voorzien voor 14 juni 2021.

Voorlopig verslag, memorie van antwoord, eventueel nader

voorlopig verslag en nadere memorie van antwoord.

Eerste Kamer geen recht van amendement.

Stemmingsoverzicht TK vertaald naar EK -> 31 van de 7/5.

Wet uitbreiding taakstrafverbod - Kamerstukken 35528
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Enkele bijzonderheden

Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

Toeslagenaffaire (hardheidsclausule)
— Van Dam woordvoerder bij

behandeling wetsvoorstel in TK

Deskundigenbijeenkomst EK

Lobby beveiligingsbranche

Vv

Vv

Vv

Vv
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De Minister voor Rechtsbescherming
De Minister van Justitie en Veiligheid

nota Nader rapport bij wetsvoorstel tot uitbreiding van het

1. Doel nota

U wordt gevraagd in te stemmen met de verwerking van het advies van de

Afdeling Advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling).Het advies

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Gevraagd wordt uw beider instemming met:

de verwerking van het advies van de Afdeling in het wetsvoorstel en de

memorie van toelichting;
het bijgevoegde nader rapport;

indiening van het wetsvoorstel zonder de oplevering van het WODC-

onderzoek naar artikel 141 Sr (openlijk geweld) af te wachten.

3. Toelichting op het advies

3.1 Algemeen

personenmet een publieke taak. Het wetsvoorstel — dat uw beider instemming
behoeft - is op 9 april 2020 voorgelegd aan de Afdeling. De wijzigingen als gevolg
van het advies worden hier kort toegelicht (3.2, a tot en met e).

3.2 Verwerking advies

a. Inhoud en achtergrond wetsvoorstel

De Afdeling onderschrijft de noodzaak van een strenge aanpak van geweldplegers

tegen personen met een publieke taak.

b. Motivering van het wetsvoorstel

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector straf-en sanctierecht

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
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Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector straf-en sanctierecht

Datum

22 juni 2020

ons kenmerk

2951660

c. Effectiviteit van het voorstel

In de memorie van toelichting is aangegeven dat de rechter in bijzondere situaties

tot het oordeel kan komen dat een misdrijf onvoldoende aanleiding geeft tot het

opleggen van een gevangenisstraf. Daarbij is verwezen naar de jurisprudentie die

a = oo [1] <[1] wna [le] rr

Deze redeneerlijn is consistent met de brief

van 14 maart 2019 van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Voorzitter

van de Eerste Kamer, houdende de beantwoording van schriftelijke vragen over

de evaluatie van het taakstrafverbod uit 2017 (Kamerstukken I, 2018/2019,

32169, G). Vervolgens geeft u aan dat om die reden de memorie van toelichting

op dit punt geen aanvulling behoeft.

d. Proportionaliteit en mogeljjke alternatieven vormgeving

<oOoONf=[1] Ble]<
0

[A3
5

25o
0

moS43Mm
rt <

vg3
3

Mm =
N[1] 3 3 a a 3 0 [1] [1] [1] a [1] a [1] 30 o [11]3 [al [1] oOo = [17]fo} a [1] 30 oO [11]

oooZoo>
g

5

Sn

~

oa80d22ge
2

TF ®8 na
<

Oo

+

3

adgo>=oo
™

ox
=

ET3

aggS<x54So
|

—_

=amSmeCsI
er

®

ww

IJ

<

a

3

mo

3

o

&

o

0

or— Oov5Ww
5

QQ

I

=o=o¥AS© =

3

Zo g
2

=a [1] [1] 3

Pagina 2 van 4

0042



35511801

publieke opdrachtgever te herleiden is. In de consultatie pleitte ook de Korpschef Directie Wetgeving en

hiervoor. Voor het overige vraagt de Afdeling in te gaan op de relatie met andere Juridische 7aken
i i A i

Sector straf-en sanctierecht

voorzieningen, die eveneens betrekking hebben op personen met een publieke
taak. Datum

22 juni 2020

Naar aanleiding van het advies is de memorie van toelichting aangevuld. Erisin ~~ ons kenmerk

eerste lid, onderdeel c, Sr besloten ligt dat de taakuitoefening tot een publieke
opdrachtgeverte herleiden is. Daarbij wordt als voorbeeld gegeven dat de

verkeersregelaar bij een vergunningplichtig evenement, waarbij door de

vergunningverlener als voorwaarde is gesteld dat verkeersregelaars worden

ingezet, een publieke taak uitoefent en onder de werking van het wetsvoorstel

valt. In de memorie van toelichting wordt niet expliciet gemaakt dat de

verkeersregelaar die op privaat terrein het verkeer regelt (denk bv. aan

parkeerplaatsen bij een dierentuin), niet onder de werking van het wetsvoorstel

valt. Verder is in de memorie van toelichting verhelderd dat zorgpersoneel onder:

De reikwijdte van het wetsvoorstel is met het voorgaande niet gewijzigd.

4. Politieke en bestuurlijke context

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de motie van de leden Helder (PVV), Van

Qosten (VVD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-VI, nr. 24).
Het wetsvoorstel is aangekondigd in uw beider brief aan de Tweede Kamer van 11

maart 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28 684, nr. 551). Beoogd is indiening van

het wetsvoorstel voor het zomerreces. De brief waarin het wetsvoorstel is

aangekondigd (Kamerstukken II 2018/19, 28684, nr. 551), is door u beiden

ondertekend. De Minister voor Rechtsbescherming is van deze brief de eerste

ondertekenaar. Het conceptwetsvoorstel en de bijbehorende toelichting werden

ook langs deze lijnen opgesteld. Voorgesteldwordt het nader rapport door de
Minister voorRechtsbescherming,mede namens de Minister van Justitie en
Veiligheid,te laten ondertekenen.

In de voornoemde brief is aangekondigd dat in opdracht van het WODC-

onderzoek zal worden gedaan naar de noodzaak en wenselijkheid om ook artikel

141 Sr (openlijk geweld) wanneer dit wordt gepleegd tegen personen met een

publieke taak in de zin van dit wetsvoorstel, onder de werking van het

wetsvoorstel te brengen. Er zou naar worden gestreefd dit onderzoek gelijktijdig
met het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer te

doen toekomen. Het onderzoek nadert zijn voltooiing maar is nog niet gereed. De

verwachte oplevering van het rapport en mogelijke aanbieding vallen in het

zomerreces. Naar verwachting zullen het wetsvoorstel en het onderzoeksrapport

gelijktijdig in de Vaste Kamercommissie JenV aan de orde komen. Het latere

verschijnen van het onderzoek hoeft zo geen beletsel te vormen voor indiening.
De bevindingen van de onderzoekers kunnen bij de schriftelijke behandeling van

het wetsvoorstel door de VKC JenV worden betrokken.

Wanneer u prijs zou stellen op verwerking van de onderzoeksbevindingen voor

indiening, moet het verschijnen van het onderzoek worden afgewacht.

5. Communicatie

Er zal in afstemming met DCOM in communicatie worden voorzien (persbericht).
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6. Afstemming
De tekst is eerder afgestemd met DFEZ, DSen], DGPOL en DRC. De inhoud van

het wetsvoorstel is niet gewijzigd.

7. Bijlagen
-

aangepast wetsvoorstel met memorie van toelichting;
- het nader rapport in concept;
- het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector straf-en sanctierecht

Datum

22 juni 2020

ons kenmerk

2951660
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De Minister voor Rechtsbescherming
De Minister van Justitie en Veiligheid

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod (KS 35528)

1. Doel nota

Besluitvorming. De VKC voor Justitie en Veiligheid heeft 13 oktober jl. het verslag

vastgesteld bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Uw beider

instemming wordt gevraagd met de concept-nota naar aanleiding van het verslag.

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

In concept treft u de nota naar aanleiding van het verslag aan (bijlage). Ook het

verslag is bijgevoegd. Het advies is in te stemmen met de beantwoording.

3. Toelichting op het advies

3.1 Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van het taakstrafverbod dat nu geldt

bij ernstige geweld- en zedenmisdrijven en recidive. Aan hettaakstrafverbod

WwN S<A]Q[5]~ =M7<oo@o 5 —=[1]8.[0] 23o

In het verslag spreken VVD, CDA, GroenLinks en SGP uit met belangstelling van

het wetsvoorstel kennis te hebben genomen.

3.3 Belangrijkste aandachtspunten en toelichting op voorgestelde beantwoording

a. Cijfermatige onderbouwing
Alle fracties vragen naar een cijfermatige onderbouwing voor de noodzaak van het

wetsvoorstel: komt het in de praktijk voor dat geweld tegen personen met een

publieke taak met een kale taakstraf wordt afgedaan? Op verzoek heeft de Raad

voor de rechtspraak hierover cijfers aangeleverd. Hieruit blijkt dat een kale

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e) 
Wetgevingsjurist

 
 @minjenv.nl

Datum

26 november 2020

Ons kenmerk

2600479

Dossiernummer

SSR W49.107
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Datum

26 november 2020
. Tegen de achtergrond van het

al bestaande taakstrafverbod is het voorstel zo bezien noodzakelijk. Daarbij
Ons kenmerk

benoemt u dat alle fracties zeggen geweld tegen personen met een publieke taak
ia

af te keuren. Het ligt dan voor de hand deze afkeuring in de wet tot uitdrukking te

laten komen.

b. Sanctiecombinaties

In de memorie van toelichting is reeds uiteengezet dat het wetsvoorstel afdoende

ruimte biedt om bijzondere omstandigheden, gelegen in de persoonlijkheid van de

verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, in de rechterlijke

beoordeling te betrekken. Dit is bevestigd in de jurisprudentie (Valkenburgse

zedenzaak). Een preciezere duiding van de mogelijkheden van de rechter is in het

stadium van indiening van het wetsvoorstel achterwege gebleven. Alle fracties

In de richting van de VVD en het CDA wordt uiteengezet dat een taakstraf in

combinatie met een korte gevangenisstraf (van 1 dag of gelijk voorarrest)

mogelijk blijft. Dit is geen ‘omzeiling’ van het taakstrafverbod: het is aan de

rechter om de duur van de gevangenisstraf te bepalen. Cijfers bevestigen daarbij

overigens dat deze sanctiecombinatie niet veelvuldig toepassing vindt. Dit maakt

ook dat het geen symboolwetgeving betreft, waarnaar de SP vraagt.

GroenlLinks, SP en D66 leggen de nadruk op het sanctiedoel van speciale

preventie/voorkoming van recidive. Zij stellen dat een taakstraf in dit opzicht
effectiever is dan een korte gevangenisstraf. Hun kritiek wordt in de voorgestelde

beantwoording o.m. weerlegd met verwijzing naar de Wet straffen en

beschermen. Inspanningen van het kabinet om de recidive terug te dringen

(regeerakkoord) zijn hierin neergeslagen. In deze wet wordt gedragsbeinvioeding
in de detentie vormgegeven in de voorwaardelijke invrijheidsstelling (bij straffen

langer dan een jaar) of in het penitentiair programma (bij straffen van zes

maanden tot een jaar). Gedragsbeinvloeding en verplichte behandeling voor

korter gestraften behoren in dit stelsel mede tot het domein van de strafrechter.

Die gedragsbeinvloeding krijgt dan vorm in het stellen van bijzondere
voorwaarden bij een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf.

Binnen de redeneerlijn past verder dat het opleggen van een kale taakstraf, ook

vanuit een oogpunt van speciale preventie, geen toegevoegde waarde heeft.

Vanuit een oogpunt van vergelding, past het niet om in de gevallen waarin het

taakstrafverbod geldt, de taakstraf te combineren met een voorwaardelijke

gevangenisstraf. De kale taakstraf wordt geheel uitgesloten.

¢. Reikwijdte wetsvoorstel (welke beroepen en strafbare feiten?)
Er wordt aanvullend aandacht gevraagd voor private beveiligers (VWD), personen

werkzaam ten dienste van het publiek zonder operationele taak in het kader van

de handhaving van orde en veiligheid uitvoeren, zoals leden van de regering of

ambtenaren van ministeries (CDA). De SGP vraagt aandacht voor vrijwilligers in

de zorg. Ook de agent in burger en de arts buiten werktijd worden genoemd. CDA
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en SGP vragen ten slotte ook aandacht voor bedreiging (artikel 285 Sr) en

vernieling (350 Sr). Datum

26 november 2020

Bij de beantwoording van vragen over de reikwijdte zijn de redeneerlijnen
Ons kenmerk

aangehouden die eerder met u zijn besproken: met het wetsvoorstel zal ook bij
ia

lichter fysiek geweld tegen de wettelijke doelgroep het taakstrafverbod van

toepassing zal zijn. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het geweld zich

richt tegen personen die een (operationele) taak in het kader van de handhaving
van de orde of veiligheid uitoefenen. Worden deze personen daarin met fysiek

geweld belemmerd of dreigt een dergelijke belemmering, leidt dit niet alleen tot

een schending van de integriteit van het slachtoffer maar 00k tot een aantasting
van het gezag. Met deze redeneerlijn worden gesuggereerde uitbreidingen in

beginsel afgehouden (private beveiligers, leden van de regering,

Rijksambtenaren) of wordt aangegeven onder welke omstandigheden een

bepaalde beroepsbecefenaar (zorgmedewerkers, agent in burger, arts) wel onder

de reikwijdte van het wetsvoorstel valt. Omdat het krachtenveld hier bij de

verdere behandeling beslissend zal zijn, is de beantwoording van vragen naar

uitbreidingen op dit punt niet te stellig afwijzend. Wel wordt aangegeven hoe het

voorgestelde criterium moet worden uitgelegd.

d. Het WODC-onderzoek over 141, eerste lid, Sr (openlijke geweldpleging)
U onderschrijft de bevinding van de onderzoekers dat toevoegen van artikel 141,

eerste lid, Sr aan de opsomming van misdrijven waarop het wetsvoorstel ziet,

weinig toegevoegde waarde heeft. Het onderzoek bevestigt dat voor dit artikel

ook een veroardeling kan volgen wanneer een dader zelf geen fysiek geweld heeft

gebruikt. Ook kan in deze gevallen een veroordeling volgen voor zodanig licht

geweld dat in die gevallen van mishandeling geen sprake is. Dit heeft u tot het

oordeel gebracht dat openlijke geweldpleging, ook al zou het zijn gericht tegen de

personen met een publieke taak waarop dit wetsvoorstel betrekking heeft, niet

onder de werking van het voorgestelde taakstrafverbod moet worden gebracht.
Hiervoor lijkt steun te bestaan.

4. Politieke en bestuurlijke context

5. Communicatie

Er is geen afzonderlijke communicatie voorzien.

6. Afstemming
De nota naar aanleiding van het verslag is afgestemd met DS], DRC en DFEZ en

het ministerie van Financién (IRF).

7. Bijlagen
Als bijlagen treft u aan:

- het verslag
- de conceptbeantwoording (nota naar aanleiding van het verslag).
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

Juridische Zaken
Minister voor Rechtsbescherming Sector Straf- en Sanctierecht

Minister van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

 

 
 

 
Wetgevingsjurist

Nn ota Amendement Van den Berge en Kuiken wet uitbreiding Tone) @minjenv.nl
taakstrafverbod - hardheidsclausule

Datum

1 februari 2021

ons kenmerk

3202871

 

1 Doel nota

Besluitvorming. U wordt gevraagd in te stemmen met een Kamerbrief waarin een

appreciatie wordt gegeven van een vandaag ingediend amendement bij het

wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.

N Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Ww Toelichting op het advies

kunnen leiden. In de appreciatie geeft u aan dat er ook in de gevallen waarin het

taakstrafverbod geldt, ruimte bestaat voor behandeling en begeleiding. De

indieners stellen dit in de toelichting nadrukkelijk aan de orde.

Dilemma's

v.t.=

8h

5 Politieke en bestuurlijke context

Het betreft een amendement van Groen Links en PvdA. De stemming vindt plaats

op dinsdag 2 februari 2021. Naar verwachting is er geen meerderheid voor het

amendement.

6 Communicatie

N.v.t.

0044



7 Afstemming Directie Wetgeving en

Het debat werd eerder voorbereid met DGSenB en DGRR. Juridische 7aken
Sector Straf- en Sancterecht

8 Bijlagen Datum

Het amendement en de brief ter ontrading. 1 februari 2021

ons kenmerk

3202871
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VErslags Wetgevingsoverleg MinRb/DWJZ

 

 

Omeschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Afwezig

Wetgevingsoverleg MinRb/DW1Z

5 februari 2020, 13:30 - 14:00 uur

Hugo de Grootzaal N08.01

 

 
  Ie],

(10)(2e)

 
 

buiten verzoek 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Contactpersoon

Datum

6 februari 2020

Projectnaam

Wetgevingsoverleg

MinRb/DWIZ

Notulist
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DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

6 februari 2020

buiten verzoek 
4. Bespreking verwerking adviezen n.a.v. het wetsvoorstel uitbreiding

taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak

(Zie memo - verwerking adviezen n.a.v. wv taakstrafverbod)

Het criterium voor de afbakening van de doelgroep moet zo worden ingevuld dat

duidelijk is dat ook bijvoorbeeld jeugdbeschermers en verkeersregelaars er onder

vallen; kort gezegd moet het gaan om de brede doelgroep van alle personen die

in de frontlinie werken voor de publieke zaak. Anders dan voorgesteld in het

besproken memo wordt bij de nadere toelichting bij de doelgroep van “personen
belast met een publieke taak in het kader van de handhaving van orde of

veiligheid” in de memarie van toelichting niet benadrukt dat het moet gaan om

een urgente taakuitoefening.

Voor de voorgestelde voorziening voor nijpende gevallen (hardheidsclausule) is

besloten dat deze nog niet bij de verwerking van de adviezen wordt opgenomen

in het wetsvoorstel. Dit wordt opnieuw bezien na de advisering van de Raad van

State.

Voor de gewenste voortgang van het wetsvoorstel is toegezegd dat binnen twee

weken nadat ook bespreking met in de staf met de Minister van Justitie en

Veiligheid heeft plaatsgevonden een concept in de lijn richting beide

bewindspersonen wordt gebracht.

buiten verzoek 
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DWIZ Sector staats- en

bestuursrecht

Datum

6 februari 2020

buiten verzoek 
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(10)(2e)

BD/DSenJ/Ten B IKIEIZIM@minjenv.nll;
OEM £0/ORC/CVEE @minjenv.n!]; IRE)

(EESM @ minjenvnl); BD/DW.JZ/SSR [IES]
(ED) - BD/DWJZ/SSRIEE @minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 3/2/2020 3:11:08 PM

Subject: 2020 2 2 memo voorbereiding gezamelijk overleg Mrb - MJenV wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod DWJZ

Received: Mon 3/2/2020 3:11:09 PM

2020 2 2 memo voorbereiding gezamelilk overleg Mrb - MJenV wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod DWJZ.docx

 
  

 @minjenv.nl];

 

Collega’s,
Zoals aangekondigd, bijgaand het voorbereidende memo t.b.v. het gezamenlijk overleg tussen beide ministers over

het taakstrafverbod op © maart a.s. In voetnoot 2 worden de beroepsgroepen benoemd die volgens ons voorstel

onder het wetsvoorstel zouden komen te vallen. Die voetnoot wordt in de eindversie hog omgetoverd in een mooie

bijlage.
Willen jullie bezien ofjullie met de inhoud kunnen leven? Ik zou het graag woensdag einde dag aan de DBO

aanreiken.

Graag breng ik nogmaals ook de uitnodiging voor het overleg met de heren ministers onder de aandacht. Als jullie

prijs stellen op een uitnodiging, wordt daarin voorzien. Zo niet meld ik graag dat jullie het van harte met DWJ1Z

eens zijn ©.

Vriendelijke groet,

35511993 0046



 

  

   
 
 

 To: BD/DGRR/DRC/GC] OED) @minjenv.nll; BD/DGRR/DRC/CV] ED minjenv.nl];
BD/DG

erSC - BD/DRC IESE @minjenv.nl]; -

BD/DRC[ minjenv.nl]
Cc: — oes BD/DFBC/FBC [IIE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC

Sent: Mon 1/25/2021 4:15:06 PM

Subject: 25/1 - Korte terugkoppeling MTDRC

Received: Mon 1/25/2021 4:15:07 PM

 

 JVI (=TgRVI=Tpedo ]=T 4

Actualiteiten

vMRb - dinsdag 26/1 plenair debat inzake Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - {UE gaat.

 
 

TT) (Tg VI=Tpdol=16

Hartelijke groet,

(10)(2e)
Directiesecretaris Directie Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrijding
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 (10){2e)
(10)(2e)
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 To: IED- 50/0)z/ssRIINE minjenv.nl]
Cc: ERED) BD/DRC/CV[EEEA@minjenv.nl]; HO  —BD/DWJZ/SSRIKIRIESM @minjenv.nl]
From: [RESE- BD/DRC/CV

Sent: Thur 7/23/2020 11:41:17 AM

Subject: behandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 7/23/2020 11:41:18 AM

Ha TEEN,
Wanneer wordt het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod in de Kamer behandeld? Heb je al een datum/periode?

Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet,

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag
Mobiel: IEG OIFL)

E-mail: [Eeminjenv.nl
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 To: (10)(2e) (PaG Den Haag)'[I4El @om.nl]
Cc: EEE- 20/0DGPenV/PPRT/PRO[IIIEES)

2@minjenv.nl]; BD/DRC/C VES

aBD/DWJZ/SSR

¥
EDova

From: BD/DVB/IV

Sent: Tue 9/15/2020 1:43:31 PM

Subject: bijeenkomst groepsaansprakelijkheid 141 Strafrecht

Received: Tue 9/15/2020 1:43:32 PM

Ha [EENED),

buiten verzoek

minjenv.nl]; IIIERESEN-

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DGRR/ Directie Veiligheid en Bestuur / afdeling Integrale Veiligheid

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Bezoekadres: Turfmarkt 147, 21° etage

2511 DP Den Haag

(10)(2e) 
e-mail: @minjenv.n I

Van:| (0)2e)  [{HAe Den Haag)
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:23

Aan:IRE- 5o/DVB/Iv
Onderwerp: RE: groepsaansprakelijkheid 141 Strafrecht

Ha [ES

[oI0} (=Tg RVI=Y prdol=t g 
Metvriendelijke groet,

Senior beleidsadviseur

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

(10)(2e)

(10)(2e)

om.nl

www.om.nl

Van:IRE @minienv.nl
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 16:47

 

 Aan: USED] (PaG Den Haag)

cc:IEEE© minjenv.n|
Onderwerp: groepsaansprakelijkheid 141 Strafrecht

 
Ik zou nog even een toelichting geven op mijn vraag om mee te denken over artikel 141 Strafrecht.

De Tweede kamer heeft dit jaar de volgende motie van mevrouw Helder aangenomen:

verzoekt de regering, de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging, zoals vastgelegd in artikel 141 van het

Wetboek van Strafrecht, te verruimen

De minister heeft bij de indiening van de motie gezegd het oordeel aan de Kamer te laten, als hij die motie zo mag lezen dat de

regering wordt opgeroepen te onderzoeken of verruiming nodig is. Verslaggedeelte gevoegd.
Ter afdoening zullen we jurisprudentie op dit punt onderzoeken en willen we met vertegenwoordigers van politie en Openbaar

Ministerie een videogesprek hebben over hun ervaringen. De uitkomsten daarvan kunnen dan aan de Kamer worden

medegedeeld. Oorspronkelijk was ook de gedachte om de resultaten van een WODC-onderzoek in het kader van het wetsvoorstel

taakstrafverbod een WODC-onderzoek hierbij te betrekken. Dit om te kunnen bepalen of ook 141 Sr onder het taakstrafverbod

moet vallen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond, maar heeft voor de afdoening van de motie geen argumenten opgeleverd. Men

35511999 0050



is er niet op ingegaan.

oN (Tg RV/=T rdol=1 ¢ 
Mocht er iets niet duidelijk zijn dan hoor ik dat graag.

Gr

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DGRR/ Directie Veiligheid en Bestuur / afdeling Integrale Veiligheid

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Bezoekadres: Turfmarkt 147, 21° etage

2511 DP Den Haag

e-mail: minjenv.nl
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

35511999 0050



To: HERES- 50/DRC/CVIEEES@minjenv.nl]
  

  
( (10)(2e) @politie.nl)[| (10)(2e) @politie.nl];
(PaG Den Haag)] (10)(2e) @om.nl]
From: IEEEP-G Den Haag)
Sent: Mon 1/25/2021 1:15:16 PM

Subject: cijfers VPT en task force

Received: Mon 1/25/2021 1:15:17 PM

 

buiten verzoek

OES) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[IIEED

aE
—

[WOE @minjenv.nl]; 
 
 

 
Groet,

Van: JOYS @ minjenv.nl
Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:13

Aan:[ (10)2e) [Fle Den Haag)

Onderwerp: RE: cijfers VPT

Dank!!

Gr

van:[ECEF-G Den Haag) <IEERM@om. ni>
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 10:36

Aan: (Ql) - BD/DRC/CV SBE) @ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: cijfers VPT

Dag [KI

 

Net op de valreep! Hierbij het overzicht VPT OM t/m november 2020 met de volgende kanttekening.
Het is goed om te vermelden dat het percentage afdoeningen door de ZM (vonnissen) lager is dan vorig jaar. Dat hangt
samen met de tijdelijke sluiting van de rechtbanken. Dit soort zaken zit nog in de voorraad. Dat vertekent de

verhoudingen iets in 2020.

Tot maandag!

Groet,

Van: BEES) @ minjenv.nlEe minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 09:19

Aan: IIIRDEDIINPG Den Haag) <IEIERM@om.»1>;IEE© minienv.nl
cc: IESE inj env.nl

Onderwerp: clifers VPT 
PNspreken we over de VPT-cijfers, en of we die eventueel jaarlijks zouden willen opstellen en rapporteren. Ik kom wegens een spoedklus al even eerder

op de lijn met een zelfde verzoek: in het kader van de wetsbehandeling van het taakstrafverbod wordt gevraagd naar een cijfermatig overzicht van 2020 met

betrekking tot geweld tegen personen met een publieke taak.

Is het mogelijk om dit op korte termijn aan te leveren? Eerder leek het debat maandag a.s. niet door te gaan, dat is naar waarschijnlijkheid nu toch wel het

geval, vandaar mijn oproep met urgentie. Als de cijfers beschikbaar zijn, lukt het dan deze voor morgen 1100h bij mij aan te leveren? Zo niet, dan hoor ik dat

ook graag.

Vriendelijke groeten,

(10)(2e)
Beleidsmedewerker cybercrime en Veilige Publieke Taak

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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BEES & minienv.nl
www. rijksoverheid.nl/jenv 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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 To: (10)(2e) - BD/DRC/CV[RUSEIR@minjenv.nl]
Cc: IEEE- 50/DRe/C VERE @ minjenv.nl]
From: IERESE- BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/26/2020 10:16:20 AM

Subject: Digijust visie vooraf nota nav verslag wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 11/26/2020 10:16:21 AM

 

 

Ha [Es],

De nota n.a.v. het verslag bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is bijna gereed. DW vraagt nu of en tot welke lijn wij
visie vooraf willen.

Tot welke lijn lijkt het jou verstandig om deze nota visie vooraf voor te leggen?
Normaal zou ik zeggen tot DRC, maar ik denk dat, juist ook i.v.m. de nota over verdeling van gelden tussen DGRR en DGSenB

voor deze wet (dat nodig was om het op te kunnen nemen in de begroting 2021 is mij uitgelegd door EiERI) om ook [LEO]

hierin mee te nemen. Wat vind jij?

Kernpunten voor ons zijn:
- Afbakening deel VPT groep, niet allemaal maar enkel zij die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare

orde en veiligheid
- Taakstrafverbod wordt niet uitgebreid met artikel 141 Sr (eerste lid, openbare geweldpleging), conform het advies van de

onderzoekers zoals geconcludeerd in het onderzoek
*

En plein Public’ waar de Kamer deze zomer over is geinformeerd
- Financién; deze wet zorgt voor extra kosten (JEG structureel) voor de RvdR. Deze kosten zijn nog niet gedekt, wordt

 

 
meegenomen (expliciet opgenomen) in de begrotingsbehandeling (akkoord DRB en FBC en DFEZ).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag

Mobiel: JEEIEE)]

E-mail: [EES] @ minjenv.nl
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 To: (10)(2e) BD/DRC/CV[I4

From: IESEPaG Den Haag)

Sent: Fri 10/23/2020 8:25:55 AM

Subject: Doorst:

Received: Fri 10/23/2020 8:26:00 AM

Ji@minjenv.nl]

Ter info fro,ce
Groet,

 

 

 Van: (10)(2e) aG Den Haag)
Datum: 23 oktober 2020 om 09:41:38 CEST

Aan:BD/DRC/CV IIE]

Onderwerp: Doorst:

 

Dag roe

Naar aanleiding van je mail heb ik navraag gedaan bij onze afdeling Fact Factory. De vragen kunnen niet door OM beantwoord worden. De ZM zou

de betreffende info wel moeten hebben.

Groet,

{10){2e) 

Van: ninjenv.nl ninjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 11:04

Aan: minjenv.nl; (10)(2e) (PaG Den Haag)IES ©om nl>: ERED) injenv.nl

CC: ) ninjenv.nl

Onderwerp:

Inmiddels is het zover en hebben we de vragen van de VKC JenV ontvangen over het wetsvoorstel nitbreiding taakstrafverbod. Zie bijgevoegd het verslag met alle

vragen.

      
 Dag

Ik heb een document bijgevoegd met een overzicht van onze vragen (DGRR) waarbij ik bij de vragen waar we jullie input voor nodig hebben, expliciet verwijs naar

jullie.

De Kamer wil vooral cijfers/aantallen zaken.

Voor ons is het van belang dat jullie kunnen aangeven of het OM ofde RvdR die cijfers heeft (eenvoudig kan genereren en wanneer we die informatie kunnen

ontvangen), er (uitgebreid) dossieronderzoek nodig is (en wanneer we die gegevens dan hebben) of dat het iiberhaupt niet mogelijk is die informatie uit de systemen
te halen.

De tijd is kort, de deadline voor het aanleveren van informatie is uiterlijk vrijdag 23 oktober a.s. ( ik heb het niet bedacht ;-), dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken.
 

ocvolgende week aanspreekpunt voor dit onderwerp, dus graag jullie reactie en input naanailen.

Ps. ik heb het advies van de RvdR bij het wetsvoorstel bijgevoegd. Het onderzoek waar zij naar refereren onderstreept het VPT beleid; zwaardere straffen worden

toegepast. Het enige is dat het onderzoek gedateerd is, uit 2012. Ik weet niet of de RvdR actuelere informatie/onderzoeken heeft.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag

Mobiel:

E-mail: BEES) vivicov nl

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwideren. Het Openbaar Mimisterie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution

Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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To: [ESI - B0/DRC/CVIEIEIN@ minjenv.nl]
Cc )

- BD/DGPenV/PPBT/PROIIERIESE @minjenv.nl]; [IED EES @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DVB/IV

Sent: Wed 10/14/2020 2:32:42 PM

Subject: En plein public

Received: Wed 10/14/2020 2:32:43 PM

Ha (10)(2e)
|

Dit was vandaag in procedurevergadering JenV

31. Agendapunt: Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke
geweldpleging werknemers publiek taak

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 september
2020

Onderzoek'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging
werknemers publiek taak - 35528-5

Voorstel: Betrokken bij de inbreng voor het verslag van de Wet uitbreiding
taakstrafverbod (35528).
Conform voorstel besloten.

Gr

(10)(2e) 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DGRR/ Directie Veiligheid en Bestuur / afdeling Integrale Veiligheid

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Bezoekadres: Turfmarkt 147, 21° etage

2511 DP Den Haag

e-mail: @minjenv.nl

35512007 0054



  

  
   
 

To: (10)(2e) - BD/DVB/IV[EUYEIR @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV[EQUEA@ minjenv.nl];
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Wed 8/5/2020 2:36:41 PM

Subject: FW: Aanbiednota t.k.n. DG eindrapport WODC-nr. 3104

Received: Wed 8/5/2020 2:36:43 PM

3104 - Rapport 141 definitief.pdf

3104 -Samenvatting NL.pdf

3104 - EN Samenvatting.pdf

aanbiednota DG 3104.pdf

 

 BD/DGPenV/PPBT/PBOIIIEIESI@minjenv.nl]

 

 

 

 

 
Hierbij zoals net telefonisch afgesproken het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit inzake openbare

geweldpleging irt taakstrafverbod (graag vertrouwelijk behandelen).
Je zult er vwb afdoening jaarwisselingstoezegging nav motie helder over groepsaansprakelijkheid helaas niet zoveel

aan hebben, maar wellicht brengt het onderzoeksrapport je verder in de zoektocht.

 

 

Succes!

Groet,

020)
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 09:55

Aan: (10)(2e) -BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO ; YL)

BD/DSenl)/TenB

cc: RIED) BD/DSenl)/TenB ; ROE) BD/DRC/CV ; BD/DWJZ/SSR ; 
 

  
   

 
 

 
 

 

(10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP ; (10)(2e)

Onderwerp: Aanbiednota t.k.n. DG eindrapport WODC-nr. 3104

Collega’s

Hierbij ter kennisname de aanbiedingsnota en onderzoeksrapport: En plein public. Praktijk en jurisprudentie bij

openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak.

Zoals eerder per mail aangegeven zal het rapport 15 september a.s. openbaar worden gemaakt en vragen wij jullie
er tot die tijd graag vertrouwelijk mee om te gaan.

ged on PPB en ik streven ernaar om eind deze week de aanbiedingsbrief aan de Kamer bij het onderzoek en de nota

met advies voor beide M de lijn in te doen.

Groet,

BE=n EERE

BD/DSenl/TenB

 

van: [REESE wopc/ews JES @wodc.ni>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 08:57

 

 

  
  

(10)(2e) ECRESMe ninjenv.nl>
CC: (10)(2e) BD/DRC/CV <JWUYELIM @ minjenv.n|>; (1

SESE \\oDC/EWB <|JESN @wodc.ni>; IIEENED) JERE Ev ode n>;

BREN
oo cv:

(OV © wodc.nl>; (10)(2e) .nl>; (2e) -WODC/DIV

<JIRESIlG vodcni>; (OED! woDc/DIV<2vodc.nl>; (10)(2¢) - WODC/EWB

RN cic.
(10)(2e) wobnc/pIv <|JNE@ wodc.ni>; wobnc/rRwWI <[HE3)@wodc.nl>;

wobc/BB <JJINESH@ wodc.ni>; WoDC-informatiedesk - WoDC <|EEIl@wodc.ni>
ondernern: Aanbiednota t.k.n. DG eindrapport WODC-nr. 3104

Geachte mevrouw [SES]

Bijgaand ontvangt u de aanbiednota t.k.n. DG van het eindrapport WODC-nr. 3104.

Rapporttitel: Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak.

Met vriendelijke groet,

  
  
 

 
  

    
  

 

Afdelingssecretaresse | piv Directiesecretariaat

Afdeling Extem Wetenschappelike Betrekkingen (EWB)

Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 | EIGEode nl
Koningskade n22596 AA Den Haag

35512011 0055
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Aan:

nota

 
(oe)

Aanbieding onderzoeksrapport

Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke

Betrekkingen

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.wodc.nl

 
Datum

4 augustus 2020

Ons kenmerk
 

Van

Datum/eindparaaf

(10)(2e)

 

3104/

Bijlage(-n)
1: onderzoeksrapport

 

4-8-2020

Concipiént ——

Datum/paraaf

 

Bijgaand treft u het onderzoeksrapport ‘En plein public. Praktijk en jurisprudentie

bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak’ aan.

Dit rapport wordt u ter kennisneming aangeboden.

Het onderzoek werd in de periode december 2019 tot juli 2020 uitgevoerd door

een team van de Erasmus School of Law, bestaande uit mr. dr. 1.S. Nan, Ji{ieD)

ECPI- EEOC et medewerking van prof. mr.

P.A.M. Mevis, prof. dr. P. Mascini, en

Doelstelling
De aanleiding voor het onderhavige onderzoek is een motie van de Kamerleden

Helder, Van Oosten en Van Dam. Die motie hield de oproep in om ervoor te

zorgen “dat alle geweldsfeiten, inclusief poging tot, tegen politieagenten en

andere publieke functionarissen onder de werking van artikel 22b, lid 1 Wetboek

van Strafrecht worden gebracht, zodat geweldplegers niet langer weg kunnen

komen met alleen een taakstraf of geldboete.” In een reactie hierop zegden de

minister voor Rechtsbescherming Dekker en de minister van Justitie en Veiligheid

Grapperhaus een wetsvoorstel toe ter uitbreiding van het taakstrafverbod met

mishandeling (art. 300-303 Sr) begaan tegen functionarissen met een publieke
taak. Met betrekking tot het misdrijf openlijke geweldpleging van art. 141 Sr

waren de bewindslieden van mening dat een taakstraf niet zonder meer verboden

zou moeten worden. Een dader kan zich aan dit misdrijf ook schuldig maken
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zonder zelf geweld te gebruiken en dan kan een taakstraf een gepaste straf zijn,
zo was de redenering. Om te bezien of openlijke geweldpleging toch meegenomen

zou moeten worden werd het WODC verzocht het onderhavige onderzoek te

initieren om “de jurisprudentie en praktijk bij openlijke geweldpleging tegen
functionarissen met een publieke taak te onderzoeken om te bepalen of

ontwikkelingen in de samenleving en ocngewenste of onvoorziene uitwerking van

wetsartikelen aanleiding geven tot een andere afweging”!.

Aan dit onderzoek lag de volgende centrale probleemstelling ten grondslag:

Is er voldoende aanleiding om, net als de misdrijven omschreven in de

artikelen 300 tot en met 303 Sr, het misdrijf omschreven in art. 141 lid 1

Sr (toch) onder het taakstrafverbod van art. 22b lid 1 sub b Sr te laten

vallen, indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een persoon in de

uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de

orde of veiligheid?

Naar aanleiding hiervan zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Omwille van de

leesbaarheid van deze tekst zijn de eerste vier vragen hier samengevat. Voor een

volledige weergave wordt verwezen naar het rapport. Ten eerste is beoordeeld

hoe bewezen verklaarde incidenten van openlijke geweldpleging tegen
functionarissen met een publieke taak kunnen worden gekarakteriseerd in termen

van ernst, letsel en de toerekening van het geweld aan individuele daders.

Vervolgens is nagegaan hoe strafzaken zijn afgedaan waarin veroordeling

plaatsvond op grond van openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een

publieke taak. Ten derde is beschreven hoe het deel van deze strafzaken waarin

geen sprake was van letsel kan worden gekarakteriseerd in termen van het

gepleegde geweld, de omvang van de bijdrage aan het gepleegde geweld door

individuele daders en de afdoening. Als vierde is nagegaan welke verschillen

bestaan tussen zaken waarin wel sprake was van letsel en zaken waarin geen

sprake was van letsel.

De vijfde onderzoeksvraag diende om de antwoorden op de eerste vier vragen in

samenhang te bezien en luidde:

Welke argumenten {voor en tegen) kunnen op basis van de resultaten van

dit onderzoek worden geformuleerd om zaken waarin veroordeling

plaatsvond op grond van openlijke geweldpleging (art. 141 lid 1 Sr) tegen
functionarissen met een publieke taak en waarin geen sprake was van

letsel of van letsel dat niet door de individuele dader is toegebracht, in de

toekomst onder het taakstrafverbod te brengen?

Resultaten van het onderzoek

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is allereerst een (bescheiden)
onderzoek naar het wettelijk kader gedaan. De kern van het onderzoek bestaat

evenwel uit een analyse van vonnissen. Voor het verzamelen van die vonnissen is

gebruik gemaakt van twee bronnen: de website rechtspraak.nl en data van het

OM. De gebruikte bronnen brengen een aantal beperkingen met zich mee waar

onder “onderzoeksmethoden” en “evaluatie van het onderzoek” nader op wordt

 

1 TK 2018 / 2019, 28 684, nr. 551

Extern Wetenschappelijke
Betrekkingen

Datum

4 augustus 2020

Ons kenmerk

3104/
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ingegaan. Hier wordt volstaan met een weergave van de belangrijkste Extern Wetenschappelijke

onderzoeksresultaten.
Betrekkingen

Datum
In het overgrote deel van de onderzochte zaken was sprake van middelzwaar of

4 augustus 2020

zwaar geweld (78% respectievelijk 19%). Desalniettemin was in driekwart van de

onderzochte zaken geen sprake van letsel en in de helft van de zaken kon het on
geweld niet in zodanige mate aan de individuele dader worden toegerekend dat

hem of haar ook een strafbare vorm van mishandeling ten laste had kunnen

worden gelegd. In bijna driekwart van de onderzochte zaken werd uitsluitend een

taakstraf opgelegd (73%) met een gemiddelde duur van 126 uur, waarvan 10 uur

voorwaardelijk. De zaken waarin geen letsel kon worden vastgesteld hadden in

meerderheid betrekking op middelzwaar geweld (92%) terwijl bij deze zaken in

iets minder dan de helft van de gevallen geen vervolging op grond van

mishandeling mogelijk was geweest (46%). In iets meer dan tweederde van de

zaken waarin geen letsel kon worden vastgesteld werd enkel een taakstraf

opgelegd (68%).
De zaken waarin letsel kon worden vastgesteld (een kwart van de onderzochte

zaken) zijn ten opzichte van de zaken zonder letsel gemiddeld genomen qua

gepleegd geweld zwaarder van aard, de individuele dader kon relatief vaker niet

via mishandeling bestraft worden en de straf was gemiddeld hoger (de

gemiddelde duur van de gevangenisstraf lag aanzienlijk hoger, de taakstraf

lager).

Bij de afweging van de argumenten voor en tegen de uitbreiding van het

taakstrafverbod met openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een

publieke taak overwegen de onderzoekers het volgende. Het kwalijke van het

misdrijf van openlijke geweldpleging is primair gelegen in de verstoring van de

openbare orde en niet in de belaging van (bepaalde) personen. Daar staat

tegenover dat betoogd kan worden dat ten aanzien van de ernst van de

gedragingen van de individuele dader, de (openlijke) ordeverstoring (iets) groter
is als het geweld zich richt tegen functionarissen met een publieke taak. Het

openlijk in vereniging plegen van geweld kan onder omstandigheden evenwel ook

worden begaan door middel van enkel niet-gewelddadige handelingen. Voor zover

het aandeel van de individuele verdachte in dit onderzoek kon worden

vastgesteld, was de verdachte in de praktijk lang niet altijd op basis van art. 300-

303 Sr te vervolgen als pleger van die misdrijven. Diens gedraging c.q.

gewelddadige handelen was namelijk in net iets meer dan de helft van die zaken

niet te beschouwen als het opzettelijk aan een functionaris met een publieke taak

toebrengen van lichamelijk letsel of pijn, het opzettelijk benadelen van de

gezondheid of het bij een ander teweegbrengen van een min of meer hevige
onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam. Als voor art. 141 lid 1

Sr het taakstrafverbod zou komen te gelden, dan vallen daarmee dus ook (zeer)
lichte (gewelds)handelingen die niet zelfstandig tot een individuele vervolging
voor mishandeling kunnen leiden onder het taakstrafverbod. Een dergelijke

uitbreiding van het taakstrafverbod zou voorts een discussie openen over de

wenselijkheid om dan ook soortgelijke niet-gewelddadige gedragingen zoals

opruiing en belediging in de uitbreiding van het taakstrafverbod mee te nemen.

Conclusies

Bij de start van het onderzoek was voorzien om de empirische analyse uit te

voeren op een representatieve steekproef van vonnissen die betrekking hadden

op een veroordeling vanwege openlijke geweldpleging tegen een functionaris met
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een publieke taak. Hiertoe was medewerking van de Raad voor de rechtspraak Extern Wetenschappelijke

nodig maar deze heeft besloten die medewerking niet te willen verlenen (zie ook ~~ Betrekkingen

onder “onderzoeksmethoden” en “evaluatie van het onderzoek”). De alternatieve

dataverzameling heeft geleid tot een op het eerste gezicht enigszins gemankeerd

onderzoek, want de beschikbare en gekozen alternatieve databronnen kwamen

met diverse gebreken. De zaken afkomstig van rechtspraak.nl leveren geen on
representatief beeld op omdat niet alle vonnissen op deze website worden

gepubliceerd en er geen landelijke criteria zijn voor de keuze welke vonnissen wel

of niet worden gepubliceerd. Bij de data van het OM moest onder meer worden

gewerkt met de tenlasteleggingen, hetgeen enige onzekerheid met zich bracht

omtrent hetgeen zich per geweldsincident daadwerkelijk had voorgedaan. Dit

maakt dat de uitkomsten wat dat betreft met de nodige slagen om de arm

moeten worden bezien. Niettemin kan uiteindelijk wel een verantwoorde

inschatting gemaakt worden van de te verwachten waarde van de uitkomsten van

het empirische onderzoek als meer zaken beschikbaar waren gekomen. Naar

verwachting had toegang tot meer zaken immers geleid tot een databestand met

meer lichtere, minder bijzondere zaken. Met meer doorsneezaken zou het beeld

hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn geweest en zou het antwoord op de centrale

conclusies wellicht zelfs nog wat sterker hebben kunnen worden aangezet.

Datum

4 augustus 2020

Uit het onderzoek is in het bijzonder gebleken dat in ongeveer de helft van de

onderzochte zaken het aandeel van de individuele dader niet tot een veroordeling

wegens (een vorm van) mishandeling had kunnen leiden en in deze zaken dat

aandeel veelal met een {bescheiden) taakstraf werd bestraft. Het toepassen van

het taakstrafverbod lijkt zeker in die zaken niet proportioneel. Dit zou naar

verwachting des te sterker het geval zijn geweest als ook de (nog) lichtere zaken,
die de onderzoekers niet hebben kunnen onderzoeken, in ogenschouw hadden

kunnen worden genomen. Vermoedelijk was de rol van de individuele dader in het

geweldsincident bescheidener en zijn straf (navenant) lager {qua soort straf en de

hoogte daarvan). Het antwoord van de onderzoekers op de centrale

probleemstelling luidt dan ook dat er onvoldoende aanleiding is om openlijke

geweldpleging waarbij geen letsel optreedt (toch) onder het taakstrafverbod te

laten vallen indien dat misdrijf wordt gepleegd tegen een persoon in de

uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of

veiligheid.

Openbaarmaking
Zes weken na aanbieding van het rapport door het WODC zijn de onderzoekers

geheel vrij het rapport te publiceren en de publiciteit te zoeken. Gezien de datum

van aanbieding is dat het geval vanaf 15 september 2020. Indien het rapport niet

voor 15 september 2020 openbaar is geworden, maakt het WODC het rapport op

die datum openbaar op de website van het WODC2,

Onderzoeksmethoden

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is allereerst een (bescheiden)
onderzoek naar het wettelijk kader gedaan. De kern van het onderzoek bestaat

evenwel uit een analyse van vonnissen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om

in vier arrondissementen, te weten Rotterdam, Midden-Nederland, Qost-Brabant

en Overijssel, in totaal rond de 200 relevante zaken te selecteren via een

 

2
bevestiging is niet nodig; zonder tegenbericht draagt het WODC hier zorg voor.
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clustersteekproef. Om te waarborgen dat die selectie een representatieve Extern Wetenschappelijke

afspiegeling van de relevante zaken zou vormen, was medewerking nodig van de ~~ Betrekkingen

Raad voor de rechtspraak. Die medewerking is echter niet verstrekt (zie ook

onder “evaluatie van het onderzoek”) waardoor de onderzoekers zich op twee

andere bronnen hebben moeten verlaten. De eerste bron betreft de databank

‘rechtspraak.nl’ waaruit de relevante vonnissen uit de periode 2015-2019 uit alle

elf arrondissementen zijn geselecteerd. Een representatief beeld is door de

analyse van de aldus verzamelde 67 relevante zaken niet verkregen, maar het

was de enige manier om ten minste een antwoord op bepaalde (onderdelen van

de) onderzoeksvragen te kunnen geven. De tweede bron werd gevormd door data

van het OM, mede verkregen via het WODC. Hiervoor werden de parketten van

Rotterdam, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Oost-Nederland en ook Amsterdam

geselecteerd.® In eerste instantie werden zo van ruim 200 zaken data verkregen
over de periode 2015-2019. Maar het bleek dat de tekst van de tenlastelegging in

deze zaken via het WODC niet beschikbaar kon worden gemaakt. Daartoe zouden

de parketten zelf toegang tot die zaken c.q. de tenlastelegging in (al die) zaken

moeten bieden. Inmiddels, april 2020, speelden de inherente beperkingen door de

coronacrisis het onderzoek parten en konden de onderzoekers niet zelf naar de

parketten om de tekst van de tenlastelegging te verkrijgen. Ook de parketten
hadden vanzelfsprekend niet zonder meer capaciteit beschikbaar voor dit

onderzoek in deze bijzondere tijden. Via het College van Procureurs-generaal, in

het bijzonder het Parket-Generaal (PAG), is het uiteindelijk gelukt om van 85

zaken de tekst van de tenlastelegging (geanonimiseerd) te verkrijgen.

Datum

4 augustus 2020

Ons kenmerk

3104/

Evaluatie van het onderzoek

10.2.9; 11.1

 

3
Amsterdam, omdat was gebleken dat vanuit het arrondissement Amsterdam op

rechtspraak.nl geen enkele relevante zaak is gepubliceerd, terwijl mocht worden verwacht

dat openlijke geweldzaken tegen functionarissen met een publieke taak - juist — cok in de

hoofdstad voorkomt. Daarnaast leverde de toevoeging van dit parket een 19 aantal zaken

meer op.
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Extern Wetenschappelijke
Betrekkingen

Datum

10.2.9; 11.1 4 augustus 2020

Ons kenmerk

3104/

Bezetting begeleidingscommissie
Het onderzoek werd, op verzoek van het WODC, begeleid door een commissie

waaraan deelnamen:

e prof. dr. F. de Jong, Universiteit Utrecht (voorzitter)
. Bureau Beke

. Vrije Universiteit Amsterdam

. Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG RR

* IGEODC.
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To: BD/DRC/CVIE@minjenv.nl]; BD/DRC/CVIIEESE@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 8/4/2020 7:03:20 AM

Subject: FW: Acceptatie eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 8/4/2020 7:03:21 AM

 
 

Ter info, rapport wordt vandaag opgeleverd en openbaarmaking is op 15 sept 2020. We hebben dus tot dan om de

beleidsreactie naar de kamer te sturen. Ik zal het opnemen in de nota aan de M.

Van: (10)(2e) - WODC/EWB

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 19:08

: [Eleven; IEE ; Joost Nan; (10)(2e) ; IRDE 50/0RC/cv

CC (10)(2e) (ED) WOE Paul Mevis; Peter Mascini

Onderwerp: Acceptatie eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Beste voorzitter en leden van de begeleidingscommissie,
Ik heb zojuist een mail gestuurd aan de onderzoekers waarin ik hen laat weten dat ik per morgen de laatste versie

van hun eindrapport accepteer. Daarmee is 4 augustus de opleverdatum van het rapport en gaat de

zeswekentermijn in. Zes weken na acceptatie van het rapport door het WODC wordt het rapport openbaar en is

eenieder geheel vrij het te verder te verspreiden en erover te communiceren. Gezien de datum van acceptatie is dat

het geval vanaf 15 september 2020. Mocht het rapport eerder openbaar worden, dan laat ik het jullie uiteraard

weten. Totdat het rapport openbaar is gemaakt, vraag ik jullie om het nog vertrouwelijk te behandelen.

Nogmaals veel dank voor de prettige samenwerking en ik houd jullie verder op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

 

 
  

 
  
   

 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade 4 | 2596 AA Den Haag | B.13

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

 
www.wodec.nl

bij afwezigheid:
T (10)(2e)

  
 

35512012 0058



To: (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten BRUCE @minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DSenJ/Ten BEF @ minjenv.nl

Cc: (10)(2e) - BD/DRC/CVIREIEIR@minjenv.nl]; ITEIED) BD/DRC/CVIE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Thur 5/28/2020 12:27:48 PM

Subject FW: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Received: Thur 5/28/2020 12:27:49 PM

Dag QED,

[sI0]) CIR =Tpde 1-114

heeft niet gereageerd op mijn eerdere verzoek omtrent de beperktere onderzoeksinsteek van het WODC

inzake artikel 141 Sr irt taakstrafverbod (paar weken geleden), niet op onderstaande mail, niet op mijn

overlegverzoek en nu ook telefonisch niet te bereiken (ik had een telefonisch overleg ingepland om 1400 vandaag).
We ontvangen binnenkort het eindresultaat van het onderzoek en wij moeten nog afspraken maken over

taakverdeling omtrent beleidsreactie.

buiten verzoek

Omdat jij wordt genoemd als waarnemer bij haar afwezigheid mail ik jou omdat ik haar niet kan bereiken.

Ik hoop dat alles in orde is, ik hoor graag!
Met vriendelijke groet,

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



  
 

  
 

  

To: (10)(2e) - BD/DRC/CV[IRUYICDE@ minjenv.nl]
Cc: QUIEN - BD/DRC/CVIGUERE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/24/2020 2:27:39 PM

Subject: FW: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Received: Thur 9/24/2020 2:27:40 PM

 

Ha [KEE
Zie onderstaande mailwisseling. Nieuwe claim voor taakstrafverbod. Gaat dat via jou dan ook of kan ik direct met

WIIFDR schakelen?

buiten verzoek

Groet,

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 24 september 2020 16:25

Aan: [JERRY- so/pFBC/FBC
Onderwerp: FW: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Prima, ik vul m morgen in.

Van: BD/DFBC/FBC

Verzonden: donderdag 24 september 2020 15:38

Aan: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Hoi [EXE
quel] heeft het wetsvoorstel aangemeld voor de PM] maar dit betekent niet dat wij de claim ook mee moeten

nemen in onze cyclus
Dus graag het format invullen, als de kosten pas in 2022 plaatsvinden dan voor 2021 leeg laten, de post kan mooi

mee in de claim ronde

Groet

 

(10)(2e) 
Van: so/orc/cv <JIEIEON >

Verzonden: donderdag 24 september 2020 14:47

 
 

Aan: [REESE 20/0rc2/cBu/clusterA <JTDED >; BD/DFBC/FBC <[[HES) >;

BD/DRC/cV <|RES >

Onderwerp: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Dank!

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 To: (10)(2e) - BD/DRC/CV[EERI@minjenv.nl]
From: [JIEESE BD/DRC/ICV

Sent: Tue 11/10/2020 8:23:08 AM

Subject: FW: DigiJust: werkstroom Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is niet akkoord bevonden en geretourneerd
door DGSenB.

Received: Tue 11/10/2020 8:23:10 AM

EER ter info onderstaande mail.

Ik had gisteren nog gesproken. Hij vroeg zich af waar we precies ja tegen zeggen. Ik wist het ook niet

precies wat het doel van de memo was, dus heb ik dat nog een keer uitgezocht bij . Doel is het opnemen in

het begrotingsrapport zodat we het bij de voorjaarsnota kunnen claimen. Ik ben niet goed thuis in het financiéle

proces.

Laat voor nu maar even gaan, Denk dat [JIE] bij je op de lijn komt hierover. Dan moeten we denk ik maar

opschalen weer.

Er is idd een fout gemaakt aan de voorkant door een wetgevingstraject zonder dekking in te dienen

(11)(1)

(11)(1) (11)(1) Zo is goed uit te leggen dat de claim van de RvdR

gerechtvaardigd is.

Zo niet dan komt ze waarschijnlijk bij jou op de lijn en dan mag je mij ook betrekken.

Groet,

van:[IEEE- 50/0FEz/CBU/Cluster A
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 00:47

Aan: BD/DRC/CV

Onderwerp: FW: DigiJust: werkstroom Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is niet akkoord bevonden en

geretourneerd door DGSenB.

Ter info

Van: minvenj.nl < minvenj.nl>

Verzonden: maandag 9 november 2020 22:17

Aan: BD/DFEZ/CBU/Cluster A <IECIEDIMl@ minjenv.nl>
Onderwerp: DigiJust: werkstroom Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is niet akkoord bevonden en geretourneerd

door DGSenB.

De werkstap Eindparaaf van werkstroom Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is
 

niet akkoord bevonden en geretourneerd door DGSenB..

 
Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.

35512015 0061



To: - BD/DRC/CVIIRIESE@minjenv.nl]
Cc: WB-OM Den Haag) @om.nl]; IERESEEE =0/DRC/C VIER

From: PaG Den Haag)
Sent: Tue 3/17/2020 12:43:35 PM

Subject: FW: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Received: Tue 3/17/2020 12:43:39 PM

Rechtspraak taakstraf moet mogelijk blijven.docx

Ha [1020
In overleg met mijn collega IMIG wetgevingsadviseur) van het WBOM kan ik je het volgende berichten.

Over de raming van de kosten voor de ZM door de Raad kunnen we geen uitspraak doen. Maar over de aard van de zaken het

volgende.

Als er voldoende bewijs is, worden zaken zeker niet geseponeerd en ook niet afgedaan met een geldboete, tenzij er uitsluitend

sprake is van een droge klap zonder letsel. In alle andere gevallen van geweld tegen een persoenen belast met VPT is een

taakstraf aangewezen (zie ook het bijgevoegde artikel van de rechtspraak). Die taakstraf wordt vervolgens beperkt, dus dan komt

alleen een gevangenisstraf in aanmerking. Maar dan moet men naar de rechter. Zie artikel 257a Sv. Dus wij denken dat de Rvdr er

niet ver naast zit als ze zeggen dat alle geweld tegen VPT-zaken die nu door ons met een taakstraf worden afgedaan, allemaal bij de

rechter worden aangebracht. Hier is de richtlijn voor strafvordering mishandeling (zie www.om.nl)
Daarin zie je dat alleen een droge klap zonder letsel een boete oplevert, alle overige vormen van geweld worden tenminste met

een taakstraf afgedaan. Maar als bijvoorbeeld dat geweld tegen een politieambtenaar wordt gedaan volgt een verhoging van de

strafeis met 200%. De kans is uiterst klein dat dit bij een geldboete blijft. In de praktijk eigenlijk nul.

Uit de Aanwijzing kader voor strafvordering:

 
 J @minjenv.nl]

  

 

 

 

6. SPECIFIEKE STRAFVERZWARENDE FACTOREN

In deze paragraafzijn enkele onderwerpen opgenomen waarover afspraken zijn gemaakt met de Minister van Justitie en Veiligheid en/ofhandhavingspartners en waarbij sprake is van

strafverzwarende omstandigheden.

Ambtenaren en andere gezagsfunctionarissen

De opsporing en vervolging na incidenten van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is een belangrijke prioriteit van het programma Veilige Publieke Taak

(VPT) en een politick speerpunt van het Kabinet. Werknemers met een publicke taak dienen im werk onbelemmerd te kumen witoefenen. Geweld tegen deze werknemers wordt niet

getolereerd. Ten behoeve van de opsporing en vervolging van geweldszaken tegen werknemers met een publieke taak zijn Eenduidige Landelijke Afspraken gemaakt.

Publicke taken zijn overheidstaken én taken in het publieke belang die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorg. Dit houdt in dat de taken door de overheid zelf

kunnen worden uitgevoerd of in opdracht van deze overheid. Ook kan het gaan om private sectoren die in belangrijke mate zijn gereguleerd door de overheid (Openbaar Vervoer).

Bij cen aantal misdrijven is sprake van een wettelijke strafverzwaringsgrond indien het feit is gepleegd tegen cen ambtenaar tijdens de rechtmatige uitoefening van zijn/haar beroep.
Strafverzwaring zal echter ook worden toegepast bij strafbare feiten gepleegd tegen:

- andere personen die belast zijn met de vitoefening van een Veilige Publieke Taak (hulpverleners en ander medisch personeel. brandweer). Let op: dit geldt ook voor

arbeidsgerelateerd(e) geweld of agressie. dat in de privétijd is gepleegd tegen deze beroepsbeoefenaren oftegen personen die behoren tot mn familickning:

-

persanen met een functie ofrol met enige vorm van gezag omkleed (officials in de sport 21), verkeersregelaars en ordehandhavers, zoals beveiligingsbeambten, suppoosten en

treinconducteurs);

- functionarissen in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder en dergelijke):

- functionarissen met een andere taak in het publieke domein (onderwijzend personeel, advocaten, deurwaarders en winkelpersoneel).

Het OM kiest juist hier voor effectieve en betekenisvolle interventies. Interventies die de dader confronteren met de gevolgen van zijn daad en bijdragen aan gedragsverandering. Denk

hierbij aan (eventueel combinaties van) gerichte werkstraffen. leerstraffen als bijzonder voorwaarde. gedragsaanwijzingen en het maken van excuses aan het slachtoffer. Het

uitgangspunt van de sanctie in de richtlijn wordt met 200% verhoogd als signaal dat dit soort crimineel gedrag niet wordt getolerserd.

Hopelijk hebben jullie hier iets aan.

Groet,

 
- 80/0RC/c(ENED@ minjenv.nl]

Vernon: maandag 16 maart 2020 13:46
Aan: (

li
PaG Den Haag)

CC: BD/DRC/CV

Onorwern FW: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Urgentie: Hoog

 

 
probeerde |

je net te bellen, maar krijgje niet te pakken vandaar deze mail.

Nav het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod heeft de RvdR een claim ingediend van 1,1 mln euro. Nu moeten wij die beoordelen en

hebben daarvoor input van het OM nodig.

35512016 0062



Zo wordt bijvoorbeeld veronderstelt dat van de 850 GTPA zaken 50% voor de rechter komt in de huidige situatie. De RvdR stelt daarmee dat met

het wetsvoorstel de overige 425 zaken straks ook voor de rechter zullen worden gedagvaard als extra zaken.

De vraag aan jullie is of jullie die zaken ook moeten dagvaarden of dat er nog andere mogelijkheden zijn, bijv seponeren of geldboete opleggen.
Zie onderstaande mailwisseling en bijgevoegde claim van RvdR. Concreet willen we graag weten wat de afgelopen jaren de ‘afdoeningsmix "is bij
VPT zaken. Zie mail hieronder.

Kun jij ons helpen? Ik hoor graag!

Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:10

Aan:IIE50/DRC/CV ; 8D/DGPenv/PPBT/PEO ; [J FEES 50/0RC/CV ;

BD/DFBC/FBC

cc:ICED50/0RB/RG

Onderwerp: RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Ha 1022 8

VY Wat betreft Rechtspraak is nog relevant dat gewerkt wordt met prijsafspraken die eens in de 3-jaar worden bijgesteld. Wat betekent dat

eigenlijk voor reserveren van budget voor implementatie van een wetsvoorstel, [JE]? ?

'v Wat het OM betreft:

oHebben we het OM ook gevraagd wat het effect van dit taakstrafverbod voor het OM is? Het aantal af te handelen strafzaken zal

er niet door veranderen, maar een afdoening via strafbeschikking is minder werk dan een zaak op zitting brengen.
o Wat betreft

mTE
kunnen we beste aan OM zelf vragen. lk ken het wetsvoorstel niet, maar neem aan dat (naast de door

 

 

 

 ued) en J]cenoemde gevallen) ook de mogelijkheid blijft bestaan van het opleggen van een geldboete (???) Dat kan

ook via eenersstrafbeschikking. Kortom, de conclusie dat alle VPT-strafzaken die nu niet op zitting komen, straks wel via de

rechter gaan is wat te kort door de bocht. Beste kunnen we dan via OM vragen wat afgelopen jaren de“afdoeningsmix” is

geweest in VPT-zaken. Kan beste via VPT-persoon bij PaG, want anders kans dat er allemaal parallelle lijntjes met OM gaan

lopen.

 (10)(2e) BD/DRC/cV<|EESP@ minienv.ni>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:18

(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <|EE© inienv.ni>; BD/DRC/cV[EE@ minienv.nl>;
Jl

s0/0r8c/FBC<BR@ minienv.nl>; (10)(2e) BD/DRe/cV <I EESlG ninienv.ni>
ROSES - 50/0rB/RG <|INESI@ inienv.ni>

Onderwerp: FW: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Urgentie: Hoog

Heren,

Zie bijgevoegd document: de rvdr heeft een claim ingebracht van 1,1 mln voor werklast nav het wetsvoorstel uitbreiding

taakstrafverbod.

DW vraagt aan ons van beleid om positie te bepalen. Morgen is er een schriftelijke ronde onderportaal en de behandeling van het

wetsvoorstel in de MR staat/stond geagendeerd op 27-3 a.s.

DW vraagt ons (DGRR) een standpunt in te nemen: is de claim terecht en gaan we geld zoeken binnen de DG’s (DGRR?) is de claim

waarschijnlijk en moeten we geld reserveren (dat moet dan alsnog worden voorgeschoten) en e.e.a. monitoren of ontkennen we

de claim en houden we vast aan wat in de MvT staat dat het wetsvoorstel geen financiéle consequenties heeft behalve.

DFEZ wil dit beantwoord hebben voordat ze het gesprek met FEZ aangaan. Dit vertraagt de boel, terwijl beide M hebben juist

hebben aangegeven het proces te willen versnellen.

DGSenB heeft financiéle consequenties voor DJI in kaart gebracht, en wij zijn aan zet daar waar het gaat om beoordeling claim

RvdR.

Ik vind het nog lastig iemand binnen DGRR te vinden die hier iets zinnigs over kan zeggen. Willen jullie meekijken, meedenken hoe

we de claim kunnen becordelen en welke positie we kunnen innemen?

-Zieinput[| oee [i vraagt of we zicht hebben op wat het OM met de 425 zaken doet, zitten hier al veel sepots bij.

Wie kan hier zicht op geven? Counterpart OM voor VPT? Via OM accounthouder?

- Gesproken wordt over aantal meldingen bij de politie, zijn dit aangiftes? Niet alle meldingen leiden tot zaken. Klopt dit aantal

[coe Weetjij of we meer cijfers hebben?
- Berekening mbt 2500 meldingen VPT breed dat uiteindelijk zal leiden tot 106 extra zaken, gaat natuurlijk niet helemaal op

voor doelgroep taakstrafverbod omdat deze smaller is dan VPT doelgroep (orde en veiligheid handhavers)
Ik hoor graag van jullie.

Groet,

   

Reeds beocordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: WOO BD/DRC/CVISIERE@ minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: 15/2020 9:29:19 AM

Subject: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod RvdR

Received: Mon 10/5/2020 9:29:20 AM

Geef jij h

{10}2e)

Reeds beoordeeld 



[RE=1=TsER oI=ToloTfo [1-1 e 

35512017 0063



  
 

To: (FDI - BD/DRC/CVEUIEI@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Tue 10/27/2020 3:32:08 PM

Subject: FW: groepsaansprakelijkheid

Received: Tue 10/27/2020 3:32:08 PM

  
 

Over topdrukte gesproken...zie ook onderstaande mail......

Ik pak wetsvoorstel taakstrafverbod weer van je over en onderstaand punt op.

Neem jij voorlopig (de komende week iig) de journalisten voor je rekening?
- Uitstelbericht Kamer

- Uitzetten bij OM input cijfers ivm eenduidige registratie conform protocol tbv kamervragen

(V1) (=1g MU=Tdo T=1¢

 
Van: BD/DVB/IV

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 15:41

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV

cc: (10)(2e) BD/DVB/IV ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; BD/DRC/CV  

buiten verzoek 
Alvast bedankt.

Gr

 

(10)(2e)

(10)(2e)

Van: 8/0Rc/cv <|IEEIESN >

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 16:07

Aan: BD/DVB/IV <i E

Onderwerp: RE: En plein public

 

 

 
Dank voor de info!

buiten verzoek

RGCETEoI=Tele] fo [T=] 



[RA=I=lsER ello lols [T=] 1s] 

35512018 0064



 

 

To: (FDI - BD/DRC/CVEUIEI@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) .

- BD/DCOM/WS&O

Sent: Tue 1/26/2021 8:07:12 AM

Subject: FW: Media Update JenV | Ochtend

Received: Tue 1/26/2021 8:07:14 AM

  
 

Zie hierbij, bovenste alinea wel relevant voor jullie.
Met vriendelijke groet,

  RES)

 (10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)2e)

(10)(2e)

 
Van: Nexis Newsdesk

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 08:59

Aan:IOCEEE- 50/DCOM/WS&0

Onderwerp: Media Update JenV | Ochtend

  Weergeven in browser

dinsdag
26 januari, 2021

[oIPH {=1a Y=Tde T=1 
0O.a. Het Financieele Dagblad en Algemeen Dagblad schrijven over een wetsvoorstel om geweldsplegers tegen publieke
dienstverleners uit te sluiten van een taakstraf. Volgens minister Sander Dekker van Rechtshescherming moet de wet

een ‘afschrikkende werking’” hebben. AD noemt de maatregel opmerkelijk, omdat het de vrijheid van rechters inperkt om

maatwerk te leveren in strafzaken. FD merkt op dat het wetsvoorstel ‘plotseling actueel’ is geworden door de rellen tegen de

avondklok van afgelopen weekeinde. [Rechtspraak]

IN CT RVI=T prdol=1 g  



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek

Kamerbesluit over geweld tegen dienstverleners

Het Financieele Dagblad (10)(2e) | 26 jan 2021 03:48

Verder deze week in Den Haag (10)(2e) Het wordt de komende -weken steeds stiller in politiek Den Haag - althans

binnen de debatzaal. Nu het kabinet is afgetreden, veegt de Tweede Kamer...

SIV Ta RY=Tdo 1=1 4

Nieuwe wet: cel na bedreigen mensen met publieke taak

35512019 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



 To: (10)(2e) BD/DRC/CV[IIIESR@minjenv.nl]
Cc: INES £0/DRe/CVIEEERl@minjenv.nl]
From: [JIREESI- BD/DRC/ICV

Sent: Thur 2/4/2021 12:43:32 PM

Subject: FW: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 2/4/2021 12:43:33 PM

RUPE kan jij hierop reageren naar [WUEER? Zie mijn vorige mail. Deze toezegging hoort niet bij ons maar bij
DGSenB.

van:IEEE=0/0\V/z/SSR

Verzonden: donderdag4 februari 2021 12:28

Aan: BD/DSenl/Tenk;IEE- =0/0w)z2/ssR ; IERIE- s0/0RC/CV; OES

BD/DRC/CV ; ROS) -8D/DGPenv/PPBT/PBO ;[EGET:o/0Rc/cv

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Collega’s,
PEE dank. Ik heb onze ondersteuning gevraagd of ze dan beiden bij DGRR kunnen worden ondergebracht.

Hartelijke groeten,

Van: BD/DSenl/TenB <|| IES >

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 09:54

Aan: (10)(2e) Bn/pw.z/ssR<I >;ICES- 60/0\W)z/SSR
BRED) >; IISEIESIM- 5 0/oRc/cv <a >; BD/DRC/CV

<EER >; BD/DGPenV/PPET/PBO <|NEES) >;

 

 

 

 

  
 

 
 

 

BD/DSen)/TenB <Q) >; BD/DSenJ/TenB <[JEI¢D] >; (10)(2e)

BD/DRC/cv JJ >; BD/DFEZ/CcBU/ Cluster A <||JFREEIN >;

BD/DRB/RG<I >; REESE =0/0eAeny/se KEES >;

8D/Dsen)/) <|EN >: (10)(2e) -8D/DWJZ/5SR <BR ED) > (10)(2¢) 
BD/DWJZ/SSR<I >: B8D/DWJZ/5SR <I) >:

BD/DWJZ/SSR <[SRlER

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag allemaal,
Naar aanleiding van de moties en het voorstel voor indeling even wat meer inhoudelijk een beeld gevormd mbt

motie van Nispen.
Als ik die motie lees gaat het vooral om het verhogen van de pakkans en zoveel mogelijk consequent en snel

bestraffen. De opsporing, vervolging en strafoplegging (strafmaat) liggen buiten het bereik van DSJ.

Tijdens de vervolging kan natuurlijk een 3RO advies worden gevraagd. Recente onderzoeken wijzen echter uit dat

een verplichte uitkomst in de advisering niet bijdraagt aan recidive vermindering en dat 3RO juist goed in staat is

om in te schatten wat passend is. De executie volgt vanzelfsprekend netjes op de veroordeling en de persoon in

kwestie krijgt dan de behandeling die nodig is.

Met andere woorden het zwaartepunt van deze motie ligt niet bij DGS&B.

Groet,

(10)2e)

 
 

RAEIEl o]=To lo] fo [TET fo) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



[RELERo-oo]fo [1-10] 

35512023 0066



  
 

To: (10)(2e) BD/DRC/CV[EUUEA @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Tue 9/22/2020 7:43:18 AM

Subject: FW: taakstrafverbod

Received: Tue 9/22/2020 7:43:19 AM

  
 

Ter info: tbv input voor nota inzake verzoek financiele claim mee te nemen in begrotingsvoorbereiding 2022.

van:[IEEE 50/0FEz/cBU/Cluster A

Verzonden: maandag 21 september 2020 13:38

Aan: BD/DSenl/TenB ; BD/Dsenl/TenB ; [JREEI- so/ci/c ; IEE

BD/DRC/CV

cc:IERESI - 50/0Fsc/FBC; BD/DFBC/FBC ; BD/DRB/RG

Onderwerp: RE: taakstrafverbod

Hoi,
Ik had n.a.v. ons overleg vanochtend al iets getypt —voor als jullie dg's instemmen obv de nota met opneming in

het begrotingsrapport - wat jullie tzt dan misschien kunnen gebruiken als tekst voor in het begrotingsrapport.
En ook doorgerekend aan de hand van de recente prijs voor de rechtspraak (we hebben vanaf dit jaar een wijziging
in de kostprijssystematiek waardoor nu een deel lumpsum wordt gefinancierd, en de gemiddelde zaaksprijzen wat

lager zijn gekomen dan de Raad destijds in haar advies had doorgerekend.)
Misschien hebben jullie er nu al iets aan voor bij de nota...

 

  (11)(1)

35512027 0067



 To: EEEESI- 50/DRC/CVIEEEA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/24/2020 9:12:44 AM

Subject: FW: Voorbereiding overleg taakstrafverbod/\VPT

Received: Thur 9/24/2020 9:12:46 AM

Aanpak brief uitbreiding taakstrafverbod.docx

Brief heroverweging uitbreiding taakstrafverbod concept.docx

rgis en reactie op de motie inzake de beperking taakstraf bij VPT-delicten (Kamerstuk 29628-790).pdf

Motiel Helder en Rutte. pdf
elder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen.doc

 

 

 

 

 

 

Was een aangehouden motie uit AO politie, vanuit DGSenB destijds coordinatie omdat het direct raakvlakken had

met evaluatie wet taakstrafverbod, dat zij doen. En wetgeving...
Van: (10)(2e) .- BD/DSenl/TenB

Verzonden: vrijdag 23 november 2018 15:05

Aan: OES) - BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) - 8p/DGPoL/peT/PT ;IKE5D/DRC/CV

Onderwerp: Voorbereiding overleg taakstrafverbod/VPT

 

 

Beste allen,

Ik heb vandaag al wat voorwerk gedaan voor ons overleg a.s. dinsdagochtend, ik hoop dat jullie een en ander alvast willen

doornemen:

- Een planning om de brief op tijd te kunnen verzenden (wat erop neerkomt dat we volgende week een concept klaar moeten

hebben). In dit document heb ik als bijlagen de relevante wetsartikelen opgenomen en de teksten uit het ongecorrigeerde

verslag van gisteren.

-Een concept-brief (met nog PM voor wat we precies gaan aanpassen)
- De eerdere beleidsbrief

- De eerder aangehouden motie (AO politie 4 juli 2018) en de nieuwe motie (22 november 2018). Wat nog een ‘dingetje’ is: in

zowel de eerdere als de recente aangehouden motie wordt niet alleen gesproken over de taakstraf, maar over de

geldboete (dus tenminste een gevangenisstraf).
Voor dinsdag zou het mooi zijn om na ons overleg (meer) duidelijkheid te hebben over welk type delicten we precies onder het

taakstrafverbod zouden willen brengen en wat dit betekent voor de betreffende wetsartikelen.

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Afdeling Toezicht en Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
minveni.nl

www. rijksoverheid.nl/venj
 

35512031 0068



 To: [REESE - =2o/0RC/CVIEEESE@minjenv.nl]; [IESE 20/0RC/CVIEEE@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) - oD DRC ETE © minjeny nl 

 

 
 

 

(10)(2e) - BD/DRC/CV[YNIEEE @minjenv.nl]
From: [HEROES- 50/DRC/CV
Sent: Tue 1/19/2021 9:44:22 AM

Subject FW: voorbespreking wetgevingsoverleg wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod (WGO 25 januari 11.00u)

Received: Tue 1/19/2021 9:44:23 AM

Niet geheel onverwachts, kamebehandeling gaat niet door (vooroverleg bij Minister morgen gecancelled). Toch veel dank

voor al jullie werk.

Groet[reo

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

Van: Secretariaat - Minister voor RechtsbeschermingRN (102g) [cea
Datum: dinsdag 19 jan. 2021 10:17 AM

Aan: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR <IGYEDI  minjenv.nl>
ie: (10)(2e) -BD/DWIZ/SSR | EIESI 7minjenv n>. IIIIEINDESI- 30DW1Z/ssR <|JIED

REESE - BD/DSent/TenB <JEEIESN@ minjenv.nl>. (10)(2e) - BD/DRC/CV JUICED @ minjenv.nl>,
Sid BD/DBO/M&B @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: voorbespreking wetgevingsoverleg wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod (WGO 25 januari 11.00u)

Hoi [{i9lED)],
Dit WGO is tot nader order uitgesteld.

Je kunt de status van dit WGO rechtsboven in Paminco vinden.

 

 
  
  

 
 

    
  

 

  

    
@minjenv.nl>,

(10)(2e)
B  

 
 

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Secretaresse van Minister Sander Dekker

Telefoon: +31 IIE]

. (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 10:01

Aan: (10)(2e) .- BD/DBO/M&B

cc: - BD/DWJZ/SSR ; BD/DWJz/sSR ; [IEEE B0/Dsens/Tens ;

(10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: voorbespreking wetgevingsoverleg wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod (WGO 25 januari 11.00u)
Hoi [YE]

Zoals besproken: zou je eens willen kijken naar een moment voor de voorbespreking van dit wetsvoorstel? Een voorlopig dossier wordt vandaag aangereikt.
Voor het overleg zouden de cc vermelde mensen graag een uitnodiging krijgen.

Hartelijk dank en groet!

 

 

 

 

 

 

35512032 0069



To: BD/DRC/CV/INRIEIR@minjenv.nl]
Cc: ERFESE- B0/DRC/CVIEEEIA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 4/9/2020 8:07:31 AM

Subject: FW: Voortgang onderzoek taakstrafverbod

Received: Thur 4/9/2020 8:07:32 AM

BES. onderstaande mail ter info.

De begeleidingscie die zich zal buigen over de vraag of de uitbreiding van het taakstrafverbod van

geweldsdelicten tegen bepaalde beroepsgroepen (waaronder groot deel VPT) zo ver moet reiken dat ook artikel

141 a (openbare geweldpleging in groepsverband-waarvan eigen bijdrage niet per se de directe mishandeling

betreft-) hieronder valt.

Dit onderzoek loopt vertraging op om onderstaande reden. Aan de Kamer was toegezegd dat dit onderzoek tegelijk
zou worden aangeboden met het wetsvoorstel, namelijk voor de zomer.

Nog geen reactie gehad van wetgeving,
Stel dat uit het onderzoek zou

blijken dat het niet in verhouding is om dit artikel onder de reikwijdte van het wetsvoorstel te laten vallen, dan

kunnen we die onderbouwing niet meer meenemen.

We wachten het even af tot we meer info hebben over vertraging, hopelijk volgende week.

Je hoeft nu niets te doen.

Mocht blijken dat e.e.a. fors wordt vertraagd, dan mag DGSenB dit aan Dekker voorleggen lijkt mij (zal ik indien

nodig tzt ook in de mail aangeven).

Groet,

 

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: ENE- 50/0Re/CVIIEIN@minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Mon 10/5/2020 12:18:07 PM

Subject: FW: Vraag m.b.t. beleidsreactie evaluatie Wet uitbreiding gronden VH

Received: Mon 10/5/2020 12:18:08 PM

Evaluatie WUGVH UU compleet.pdf
 

Weet niet of ik dit rapport al had doorgestuurd, gaat iig ook over VPT en wordt ook een stukje over taakstrafverbod

geschreven.

Gr

van: [EECETCONEEN - 60/DRB/SBA

Verzonden: maandag 28 september 2020 10:44

Aan: - BD/DRC/CV

CC: ED) BD/DRB/SBA

Onderwerp: Vraag m.b.t. beleidsreactie evaluatie Wet uitbreiding gronden VH

buiten verzoek

    buiten verzoek

shelrechtgrond is evenwel slechts een klein onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om geweld in de

openbare ruimte of tegen hulpverleners (steviger) aan te pakken. DoorEe DWJZ (die plaats
heeft genomen in de begeleidingscommissie) is DRb bij de beleidsreactie betrokken. [| (oe)  [@f CC) en ik

zullen daarmee aan de slag gaan.

stelde voor in de beleidsreactie vooral op het punt van maatregelen om geweld in de openbare ruimte of

tegen hulpverleners aan te pakken in te gaan.

Klopt het dat jij je bezig houdt met de strafrechtelijke aanpak van geweld tegen hulpverleners?
Alvast bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Beleidsadviseur

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel, afdeling Strafrechtelijk bestel en arbeidsvoorwaarden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Noordtoren, verdieping 21

 
minjenv.nl

35512034 0071



 

  
 

(REDE - B0/DRC/CVIEEEIA @minjenv.nl];
- BD/DSenJ/Ten BITE @ minjenv.nl];
- BD/DFEZ/CBU/Clustermoe | minjenv.nl];

BD/DSenJ/J [MUSCIB@minjenv.nl];

 To: IIESE- 50/DRC/CVIIEIN@ minjenv.nll;
BD/DGPenV/PPBT/PBO]| (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e)

EEE RD/DSenJ/TenBI RNES@ minjenv.nl]; OFS)

BD/DRB/RG INDE @minjenv.nl]; uleD)

BD/DBAenV/SB[IEIIFED] minjenv.nl]

BD/DWJZ/SSRIMUNEDM@minjenv.nl];
- BD/DWJZ/SSRIIIEIEIM @minjenv.nl]; RED)

BD/DWJZ/SSRIIEESEM@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 1/26/2021 11:01:46 AM

Subject: FW: werkwijze en aangepast blokkenoverzicht

Received: Tue 1/26/2021 11:01:48 AM

20210121 voorstel organisatie behandeling wv uitbreiding taakstrafverbod.docx

thema-overzicht.docx

Blok |. MRb algemene inleiding.docx

Blok Il. MJenV inleiding en reikwijdte doelgroep.docx

Blok lll. MRb Reikwijdte feiten en 141 Sr.docx

Blok IV. MRb sanctiecombinaties.docx

Blok V. Overig.docx

combinatiedocument QenA.docx

 

  

    
  

  

  
 
 

     
 

 

   
 

 
 

  
  (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEEES@minjenv.nl];

BD/DWJZ/SSRIIEIM@minjenv.nl]; TRIED

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Collega’s,

Bijgaand een aangepast dossier, in de kamer ook in papieren vorm beschikbaar. Zie vooral ook het voorstel voor

behandeling en het thema-overzicht.

De gena zitten nu in een doc met inhoudsopgave (combinatiedocument).
De spreekteksten op de amendementen zijn nog in bewerking.

Hartelijke groet,

    
  

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 11:37

 Aan: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: werkwijze en aangepast blokkenoverzicht

35512035 0072



35513914

Plenaire behandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod: organisatie ambtenarenkamer

Dinsdag 26 januari 2021, 15.45 - 19.00 uur

Vooroverleg met Minister van Justitie en Veiligheid en Minister voor Rechtsbescherming in TK, 15.15 - 15.45 uur

In onderstaande tabel een overzicht van de ambtelijke ondersteuning.

 

1°termijn 2° termijn Taak
  

Plenaire zaal Plenaire zaal Algemeen, wetgeving
  

  

  

  

 

 

 

 

Ambtenarenkamer Ambtenarenkamer Codrdinatie

Ambtenarenkamer Plenaire zaal Antwoorden vragen wetgeving
Ambtenarenkamer Ambtenarenkamer Uitzetten en antwoorden vragen beleid

Ambtenarenkamer Ambtenarenkamer Schrijven vragen, uitzetten per e-mail

Ambtenarenkamer Ambtenarenkamer Schrijven vragen, uitzetten per e-mail
  

  

 

(10)(2e)
 

Thuis / op kantoor Thuis/ op kantoor Wetgevingsvragen
 

 

  
2e)

  

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor Taakstraf

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor Politie

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor VPT/ELA
Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor VPT/ELA
  

 

 

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor Ondermijning
 

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor Cijfers rechtspraak
 

Thuis / op kantoor Thuis/ op kantoor DFEZ
  

)(2e)
 

(10)(2e)
 

Thuis / op kantoor Thuis/ op kantoor Slachtoffers
 

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor Taakstraf
 

Thuis / op kantoor Thuis / op kantoor
     (10)(2e)  Thuis / op kantoor  Thuis / op kantoor  Jeugd    

De sprekerslijst van de Kamer (voor zover nu bekend):
1

2

3

4

5.

6.

7

8

9

Tota

C.N. van den Berge (GroenLinks)
L.M.1.S. Helder (PVV)
M. van Nispen (SP)
J. van Wijngaarden (VVD)
M. Groothuizen (D66)
S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
R. Bisschop (SGP)
A.H. Kuiken (PvdA)
Chris van Dam (CDA)

al:

15 min

15 min

10 min

5 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

9 min

0073



To: BD/DRC/CV/INEIEIR@minjenv.nl]
Cc: IESE E0/DRe/CVIEEERl@minjenv.nl]
From: [JJIEEESE- BD/DRC/ICV

Sent: Mon 4/6/2020 9:42:54 AM

Subject: FW: wetsvoorstel taakstrafverbod

Received: Mon 4/6/2020 9:42:55 AM

 

(10)(2e)

 (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

pa
dinsdag 21 mei 2019 08:50

n: BD/DRC/CV; BD/DBO/ADVIES

oro rwern: FW:

wetsvoorste|
taaratebod

 
Jullie namen kreeg ik als contactpersonen door voor dit wetsvoorstel dat bij DWJZ in voorbereiding is. Ik verwijs
kortheidshalve naar onderstaande mailwisseling.
Inmiddels zie ik dat [{[f8verkzaam is bij DBO? Als dat het geval is, heb jullie dan een andere contactpersoon bij
DGPOL?

Hartelijk dank en groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Van: BD/DWJZ/SSR
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 8:45

Aan:TC8D/DSeny/Tens; IEC 50/Dsen)/TenB
CC: - BD/DSenl/TenB;TEEBD/DSen)/TenB; EES 50/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: wetsvoorstel taakstrafverbod

Goedemorgen EU ESR,
Ik was benieuwd naar de stand van zaken. Is er al iets meer bekend?

Daarnaast maak ik je er graag op attent dat DFEZ inmiddels ook is aangehaakt in de persoon van

DFEZ zal zich bij jou of de collega’s van DGRR melden in verband met de mogelijke (financiéle) gevolgen van het

wetsvoorstel.

Naar het zich laat aanzien, zijn die beperkt, maar ik kan me voorstellen dat het dienstbaar is om in kaart te brengen
hoe de zaken waar het wetsvoorstel betrekking op heeft, op dit moment worden afgedaan (geldboete, taakstraf etc)
en of een verschuiving te verwachten valt van de reclassering (taakstraf) naar de DJI (voor de tenuitvoerlegging
van gevangenisstraffen). Misschien goed om ook hiernaar onderzoek te laten doen?

Ik houd me graag beschikbaar voor een nadere toelichting.
In de bijlage trefje ook de startnotitie aan die inmiddels is vastgesteld.

Hartelijke groet,

REE)

van: JIIEEESI c0/Dsen)/TenB

Varzandan; vriidag 5 april 2019 17:12

35512037 0079

 



 

  
Aan: (10)(2e) - BD/DSen]/TenB; (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

: (10)(2e) BD/DSenl/TenB; (10)(2e) - BD/DSen]/TenB

Onderwerp: RE: wetsvoorstel taakstrafverbod

Dag KUED] 
Wij zijn 1n gesprek met DGRR over de vraag wie dit WODC-onderzoek oppakt, aangezien dit primair de veiligheid van

publieke functionarissen betreft en niet de tenwitvoerlegging van taakstraffen. Ik hoop je gauw te kunmen berichten over

de uitkomst hiervan.

Groet,
(10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: BD/DSeny/TenB EIEN @minveni ni>
Datum: vrijdag 05 apr. 2019 4:31 PM

 

  Aan:[ERE50DWIZ/SSR <JJIEESI @minveni.nl>

Kopie:IRCCS- 5D DSen) Tend <JGEII@minveninl>
Onderwerp: RE: wetsvoorstel taakstrafverbod

Ha ESI
C,

Was zeker leuk geweest ©. Ik heb alleen het taakstraf-dossier inmiddels overgedragen aan [{l€8)] (zie CC). Zij kan je meer

vertellen over het onderzoek.

 
Kamer goed begrijp, wordt daar een WODC-onderzoek uitgevoerd in opdracht van DGSenB. Ook begrijp ik dat jij

mijn contactpersoon bent. Leuk! Ik was benieuwd of jullie al begonnen zijn met het WODC?

Hartelijke groet,

(10)(2e) 

35512037 0079



To: OED) - BD/DRC/CVIIEIEIR@minjenv.nl]
Cc: BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl]
From: IELESE- BD/DRC/CV

Sent: Mon 4/6/2020 9:51.56 AM

Subject: FW: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Received: Mon 4/6/2020 9:51:57 AM

 

Jule), bijgaand de mail van EOleDl van DGSenB over de financiéle paragraaf.
Ik analyseer m’n cc’ mails minder grondig dan de mails die direct aan mij gericht zijn.

was gecheckt door DGSenB.

(10)(2e] BD/DSenl/TenB

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:35

Aan: BD/DWJZ/SSR

cc: (10)(2e) - BD/DSenJ/TenB ; 8D/DSenJ/TenB ;IESE50/DrEz/CBU/Cluster B ;

BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Dag [IGEIEDN,
DFEZ (in cc) is akkoord met onderstaande financiéle paragraaf t.b.v. het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.

De tekst is iets gewijzigd t.o.v. de oude paragraaf.
Met vriendelijke groet,

ED)

 
 

 
 

 

35512039 0080



To: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[IESISIEIIE@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DWJZ/SSRIMRUIICDIE @minjenv.n|
Cc: SOP BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/19/2020 2:56:40 PM

Subject FW: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Thur 11/19/2020 2:56:41 PM

16 11 2020 concept nota naar aanleiding van het verslag.docx

Ha EOE en [SED],

Ziet er goed uit JEN, je hebt er een mooi stuk van gemaakt. Zowel reikwijdte VPT als waarom 141,1 Sr niet

wordt toegevoegd is goed weergegeven.

Ik heb geen aanvullingen.

@IERNzi= bijgevoegd concept nota nav het verslag, de PM bij de financiéle paragraaf voor de RvdR.

Wat kunnen we aangeven? Kun jij iets aanleveren bij {QER hierover?

Ik hoor graag!
Alvast dank!

Groet,
(10)i2e)

CETERE Tol (o [T=

(10)2e) 



To: HEED- E0/DRC/CVIEEEI@minjenv.nl]
Cc: [ (10)2¢) DD Sen Tene MGI  minjeny. nl
BD/DSenJ/TenB[IEUYSICEI © minjenv.nl]
From: (10)(2e) -BD/DSenJ/TenB

Sent: 23:19 AM

Subject Graag 20 okt reactie: Schriftelijke kv nav wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod -> begroting

Received: Tue 10/20/2020 10:23:21 AM

Antwoord vragen 12 - 13 ontwerpbegroting 2021 (geweld tegen hulpverleners).docx

Schriftelike kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx

Dag B=,
Zie jij kans om vandaag mee te lezen op de beantwoording van twee in het kader van de begroting gestelde vragen

over geweld tegen hulpverleners, in het bijzonder te reageren op de comment bij het eerste antwoord (zie bijlage).

Bij voorbaat dank. Groeten,

Van: (10)(2e) BD/DSenl)/TenB

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 11:48

Aan: BD/DSenl/TenB

cc: BD/DSenl/TenB ; ED) BD/DSen)/TenB ; BD/DSen)/TenB

 
 

  
  
 
   

 

 

 
 

 
Onderwerp: FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e) 
Kan jij antwoord geven op onderstaande vraag van

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Beleidsmedewerker

Afdeling Toezicht en Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

 
minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

(In oneven weken vrijdag vrij)

 

Van: (10)(2e) BD/DSenl)/TenBJES ninjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 10:10

Aan: JIE 50/0sen)/TenB <TC @minienv.nl>; (10)(2e) BD/DSenl/TenB

(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [EES] en BEES],
Ik ben met onderstaande bezig. Kunnen jullie me vertellen wie de contactpersonen bij reclassering en VPT zijn als

het gaat over aanpak rondom geweldplegers richting hulpverleners (gelinkt met taakstrafverbod)? Merci.

Groeten, (10)(2e)

van: JIEEESI- 80/psen)/TenB JES @minienv.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 17:57

Aan: SEED) BD/DSen)/Tend<IMG@ minienv.nl>
Onderwerp: FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Ha (10)i2e)
,

Bijgaand de schriftelijke vragen ihkv de uitbreiding taakstrafverbod en een eerste grove beantwoording van de

vragen die aan mij waren toebedeeld. Weet dat er nog geen definitieve eindversie hoeft te liggen. De eerste

beantwoording gaat, naar ik begreep, eerst naar en FUSED) WEL en dan hebben wij

nog een kans om bij te schaven. De deadline van Qe) IED is woensdag. Ik hoop dat je wat hebt aan
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Als je nog iets nodig hebt, let me know!

Met vriendelijke groet,

 
Beleidsmedewerker

Afdeling Toezicht en Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

 
minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

(In oneven weken vrijdag vrij)

 

- BD/DSen)/TenB JEN @minjenv.nl>

UO CDREE @minjenv.nl>; BD/CBIJ/C <

BD/DSen)/TenB <[INAIESMM@minjenv.nl>

Onderwerp: schriteie kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:28

 

 
 

   (WUYIEEE (© minjenv.nl>

 
In het kader van het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod gaan [{[JIFE3] en ik aan de slag met de beantwoording
van schriftelijke vragen die VKC-justitie heeft gesteld. Ten aanzien van een aantal vragen hebben we input van jullie nodig. ©

RUFRNzou jij uiterlijk woensdag a.s. en tekstvoorstel kunnen leveren voor de vragen 12 en 13? @ ,
aan jou het

verzoek een tekstvoorstel voor vraag 56 te leveren.

Alvast dank.

met hartelijke groet,

 

 

 eH)
Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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 (10)(2e)To: IOC- =0/0\/Jz/SSRIIRETE 6minjenv.nl];
 

 

 ER
I Omir

-

IREESE BD/DsenJ/TenBEGAERI@minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenB] @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[IMUERA@ minjenv.nl] 

From: [JRE BD/DRC/CV

Sent: Thur 7/16/2020 7:35:31 AM

Subject Inzending nader conceptrapport taakstraf openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak

Received: Thur 7/16/2020 7:35:33 AM

Hierbij een kleine leeswijzer t.a.v. wijzigingen/aanvullingen volgend op die onze wat ons betreft zeer productieve

vergadering:

10.2.9; 11.1 
Nogmaals dank voor de samenwerking (zie nu het voorwoord).
Met vriendelijke groet, namens de onderzoekers,

Joost Nan

Mr. dr. J.S. (Joost) Nan

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht
E [EX
TEET

WwW EES

W www.esl.eur.nl

Visiting address Burgemeester Oudlaan 50

Sanders BuildingooRotterdam

Postal Address P.O. Box 1738

3000 DR Rotterdam / The Nederlands

Erasmus School of Law
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To: REED - BD/DRC/CVIENESR @ minjenv.nl]; IESE- BD/DRC/CV]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 3/25/2021 8:57:24 AM

Subject: Journalisten motie taakstrafverbod/onderzoek en WODC

Received: Thur 3/25/2021 8:57:25 AM

 OER @minjenv.nl]

Ha [ques] en OES

Ter info onderstaande mailwisseling en ook ter voorbereiding op ons PO straks over de invulling van de

motie/onderzoekwensen.

A)
1. Ik had hieronder een start gemaakt met onderzoeksvragen die we beantwoord zouden willen hebben. NVTV

heeft een 2 tal vragen toegevoegdEC ook toegevoegde vraag van BVOM zelf,

(11)(1) Lijkt mij prima die ook mee te nemen.

2. Het lijkt mij een goed idee om de uitkomsten van het onderzoek van PersVeilig, die in juni a.s. gereed is, mee

te nemen in ons eigen onderzoek daar waar het gaat om gevoelens/ervaringen/meningen van de

branche/beroepsgroep zelf (zoals ook bij VPT gedaan wordt)

 
B) de motie betreft onderzoek doen naar geweld tegen journalisten en bekijken (stimuleren) of we taakstrafverbod

kunnen uitbreiden met deze groep. Datum voor de motie is in mei. We kunnen die datum gebruiken om de Kamer

te informeren over de wijze waarop we deze motie gaan invullen: zie mijn vorige mail: dus in mei onze ingezette

maatregelen voor het onderzoek melden, termijn noemen en melden dat we de uitkomsten van het onderzoek

meenemen bij de wetsevaluatie van het taakstrafverbod (dus niet nu op voorhand de wet al gaan wijzigen), net

zoals de motie over wetsevaluatie die sowieso moet plaatsvinden (waarschijnlijk door ons, deze vraag ligt voor bij
de DG's) waarin ook de positie van de particuliere beveiligers moet worden meegenomen. Daar wordt ook eerst

onderzoek naar gedaan (doen we samen met DVB).

C) zie ook mijn vorige mail over rol WODC. Toch via (10)(2e) ingestoken om al is het maar de uitbesteding
van dit onderzoek, via het WODC te laten verlopen.   
   

(11)

Via het WODC wordt de onafthankelijkheid en het wetenschappelijk karakter van het onderzoek beter geborgd
dat wanneer ik dat zelf moet doen (ben geen onderzoeker, heb die achtergrond ook niet, ben maar een simpele

jurist ;-p). Vind die gedachte dus ook wel fijn dat mensen die er meer verstand van hebben meedenken met het

proces en insteek van het onderzoek.

Tot straks!

 
Van:

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 19:03

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/PBB

cc: ICICI &50/0RC/cv

Onderwerp: RE: 1&0 onderzoek

 

   (11)(1)

(11)(1)
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(111) 
(1022)

van: [IEEE &0/0RC/cV [IIEED) ]
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:00

Aan: oe) | OED) - BD/PBB
cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: I&0 onderzoek

Ha (10)ize)

Op zich is onafhankelijk en wetenschappelijk eigenlijk afgedekt als we het via het WODC insteken of hen een rol

geven bij het uitbesteden van het onderzoek.

Ik wacht nog op een reactie van het WODC of ze ons hierin kunnen begeleiden.

Tijdens het debat sprak de minister expliciet over het toegenomen geweld tegen journalisten over de afgelopen

jaren. Ons idee bij een onderzoek is dat iig de volgende aspecten worden meegenomen.

 

 

  

(11)(1)

Dit is even zo uit de losse pols. Van had ik al een tweetal vragen ontvangen die ik heb verwerkt in

bovenstaande.

Ik zie het ook als een kans, wat zouden we nog willen weten of welke vraagstukken zijn nog onderbelicht in het

‘journalistendossier’.
@ BX: denk vooral mee en ik hoor graag jullie aanvullingen.

(10)(2e) >

Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 18:23

Aan: sD/DRc/cv <REIEN >; 8D/PBB <| ES >

cc: BD/DRC/cV <[RRES)

Onderwerp: RE: 1&0 onderzoek

 

 IGLESI- 5D/DRC/CV [ (10)(2e) ]
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 9:33

 

  
  

  Aan: IEEE BECOEONEN- 50/ P68

cc: [IRE 50/DRC/CV

Onderwerp: RE: I&0 onderzoek

Dank voor je reactie
,
ik begrijp het. Hopelijk gaat het lukken.

Nog even los van slapp, misschien goed om dit onderzoek sowieso samen aan te vliegen, omdat de bescherming

35512045 0084

 



van journalisten (bescherming van het vrije woord) en bestrijding van geweld tegen journalisten een gezamenlijke
taak is. Toch? (11)(1)  
   

 

  
 

 

  Ben ook even hardop aan het nadenken....

heb jij al iets gehoord van het OM over je uitvraag?

van: IEEKEIEONN <IICEEDNN © ninocw.n >

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 19:09

Aan:
(10)2e)

- 0/DRC/cV<JEEM@ minjenv.nl>; IEEE - 8D/DRc/cv <EEB) @minjenv.nl>
CC:IEEE :0/Fs5 < (UII @ nctv.minjenv.nl>

Onderwerp:RE: 1&0 onderzoek

Hoi [TE
Lijkt me inderdaad beter om de twee onderzoeken los te trekken. Ik laat Persveilig wel ook vragen stellen aan de journalisten
over SLAPP, om ook via die kant info op te halen.

 
  

(11)(1) 
Groeten,

oie)

Van: OED) BD/DRC/CV[REESE© inienv.n]
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 9:19

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV; (10)(2e)

cc:ICC- 50/PB8
Onderwerp: FW: I&0 onderzoek

Ha allen,
Gezien onderstaande reactie lijkt het mij dat dat samen optrekken niet de juiste lading zal dekken van ons

onderzoek. Wel goed om een keer het gesprek het aan te gaan omdat de resultaten van hun onderzoek wel

interessant kunnen zijn voor ons onderzoek, althans daarin meegenomen kan worden.

Eens?

We zouden ons onderzoek nog steeds gezamenlijk kunnen aanvliegen (JenV en BVOM) waarbij we zoals eerder

besproken het anti- slapp gedeelte in mee kunnen nemen. Wellicht ook nog een verdieping kunnen maken op

andere onderdelen zoals vrouwelijke journalisten of migranten? Heb NCTV ook gevraagd of zij vanuit hun rol hierbij

nog vragen hebben die we zouden kunnen meenemen in het onderzoek.

Heb het ingeschoten via het WODC traject, maar schat die kans niet heel groot, omdat zij behoorlijk vol zitten,
maar goed je weet maar nooit. Ik ga intern iig kijken hoe we financién beschikbaar kunnen stellen. We hebben nul

budget. @gUlEd] hebben jullie nog gelden beschikbaar voor onderzoek?

Als we dit samen gaan doen misschien cok goed om te bedenken wie, als het WODC niet kan, het onderzoek wel

zou kunnen doen? [SES Of heb jij goede ervaringen met andere bureaus of onderzoekers?

Ik hoor graag!

Groet,

 

 

    (10)(2e) g.nl < ersveilig.nl>Van: @ persveilig

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 18:39

Aan: IEEE EN- ICDC © minocw.nl>; BD/DRC/CV<KENESM@ minjenv.ni>; IICEIED

BD/DRC/CV LEB) @ minjenv.nl>
: (10)(2e) BD/PBB <ul]

Onderwerp: RE: 1&0 onderzoek

Beste= e.a.,

Dankje wel voorje mail. Ik vind het uiteraard prima om eens te praten, maar ik moet er meteen bij zeggen dat jullie onderzoek

anders wordt dan het onze. Wij gaan een onderzoek doen dat in juni gepubliceerd wordt. Het is een soort ‘thermometer’-

onderzoek om te zien hoe de situatie voor journalisten op dit moment is. We nemen daarom de vragen over van professor

(10)(2e) , die in 2017 een soortgelijk onderzoek heeft gedaan. Toen was de conclusie dat 61% van de journalisten te maken

had met agressie / geweld / bedreiging. Dat onderzoek was de start van wat nu PersVeilig heet. We willen (1,5 jaar na de oprichting

van PersVeilig en 4 jaar na het onderzoek van (10)(2e) ) kijken hoe het er voor staat. Vandaar ook dat ik een deadline heb.

Als ik begrijp wat jullie gaan doen, dan gaat dat vele malen verder.

Laat me weten watje gedachten zijn. Volgende week zit ik overigens zeer lastig, maar aangezien ik inschat dat jullie echt wat

anders willen denk ik niet dat een afspraak nu gillende haast heeft.

Met vriendelijke groet,

Projectleider & Veiligheidscodrdinator

https://www.persveilig.nl/
Twitter: @persveilig &
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 @nctv.minjenv.nl>
 

 

 

 



(10)(2e) 

PERSFILIG

van: [ICICI <IIGEIEOIM © inocw.n >

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:29

Aan: 8D/DRC/CV' <|RBEB@ minjenv.ni>; IKEEI- so/0rc/cv<BR@ minjenv.nl>;
(10)(2e) @persveilig.nl' <I] @ persveilig

(10)(2e) - BD/PBB' <|UFEI © nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 1&0 onderzoek

En nu met juiste mailadres

Van:

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:28

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV"; (10)(2e) BD/DRC/CV; OI @persveilig.n'

cc: BD/PBB

Onderwerp: RE: I&0 onderzoek

Hoi allen,

Lijkt me prima om te overleggen. Ik kan op de volgende momenten:

-

Maandag 15-3: liever niet (dag vrij), maar als het niet anders kan voorkeur voor 11-12 uur (bel dan in vanuit de auto);
-

Dinsdag 16-3: 09.00-10.00 uur;

-

Donderdag 18-3: liever niet ivm ander overleg

Groeten,

ee]
Van: BD/DRC/CV[SEIEIN© minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:14

 
 
  

 
 

 

 

  
  Aan: IDES BEES- 50/0Rc/cv; IEEE @persveilig n'

CC: (10)(2e) - BD/PBB

Onderwerp: RE: I&0 onderzoek

Ha fli en [SEMEN 
Fijn dat jullie ons informeren over dit onderzoek. Zoals jullie weten is tijdens de wetsbehandeling uitbreiding taakstrafverbod ook

gesproken over de positie van journalisten.

Onze minister heeft hierover het volgende gezegd:

Gezien de doelstelling van dit wetsvoorstel kun je journalisten daar niet onder laten vallen. Wel heb ik aangegeven dat het kabinet

inziet dat de positie van journalisten, als we die vergelijken met vijftien jaar geleden, in deze maatschappij kwetsbaarder lijkt te zijn

geworden. lk zou het dus zeker de moeite waard vinden om hier nader onderzoek naar te laten doen. lk vind namelijk dat

journalisten, als ik de afgelopen dagen zie, af en toe op een volkomen belachelijke en schandalige manier in gevaar gebracht

worden. Maar we kunnen dat niet onder dit wetsvoorstel laten vallen,

Aan ons de taak om (onafhankelijk en wetenschappelijk) onderzoek te (laten) doen naar de positie van journalisten in de

maatschappij, in hoeverre/welke mate deze kwetsbaarder is geworden en welke maatregelen er zijn genomen.

We zijn intern aan het bekijken hoe we hieraan invulling kunnen geven.

Omdat jullie ook onderzoek doen naar geweld tegen journalisten is het denk ik goed om te bezien of er overlap is, zou zonde zijn

als we hetzelfde gaan doen, of juist kunnen kijken of we elkaar kunnen versterken/samen optrekken of juist onderwerpen kunnen

afbakenen.

Zullen we een webex overleg inplannen om dit te verkennen? Zo ja; schikt dan bijvoorbeeld:

Maandag 15-3 van 11 uur tot 12 uur, of 15 uur tot 16 uur?

Dinsdag 16-3 van 9 uur tot 10 uur, of 11 uur tot 12007?

Donderdag 18-3 van 15 uur tot 16 uur?

Wij horen graag!

Met vriendelijke groet,

Een {10)(2e)|

Van: (10)(2e) minocw.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:56

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV JRE © minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV SERB @minienv.nl>

Onderwerp: FW: |&0 onderzoek
i

GEES en GEER
PersVeilig heeft vorig jaar aangekondigd een onderzoek(je) te willen doen naar de veiligheid van journalisten in Nederland.

ued) Daarom ben ik met PersVeilig in gesprek om
te kijken hoe we e.e.a. het beste in kunnen richten.
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ule) 
Van: [ SEED)

Verzonden: maandag 22 februari 2021 10:51

Aan:

Onderwerp: 1&0 onderzoek

Hoi [IIEEIEDIN
Hieronder vinden jullie de onderzoeksvragen zoals voorgesteld door I&0. Zij pakken daarmee dezelfde vragen als in 2017. Dit doen

zij, omdat dit de enige manier is om een vergelijking te kunnen maken.

 

Reeds openbaar 
Met vriendelijke groet,

Projectleider & Veiligheidscoordinator

35512045 0084



 Twitter: @persveilig IRENE)

(10)(2e) 

PERSFILIG

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 11sico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u 1s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveljjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks herent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyjk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks mherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nisico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no lability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveljjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks herent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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 To: BD/DFBC/FBC [IIE minjenv.nl]
Cc: IUEDEE - 50/DRC/CVIEEEBI@minjenv.nl];SE  —BD/DRC/CVIEESR@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 3/25/2021 8:18:29 AM

Subject: kosten taakstrafverbod voor RvdR

 
 

  

Received: Thur 3/25/2021 8:18:30 AM

Ha [RENE
Zie onderstaande mail van [fll] van Fez. Het is dus helaas niet gelukt om de kosten voor de RvdR in het PM] model

mee te nemen. Dat betekent dat de uiteindelijk gemaakte kosten uit ons eigen vierkant moet worden betaald. Het

lijkt mij wel gezamenlijk met DGSenB, zo hebben we dat mondeling met elkaar afgesproken alleen wilde YSIS]

dit niet vastleggen in de begroting.

 

 

 

Ik moet [gel] hier nog over spreken, hopelijk vandaag. Maar wilde jullie hier al wel over informeren.

Groet,

ozo)
Van: (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 18:29

Aan: SVICONN- BD/DRC/CV

Onderwerp: vraag

Hoi HER,
Ik wil je ook graag even bellen om bij te praten over hoe het met de PM] is gegaan voor wat betreft Taakstrafverbod, van Fin

moesten we het uit de beleidsrijke kop halen, en daarmee uit de claim voor de begrotingsvoorbereiding (sowieso zijn de

onderhandelingen over PM], ook over de beleidsneutrale PMJ]-ramingen, momenteel zwaar). En naar aanleiding daarvan samen

te overleggen. Wanneer heb je tijd?
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 To: BD/DRC/CVIEIEA@minjenv.nl]
From: ED) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 2/23/2021 10:57:47 AM

Subject: Memo voorbereiding gesprek stuurgroep EUS v0.1

Received: Tue 2/23/2021 10:57:48 AM

Memo voorbereiding gesprek stuurgroep [REE v0.1.docx

 

 

 

Ha

oeHierbi] een eerste opzet voor bespreking uitwerking toezegging/motie over journalisten en taakstrafverbod tbv ons PO op

donderdag a.s.

Vul aan alsje nu al aanvullingen hebt en anders komt dat donderdag.
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To: BD/DRC/CV IEE @minjenv.nl]; BD/DRC/CV[IIEIESM@minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Tue 3/2/2021 2:23:25 PM

Subject: Memo voorbereiding journalisten inzake taakstrafverbod

Received: Tue 3/2/2021 2:23:26 PM

Memo voorbereiding journalisten inzake taakstrafverbod.docx
 

Heren,
N.a.v. onze brainstorm vanochtend bijgaand onze memo aangepast en aangevuld met de vernieuwde inzichten.

Deze aanvliegroute en uitwerking van de toezegging en motie dragen volgens mij bij aan

   Is het duidelijk en helder zo? Graag jullie aanvullingen.
Groet,

 

35512048 0088



 
  

To: ESE 50/0GSB/DSenS/S! TEES @minjenv.nl]; so/DRC/CVIEE@minenv.nl]; IIIESEN-

a CB
jenv.nl]; (10)(2e) DI CPavIPPET PEO ETE oojenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRB/RG minjenv.nl]

 
 

- BD/DRC/CVIEIESR@minjeny.nll IERER]

- BD/DGPenV/PPET/PBOIIEIESIM@ minjenv.nl]; (10)(2e)

TEES (10)(2e) minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR 
Sent: Wed 9/8/2021 8:15:05 AM

Subject Memorie van Antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 9/8/2021 8:15:07 AM

03 08 2021 nadere informatie aan de Tweede Kamer - reactie Raad voor de rechtspraak - concept.docx

12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod.docx

12. Brief aan TK MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

Brief Raad voor de rechtspraak 10 augustus 2021.pdf

 

 

 

 

 

Beste collega’s,
In de bijlage de stukken zoals die ook in DJ worden aangereikt (aan hen die daarom hebben verzocht) m.b.t. het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod. Mrb weet dat de stukken onderweg zijn en heeft aangedrongen op spoedige doorgeleiding.
Jullie zagen en becommentarieerden de stukken eerder al. We hebben moeten afwachten op nadere informatie van de Raad voor

de rechtspraak. Ook deze is inmiddels ontvangen en verwerkt.

Hartelijke groeten en dank voor de eerdere bijdragen,
(10)(2e) 

35512049 0089
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De Minister voor Rechtsbescherming
De Minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod (Kst. 35 528)

1. Aanleiding
De VKC voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer heeft 14 juni jl. het

voorlopig verslag vastgesteld bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

(bijlage). Uw beider instemming wordt gevraagd met de in antwoord daarop

geschreven memorie van antwoord (bijlage).

Daarnaast wordt uw instemming gevraagd met een conceptbrief aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer. Daarin wordt de Tweede Kamer geinformeerd over

eerdere onjuiste informatieverstrekking over aantallen kale taakstraffen. De

betreffende gegevens zijn aangereikt door de Raad voor de rechtspraak (zie
hierover nader onder 4.3, onderdeel d).

2. Geadviseerd besluit

Het advies is in te stemmen met de beantwoording en de brief aan de Tweede

Kamer.

3. Kernpunten

Kernpunten in de beantwoording komen aan de orde onder 4.

4. Toelichting

4.1 Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van het taakstrafverbod dat nu geldt

bij ernstige geweld- en zedenmisdrijven en recidive. Aan het taakstrafverbod

wordt toegevoegd: geweld (artikelen 300-303 Sr), begaan tegen een ambtenaar

van politie, een medewerker van brandweer of ambulance of een buitengewoon

opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn publieke taak in het kader van de

handhaving van de orde of veiligheid of tegen een andere persoon die in dat

kader een publieke taak uitoefent.

4.2 Ontvangst wetsvoorstel in Eerste Kamer

In het voorlopig verslag spreken VVD, CDA en SGP uit ‘met belangstelling” van het

wetsvoorstel kennis te hebben genomen. Deze fracties lijken het voorstel dus te

steunen. De leden van de fracties van de PvdA, GroenlLinks, PVV en 50PLUS

hebben ‘kennisgenomen’ en spreken zich niet waarderend uit. De leden van de SP-

fractie geven enkel aan vragen te hebben. D66 geeft aan van het wetsvoorstel

‘met gefronste wenkbrauwen’ kennis te hebben genomen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

Wetgevingsjurist

 
Datum

21 juli 2021

Ons kenmerk

3446030

Bijlagen
2
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De vraagstelling is over de gehele linie genomen kritisch. Daarin wordt veel Directie Wetgeving en

verwezen naar een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer op 8 juni jl. waar  Juridische Zaken
. _ . Sector Straf- en Sanctierecht

vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de Raad voor de rechtspraak,
de reclassering, de NOvA en de Nederlandse Veiligheidsbranche een waardering Datum

van het wetsvoorstel hebben gegeven. Behalve het openbaar ministerie en de 21juli 2021

Nederlandse Veiligheidsbranche waren de deelnemers kritisch.
ons kenmerk

3446030

4.3 Belangrijkste aandachtspunten en toelichting op voorgestelde

beantwoording

a. Geen opvolging aan eerdere negatieve advisering door onder meer de

Reclassering, Raad voor de rechtspraak en de Afdeling advisering van de Raad

van State.

In de vraagstelling wordt veelvuldig verwezen naar kritiek die eerder door

adviesorganen is geuit. Daarin worden kanttekeningen geplaatst bij nut en

noodzaak van het wetsvoorstel en bij de mogelijkheden die de rechter heeft om

maatwerk te leveren in gevallen waarin een taakstrafverbod geldt. In verband

hiermee wordt eveneens verwezen naar het rapport "Ongekend onrecht” dat over

de Toeslagenaffaire is opgesteld. In de beantwoording wordt aangegeven dat op

alle kritiekpunten uit de advisering is ingegaan en dat de kritiek niet tot een

heroverweging heeft geleid. Deze kritiek en uw reactie is uitputtend beschreven in

de memorie van toelichting en in het nader rapport.

Dat de ruimte om rechterlijk maatwerk te bieden met het wetsvoorstel zou

worden ingeperkt, wordt in de memorie van antwoord niet onderschreven.

Hieraan ligt ten grondslag dat de bestaande regeling van het taakstrafverbod

ongewijzigd blijft; alleen de reikwijdte van het taakstrafverbod wordt uitgebreid

(door de toevoeging van geweldsmisdrijven tegen personen met een publieke

taak). De sanctiecombinaties die onder de huidige regeling mogelijk zijn, blijven
met het wetsvoorstel intact (zie nader onder b. “sanctiecombinaties”).
Met een algemenere beschouwing over enkele kenmerken van het strafproces

(volle toets, rechterlijke beoordeling bestrijkt meer dan alleen de vraag welke

sanctie kan worden opgelegd) wordt de verwachting uitgesproken dat als gevolg
van het wetsvoorstel geen effecten zullen optreden die in het rapport "Ongekend
onrecht” aan de orde zijn (blz. 17).

b. Sanctiecombinaties

In de memorie van toelichting is uiteengezet dat het wetsvoorstel afdoende

ruimte biedt om bijzondere omstandigheden, gelegen in de persoonlijkheid van de

verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, in de rechterlijke

beoordeling te betrekken. Dit is bevestigd in de jurisprudentie (Valkenburgse

zedenzaak). Alle fracties stellen, vanuit verschillende invalshoeken, de

sanctiecombinaties die onder het taakstrafverbod mogelijk zijn, aan de orde. Dit

geeft aanleiding in de beantwoording nader uiteen te zetten wat de mogelijke
sanctiecombinaties zijn.

GroenLinks, PvdA, SP en D66 leggen de nadruk op het sanctiedoel van speciale

preventie/voorkoming van recidive. Zij stellen dat een taakstraf in dit opzicht
effectiever is dan een korte gevangenisstraf en verwijzen naar onderzoek waarop

eerder door NOVA en Reclassering Nederland al is gewezen. Bij de beantwoording
van de vragen hierover is aangesloten bij de lijnen die ook in de nota naar

aanleiding van het verslag zijn gevolgd. Deze redeneerlijn is (1) dat door het

taakstrafverbod de taakstraf wordt vervangen door een gevangenisstraf en (2) de

rechter die gevangenisstraf geheel of deels voorwaardelijk kan opleggen. Met het
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opleggen van bijzondere voorwaarden kan aan recidive-verminderende Directie Wetgeving en

gedragsbeinvloeding worden gedaan. Het opleggen van een taakstraf in Juridische Zaken
. .. . . . Sector Straf- en Sanctierecht

combinatie met een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf is daarmee

niet mogelijk. Dit is ook onder het bestaande taakstrafverbod al het geval (blz. 2, Datum

3, 10, 16). 21 juli 2021

Ons kenmerk

c. Reikwijdte wetsvoorstel (welke beroepen en strafbare feiten?) 3446030

Er is beperkt aandacht voor de reikwijdte. Onder verwijzing naar de inbreng van

de Nederlandse Veiligheidsbranche en het eerder ontraden (en verworpen)
amendement van het lid Van Wijngaarden wordt wel aandacht gevraagd voor

private beveiligers (VVD). In de memorie wordt verduidelijkt waarom beveiligers
die een publieke taak uitoefenen wél, en private beveiligers niet, onder de

reikwijdte van het wetsvoorstel vallen (blz. 11-12).

d. Nadere uitvraag cijfers bij Raad voor de rechtspraak
In de nota naar aanleiding van het verslag is opgetekend dat tussen 2015 en

2019 in ongeveer 100 strafzaken per jaar een kale taakstraf is opgelegd vanwege

mishandeling van een functionaris met een publieke taak. Aan die cijfers ligt een

data-analyse door de Raad voor de rechtspraak ten grondslag.
De Raad voor de rechtspraak is ook bij de beantwoording van vragen uit het

verslag van de Eerste Kamer gevraagd om cijfers aan te reiken. De Raad heeft

daarin voorzien. Daarbij heeft de Raad echter te kennen gegeven dat de eerder

opgegeven cijfers onjuist zijn, kort gezegd als gevolg van een onjuiste selectie

van zaken. De daadwerkelijke aantallen liggen hoger: per jaar gaat het gemiddeld
om ongeveer 170 zaken. Een brief hierover van de Raad voor de rechtspraak
hierover gericht aan DGRR treft u als bijlage aan.

In de memorie van antwoord worden de juiste cijfers gepresenteerd. Het ligt voor

de hand ook de Tweede Kamer over de eerdere onjuiste informatieverschaffing te

informeren. Een conceptbrief met dit doel is als bijlage opgenomen.

e. Toezegging evaluatie wet uitbreiding taakstrafverbod

De leden van de PVV-fractie hebben slechts een enkele vraag; zij verzoeken een

evaluatie van het wetsvoorstel. Toegezegd wordt hierin te zullen voorzien vijf jaar
na inwerkingtreding.

4.4 Politieke en bestuurlijke context

Zie ook hiervoor onder krachtenveld EK (3.2). Het wetsvoorstel is op 2 februari

2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor stemden: Krol, 50PLUS, WD,

SGP, CDA, PVV en FVD. Tegen stemden: D66, GroenLinks, SP, PvdA,

ChristenUnie, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Van belang is dat het

wetsvoorstel eveneens uitvoering geeft aan de motie van de leden Helder (PVV),
Van Qosten (WD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr.

24).

4.5 Communicatie

Er is geen afzonderlijke communicatie voorzien.

4.6 Afstemming
Deze nota is afgestemmd met DSJ, DRC, DGPenV en DFEZ.

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking
n.v.t.
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6. Bijlagen
Als bijlagen treft u aan:

- het voorlopig verslag van de Eerste Kamer;
- de conceptbeantwoording (memorie van antwoord);
- een brief van de Raad voor de rechtspraak aan DGRR d.d. 10 augustus 2021;
- een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de brief van de Raad

voor de rechtspraak.

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Sector Straf- en Sanctierecht

Datum

21 juli 2021

Ons kenmerk

3446030

Pagina 4 van 4

0090



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEGSICD)] @minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PBO IUD Gminjenv.ni]; IIE ED)

TICE men. REESE -

BD/DRC/CV[[IEA@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten B[IWUYICEI @ minjenv.nl]; (10)(2e) -

aD/OW.ZSSRIMEIEDN minjenv.nl]; [EKOED) BD/DGPenV/PPM/PP IES @minjenv.nl]; (10)(2e)

oD/DSe on ICTR oie

Cc: IGEEONEE- =0/0RC/CVE @minjenv.ni]; IEEE- 50/0ve/VIEEE @minjenv.nl]; IEE.
[EER - 8D/DGPenV/PPBT/PEROIEE @minjenv.nl]
From: [GEESE BD/DRC/CV

Sent: Wed 8/5/2020 1:53:29 PM

Subject Nota en Aanbiedingsbriefaan de Kamer bij het rapport 'En plein public’

Received: Wed 8/5/2020 1:53:31 PM

Aanbiedingsbrief aan TK bij onderzoeksrapport 'En plein public’ 4-8.docx

Nota bij onderzoek 'En plein public’ 5-8.docx

 

Collega’s,
Dank voor jullie input en aanvullingen bij de nota en brief. Bijgevoegd de aangepaste versie.

Enkel de suggestie van om meerdere partijen te noemen (coaliteiepartijen, Forum etc) is in overleg met DW

niet overgenomen. DW heeft aangegeven dat zoals het er nu staat, simpelweg is wat we weten (en niet weten).

Sondering ligt voor de hand maar die conclusie zullen MJenV en Mrb zelf trekken.

Graag hierbij het verzoek om er nog een laatste kritische blik op te werpen en jullie input en aanvullingen uiterlijk

vrijdag a.s. naar INEIESMtc mailen, zodat het geheel maandag a.s. de lijn in kan doen.

In Digijust wordt de volgende lijn gevolgd:
-Visie vooraf DW (IEEE)
- Akkoord DGPOL: (10)(2e)
- Akkoord DGSenB (10)(2e)

Wij gaan ervanuit dat jullie je eigen lijn informeren, adviseren en e.e.a. afstemmen.

[sITN (=I MY=T pede =T

 

Alvast dank en succes!

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512051 
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 To: BD/DRC INES @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Mon 8/2/2021 11:34:00 AM

Subject: Nota en MvA taakstrafverbod - toevoegen opmerking werkstap

Received: Mon 8/2/2021 11:34:01 AM

 

Beste [ROE

Een dezer dagen komt in je Digijust-werkbak een verzoek voor akkoord voor de Memorie van Antwoord gericht aan de VKC JenV

van de Eerste Kamer, die daar in juni vragen over gesteld heeft. Ik zal je te zijner tijd een herinnering aan deze mail sturen.

Deze MvA en bijgaande nota voor ministers is reeds door {EES gezien, zij zal niet in de werkstroom zijn opgenomen vanwege

haar verlof. Wat ons betreft kun je akkoord gaan, met de onderstaande kanttekening als opmerking bij de werkstap, die

overeenkomen met onze beleidsverantwoordelijkheid in dit traject:
'‘Akkoord voor wat de input van DRC betreft, te weten het VPT-beleid, waaronder de reikwijdte van het wetsvoorstel met

betrekking tot beroepsgroepen, en de passage over Motie Van Dam en van Wijngaarden over geweld tegen journalisten’.
Als je hier vragen en/of opmerkingen over hebt hoor ik die graag.

Hartelijke groeten,

 

 

(10)(2e) 
Beleidsmedewerker cybercrime en Veilige Publieke Taak

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 
[EER] © minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
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 To: IEEE- 50/0. z/sSRIIESE@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRC/CVIIREIESI @mninjenv.nl
Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 7/13/2021 2:38:54 PM

Subject RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 7/13/2021 2:38:56 PM

  
  

 

 
opsporing enI voluing van dit soort zaken serieus benaderen.

Rechtbankcapaciteit/capaciteit zittingen (zoals je opmerking in de
teksti

in het rood) ligt niet bij DRC, maar bij DRB.

Je had een nieuw contactpersoon gekregen toch? Opvolger van [aks

Groet,

Van: - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 15:45

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV

CC: IIE BD/DRC/CV

Onderwerp:
RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 
 

  

 
 

Ik heb [EN benaderd, dank voor de suggestie. Capaciteit van OM ligt toch ook bij DGRR (vervolgingscapaciteit)?
En het verhaal ELA lijkt me wel relevant, dus fijn als jullie kunnen aanvullen. Het zal een gecombineerde inspanning
moeten zijn denk ik. Ik zal in ieder geval even laten weten hoe [ile] reageert.

Hartelijke groet, KUED]

van: [JIEES BD/DRC/cV<|ESR@ minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 15:16

Aan:IROOM- 50/0w)z/ssR<|KEEIIM@ minjenv.nl>
QUOI - BD/DRC/CV SRE) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Ha IEENERN,
Dank voor je mail.

Ik heb gekeken naar de openstaande punten ob

opsporingscapaciteit etc). buiten verzoek

buiten verzoek (10)(2e) kunnen vragen wie input kan leveren vanuit DGPenV.

zou nog aanvullingen kunnen doen m.b.t. voortvarende opsporing en vervolging zoals in de Eenduidige

Landelijke Afspraken is opgenomen namelijk een prioritaire afhandeling van zaken door politie en OM, maar dat is

enkel een afspraak, daar is geen capaciteit voor vrijgemaakt bij politie en OM, dus in deze context niet relevant

denk ik.

Capaciteit rechtbank ligt bij DRB.

Groet,

1020
J

Van: REED BD/DWJZ/sSR <|REE@ minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 14:39

Aan: REESE - 50/0rc/cv<IRBEM@ minjenv.ni>; BD/DRC/cV <fEEB @minjenv.nl>; (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO <| REE 2 minienv.nl>; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <|NINES@ minienv.ni>;
SRE - 50/0rc/cv <EIEONIN© minjenv.nl>

EES) -BD/DW.JZ/SSR <JJEEIW@ minjenv.ni>
Onderwerp: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega’s,
Met dank voor de eerdere bijdragen hierbij de eerste versie van de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer met de

beantwoording van de vragen uit het voorlopig verslag.
Er zijn nog pro memorie punten waarvoor ik jullie aandacht vraag. Ook de overige tekst vraagt uiteraard afstemming met jullie
allen, dus ik vraag jullie van het geheel kennis te nemen. Bij voorkeur gaan wij volgende week een lijn opstarten. De nota volgt

separaat.
De PRO MEMORIES:

71k ben nog in afwachting van een reactie van DRB voor wat betreft de beantwoording van vragen op het terrein van de

Raad voor de rechtspraak en het OM. Deze verwacht ik morgen. De beantwoording op p. 9 over hoger beroep kan

daarom nog wijzigingen ondergaan.
v Voor DGSenB vraag ik bijzondere aandacht voor de beantwoording op bladzijde 14 (mediation). Ik kan mij voorstellen dat

slachtofferbeleid daarop wil meelezen. De teksten zijn ontleend aan openbare bronnen.

v Op bladzijde 15 en 16 kunnen er in rood twee worden gevonden. Thema’s zijn hier de pakkans en de inspanningen voor

35512055 0096

 

 
 

 

 
 

 

     

 

 

 
  

 
 



een voortvarende afdoening van strafzaken in het algemeen. Ik denk dat de beantwoording op het vlak van DGRR/
DGPenV ligt. Een aanzet is al gemaakt: een aanvulling is wel aangebracht. [{llleBldeed in een eerdere mail al een

suggestie.
7 Op bladzijde 18 wordt een beschrijving gegeven van de budgettaire consequenties, vandaar ook bericht aan DFEZ.

wv Op bladzijde 19 wordt tot slot gevraagd naar “Andere vormen van bescherming”. Verdere aankleding van dit antwoord zou

wel passend zijn. Graag ook hier jullie input.
v Op bladzijde 19 wordt een evaluatie aangekondigd van het wetsvoorstel. Vanuit DWJZ is de inschatting dat deze

toezegging tot steun van de PVV kan leiden (het is het enige dat zij vragen). Dit zal natuurlijk een beslispunt zijn voor de

Ministers. Een dergelijke evaluatie zou op naam komen van DGSenB (zie vraagstelling).
Ik zou jullie willen vragen aanvullingen te doen met volledige tekstvoorstellen. Het is niet gebruikelijk dat in de beantwoording
van de vragen van de Eerste Kamer wordt verwezen naar eerdere beantwoording van de vragen in de Tweede Kamer. Ik zeg het

ten overvioede ©.

Mag ik jullie reacties uiterlijk vrijdag tegemoet zien? En willen jullie daarbij aangeven hoe jullie de meer formele afstemming
voorje ziet (wie visie vooraf etc.).
Hartelijk dank en groet,

(10)(28) 

35512055 0096



To: IESE- 50/DRC/GCIRREIM@minjenv.nl]
Cc: (QUIEN - BD/DRC/CVEUQERE@ minjenv.nl]
From: [ISEIESHEE- BD/DRC/CV

Sent: Tue 12/1/2020 3:05:42 PM

Subject: RE: 27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag.pdf

Received: Tue 12/1/2020 3:05:43 PM

 

Geregeld, de Drb wordt opgenomen in de digijust lijn.

Groet,

Van: (10)(2e) BD/DRC/GC

Verzonden:

—
1 december 2020 15:35

Aan: BD/DRC/CV

cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: 27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag.pdf

Ok dank KRER, dit helpt, ik ga er zo even naar kijken en doe m dan af. Groet, IED)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV <|UIFEIM @ minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 14:31

RUED) BD/DRC/GC <|FNEM@minjenv.nl>
(10)(2e) BD/DRC/CV JE) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag.pdf

In aanvulling op onderstaande; geen bijzonderheden, als je geen vragen hebt wil je deze dan doorzetten?

Dank.

Groet,

oo}
Van: BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 09:59

Aan (10)(2e) - BD/DRC/GC <UL @ minjenv.nl>

cc: BD/DRC/CV <[REEEY@ minjenv.nl>

Onderwerp:
!

RE: 27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag.pdf
Ha [REED
Geen bijzonderheden maar wel goed om nog even scherp te hebben:

Bij dit wetgevingstraject zijn betrokken:

-DGSenB (i.v.m. taakstrafverbod en effect van straffen),
- DGPOL (directe aanleiding was het incident waarbij een politie agent tegen zijn hoofd aan werd geschopt, en omdat hij een

helm op had, was er geen ‘gevolgschade’ waardoor de dader een taakstrafverbod opgelegd heeft gekregen)
politiebonden hebben meegedacht/geadviseerd en i.v.m. dossier VPT (politiedeel/GTPA)

-DGRR (i.v.m. dossier Veilige Publieke Taak).
Raakvlakken DGRR:

- Deze wet raakt het VPT beleid (DRC/CV) omdat de wet van toepassing is op een deel van de VPT beroepsgroep, namelijk
werknemers met een publieke taak die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en

veiligheid. Politieagenten, boa’s, jeugdhulpverleners en ns personeel wel, maar leraren en jij en ik dus niet.

- Uitwerking van de toezegging van Dekker (taakstraf is van Dekker) om te onderzoeken (door WODC onderzoek, Erasmus

Universiteit Rotterdam) of dit wetsvoorstel, naast de uitbreiding met artikelen 300-303 Sr, ook uitgebreid moet worden

met artikel 141 Sr (eerste lid, openbare geweldpleging). Ik heb in de begeleidingscie gezeten namens de drie DG's.

Onderzoek is in de zomer afgerond, de Kamer is begin september geinformeerd over de resultaten van het onderzoek

per brief, met reactie dat deze resultaten worden meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel. Is gebeurd
(conform het advies van de onderzoekers, wordt het taakstrafverbod NIET uitgebreid met artikel 141,1 Sr, argumenten
worden genoemd in nota nav het verslag).

- Financién; deze wet zorgt voor extra kosten ( IWlllstructureel) voor de RvdR. Deze kosten zijn nog niet gedekt, worden

meegenomen (expliciet opgenomen) in de begrotingsbehandeling (akkoord DRB en FBC en DFEZ). Daar had je eerder

een memo over ontvangen.

Als je nog vragen hebt, bel gerust.

Groet,

Van: OES) BD/DRC/GC <|NEER @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 30 november 2020 20:44

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CVJEM enminjenv.ni>
Onderwerp: 27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag. pdf

 

 
 

  

   

 

 

 

 
Deze zit in myn digijust, zijn hier nog bijzonderheden bij voor DRC?

Groet,
Verzonden met BlackBerry Work

35512059 0097



(www.blackberry.com)
 

35512059 0097



 To: (10)(2e) BD/DRC/CV[IMUEIl @ minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEIEIM@minjenv.ni]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 9/1/2020 2:49:20 PM

Subject: RE: aanbieding onderzoek 'en plein public’ - taakstrafverbod

Received: Tue 9/1/2020 2:49:21 PM

Hoi [,
0k, das jammer maar het zij zo. Ik vond de nota inmiddels in DJ] zodat ik zelf ook wat zicht kan houden op de

voortgang ©.

Hartelijke groet, EQN]

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 16:22

Aan: ICD) BD/DWJZ/SSR

SED) BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: aanbieding onderzoek 'en plein public’ - taakstrafverbod

i EIEN,
Naar aanleiding van opmerkingen van DGSenB vlak voor mijn vakantie heeft de lijn een week stil gelegen. Dit was

een onhandigheid van mij. Hij is nu gecontinueerd.

Groeten,

oz
Van: (10)(2e) BD/DW.z/sSR <|EEE2 ninienv.ni>

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 14:48

   

 

  

 

 
  
  Aan: GI) - BD/DRC/CV SBE) @ minjenv.nl>

CC: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR <JJEEI@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanbieding onderzoek 'en plein public’ - taakstrafverbod

 
Zou je ons kunnen informeren over de voortgang van deze aanbieding?

Hartelijke groet,

van: JEKEESEM 5 0/0rc/cv JRE © minjenv.ni>

p=
a 13 augustus 2020 11:17

80/DSeny/Tens <[IEENENN@ minjenv.o >; INGEEONEN- 80/0W17/SsR

Pe em BD/DGPenV/PPM/PPMIR...RUE =0/0RC/Cv (ozo) [AREICCC :0/orc/cv <IEEM@ minienv.nl>;
dl - 80/0Wz/ssR<REDIM@ minjenv.nl>

Onderwerp: aanbieding onderzoek 'en plein public’ - taakstrafverbod

Beste allen,

Zojuist heb ik de lijn gestart voor de aanbiedingsbrief en nota over het onderzoek ‘En plein public. Jurisprudentie en

praktijk bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak’. Ik heb conform jullie

aanwijzingen de lijn vormgegeven. Mocht dit naar jullie inzicht anders moeten dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groeten,

 

 

 
  cc:

35512060 0098



EOS: B50/DRC/CVIEA@minjenv.nll; - BD/DGPenV/PPBT/PBOIESE@minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DWJZ/Sen (10)(2e) @min onoll (10)2e)BD/DSen
A Sella

@minjenv.nl]; IIREDESEM - BD/DSenJ/TenB[ @minjenv.
BD/DRC/CVIIIESR@minjenvJnl]; MED) BD/DRC/CVIIESH@minjenv.nl]; (ED)

BD/DRC/CV[EIESR@minjenv.nl]
From: ISSCC £00W.2/SSR

Sent: Tue 1/26/2021 10:33:09 AM

Subject: RE:Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taak strafverbod

Received: Tue 1/26/2021 10:33:10 AM

 

Dank [ill]de PA is ermee richting SP gegaan.

Vriendelijke groet,

(10){2e)

Reeds beoordeeld

35512061 



Reeds beoordeeld 35512061



[REELERoI=ToToT fo [1-16 

35512061 0099



ERED) - BD/DRB/RGIEE@minjenv.ni]; - BD/DRB/
jel loee |@minjenv.nl];

(OED) - BD/DRE[IERESI @minjenwn (10)(2e) - BD/ovvJZ/SSRIIEIESM @minjenvoryi
- BD/DFEZ/CBU!

Cluster
/AGEIESI Go minjenv ni] (10)(2e) - BD/DRC/CVIESE @ minjenv.n|]; IIE

OE copRe/CVIREESE@minjenv.nl]; (220) BDDRC/CV]
RE @minjenv.ni]; ITIRES

BD/DGSB/
OSes<i c@minjenv.nl]; Bo)

DRE/RG EIS @minjenv.ni]
Cc: - BD/SCP enVIPPBT,I@minjenv.nl]; (10)(2¢)

BD/DGSB/DSensoe SULTON@minjenv.nl];IEC. /DRC/CVIEUEDR@minjenv.nl]
From: -BD/DWJZ/SSR
Sent: Mon 8/30/2021 12:06:59 PM

Subject RE: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 8/30/2021 12:07:00 PM

 

e van antwoord en in de nota melding maken van de

vullende inhoudelijke reactie ontbreekt nog,
ie

ik
i

er het hoofd?

e groet, UY)

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



EDEN - BD/DSenJ/TenBEE @minjenv.nl]; INES =0/D\W.Z/SSRIEIESE@minjenv.nl];

EEECTESI =0/0 pon oro TPE) ERED Gre 0R—BDIDSun en BINA minjenv.nl]; ERED - BD/DRC/CV[EIEN@minjenv.nl]
Cc: EEUU £000) Sok, (10)(2e) rinjenv. i].INE
RCC

VIII Goninjen
if BD/DRC/CV @minjenv.nl]; EES)

BD/DSenJ/TenB minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: on 1:12:55 AM

Subject RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Received: Mon 6/29/2020 11:12:56 AM

Heel fijn, dank voor je bericht.

Groet,

Van: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Verzonden:

——
29juni 2020 12:25

Aan: (10)(2e

SD/DWIZIR
BD/DGPenV/PPBT/PBO; IEICE: D/DRC/CV ;

RIED -rye TEcc: - BD/DWJZ/SSR; BD/DRC/CV ; BD/DRC/CV ;

yy
Onderwerp: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Dag el] =.a.,

Zaojuist afgesproken dat (10)(2e) vanuit DS] dit onderwerp oppakt bij afwezigheid ESSE R.

Zij zal dus ook woensdag aanschuiven.

©

a BED
is morgen dus ook aanwezig bij de bespreking van het concept rapport WODC.

Groet, KES

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



    

 

To:

BDDW.ZISSR]
EOE 6 minjenv.nl];IED-

BD/DGPenV/PPBT nll; (10)(2e) BD/DRC/CV[IMRER@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB[f .
(

- BD/DSenJ/TenB[IMUSICINE @minjenv.nl]
Cc: BD/DWJZ/SSR]] [USE @minjenv.nl]
From: IEEE- BD/DRC/CV
Sent: Wed 7/1/2020 12:54:44 PM

Subject: RE: bespreking resultaten concept rapportage taakstrafverbod 141 Sr

Received: Wed 7/1/2020 12:54:46 PM

Conceptrapport 24 juni 2020 voor Begeleidingscommmissie - wenken.docx

  
    

 

Dank voor je input J{EERY, ik zal het document niet delen met de onderzoekers en je opmerkingen mededelen.

 

 

Ik stuur deze mail door naar onze collega’s van DGSenB, (10)(2e) (10)(2e)

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 11:49

Aan: [REED BD/DRC/CV ; OES) BD/DGPenv/PPBT/PBO ; [J EESIlE 0/DRC/ CV    
  

 
cc: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: bespreking resultaten concept rapportage taakstrafverbod 141 Sr

Hoi collega’s,

Hierbij de toegezegde opmerkingen. De gele arceringen zijn voor mezelf maar van de opmerkingen in de zijlijn kan

gebruik worden gemaakt in het gesprek met de onderzoekers in de begeleidingscommissie. Heel veel succes

daarmee!

Ik zou het document zelf niet willen delen met de onderzoekers.

Hartelijke groet, [KEES

PS ik ben even kwijt wie er zojuist van DGSenB aangehaakt waren....

————-QOorspronkelijke afspraak-----

(10)(2e) BD/DRC/CV JERE 2 minienv.ni>

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 11:34

Aan: BD/DRC/CV; BD/DWIJZ/SSR; BD/DGPenv/pPPBT/PBO; [RES

(10)(2e) BD/DSenl/TenB

Onderwerp: bespreking resultaten concept rapportage taakstrafverbod 141 Sr

Tijd: dinsdag 30 juni 2020 10:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: webex

Collega’s,

Hierbij alvast het verzoek om dinsdag 30 juni a.s. van 10.00 tot 11.30 te reserveren voor de bespreking van de

concept rapportage van het WODC onderzoek 141 Sr irt taakstrafverbod. Omdat het (voor mij i.i.g.) nog best

complex is om met de beperkte informatie die we krijgen, (meetindicatoren) te bedenken op basis waarvan we

bepaalde gedragingen wel of niet gerechtvaardigd vinden om onder de uitbreiding te brengen, wil ik hier zorgvuldig
de tijd voor nemen. Als we minder tijd nodig hebben, dan is dat mooi meegenomen ©

Een webex uitnodiging volgt nog.

Dank!

 

 

 

Groet,
 

35512069 0102



To: IESE 5D/DF BC/F BC IERIE @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) ART (10126)AEERE B0/DRC/CVIEEEI@minjenv.nl]; IIE)

(10)(2e) BD/DRC/CV[RUNELDR@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Fri 9/25/2020 9:24:15 AM

Subject RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR: uitbreiding wet taakstrafverbod

Received: Fri 9/25/2020 9:24:16 AM

Kopie van Format bestedingsplan DGRR 2021 xlsx

Ha EEE,
Bijgaand het ingevulde forma zoals besproken in onderstaande mailwisseling.
Omdat we niet weten wanneer de wet uitbreiding taakstrafverbod inwerking treedt -dan gaan de kosten vallen- heb

ik 2021 voor de zekerheid cok meegenomen.

Voldoende zo?

Parallel hieraan volgt dus ook een nota aan beide DG's met verzoek tot opname van de financiele claim bij de

begrotingsvoorbereiding 2022.

Ik hoor graag.

Groet,
(10)(2e)

RONED)

RllElellelo] fo [T=] o) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 EEE Solo] dL LA ele] rd7A RLHUESEH EnEEEUEln]
1. Algemene informatie
 
Onderwerp / dossier Uitbreiding wet taakstrafverbod met deel van VPT beroepsgroep
 

budgetcode/kostenplaats
 

  
 

   
 

 

 

Directie DRC

JAfdeling Criminaliteit en Veiligheid

Naam portefeuillehouder (10)(2e)
Projectnummer

Huidig budget (2020) D

Categorie

Omschrijving enHet bij de Tweede Kamer aanghangige wetsvoorstel Uitbreiding taakstrafverbod leidt naar verwachting

koelichting op de kosten. fot een toename van het aantal zaken bij de rechtspraak. Als gevolg van het wetsvoorstel komt

eenvoudige mishandeling voor een deel van de personen met een publieke taak niet meer in aanmerking
voor een alternatieve wijze van afdoening (bv strafbeschikking) en verschuiven deze zaken naar de

Fechtspraak. Dit leidt tot extra te financieren uitvoeringsgevolgen bij de rechtspraak van ca (111)

per jaar vanafde te verwachten inwerkingtreding van de wet.
  

 
2. Benodigd budget Bedragen in € 1.000)
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026      
Benodigd budget
 

Ontvanger
 

Bestedingswijze
 

Bevoorschotting   
3. Risico's en beheersmaatregelen  Deze financiele problematiek wordt gezamelijk door DGSenB en DGRR ingebracht voor de begrotingsvoorbereiding 2022.   

35513948 0104



Dit gedeelte kan worden gebruikt voor zaken die de portefuillehouder of contactpers
Hier kunnen bijvoorbeeld een uitwerkingen, berekeningen worden gemaakt, of kost

35513948 0104



oon FBC zelf wil bijhouden.
en worden uitgesplitst in kostensoorten, of waar maar behoefte aan is.

35513948 0104



To: BD/DFEZ/CBU/ClusterAIEEE @minjenv.nl];
BD/DF BC/FECIIERE@minjenv.n!]; INREIIE- 50 ORCC TEE omiriony ni]
From: {ESI - BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/24/2020 12:46:56 PM

Subject: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Received: Thur 9/24/2020 12:46:57 PM

  
 

 
  

Dank!

van: [JIEEESI- 50/0FEz/CBU/Cluster A

Verzonden: donderdag 24 september 2020 14:46

Aan: (10)(2e) sp/pre/cv; [EES so/orec/rec;IIE 6p/DRC/CV

Onderwerp: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Ter info ook ingesloten mailwisseling die ik gisteren nog had met DGSenB (ter info, hoeven jullie verder niets mee).
Ik heb het wetsvoorstel zojuist ook aangemeld voor de beleidsrijke kop van de PMJ.

 

>

.ICE0,052Cou, Cluster A <THE >

 
Verzonden: donderdag 24 september 2020 14:39

Aan: BD/DFBC/FBC <| [ES

Onderwerp: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Ha [EE nog even voor de zekerheid als extra check (ben niet zo thuis in die financiele trajecten), onderstaande

mail (cursief) is van ININGIKNKENEIE - Fc2:

Het gaat concreet om (11)(1) structureel voor de Rvdr, vanaf het moment van inwerkingtreding wet

uitbreiding taakstrafverbod (datum is nog onbekend, wetsvoorstel wordt waarschijnlijk dit najaar behandeld in de

VKC JenV)
Onderstaande informatie moet ik dus verwerken in het door jou toegestuurde format bestedingsplan DRC/DGRR
2021? Naast het verzoek samen met DGSenB via de DG's tbv de begrotingsvoorbereiding 20227

P:s nog dank [{iED] voor onderstaande tekst!

Groet,

 

 

 
 

Reeds beocordeeld

 Van: BD/DFBC/FBC <|[REIESY
Verzonden: donderdag 24 september 2020 11:18

Aan: IEEESEEE 50/0rc/cv <TEESR >

cc: BD/DRe/cv <[RRNE

Onderwerp: RE: Bestedingsplan 2021: DRC/DGRR

Hoi (107(2e)

Graag dit format invullen

Dan verwerkt ik deze voor het bestedingsplan 2021, met het MT overleg ik wat we zelf kunnen dekken, welke

onderwerpen niet door kunnen gaan en welke onderwerpen we voorleggen bij de 1° sup 2021 als claim

Groet

35512071 0105

 

 



 
BD/DRC/cv <|EEN >

Vermnden: or tercas 24 september 2020 11:00

Aan:

SCIEN
- 80/DRC <DEDIEN >; 8D/DF8C/FaC <[IEEIEER >

CC:

|

80/DRC/CV
ES >

 
Even een vraag: begin deze week was onder leiding van DGSenB een kort overleg over (het gebrek aan)

financiering kosten Raad voor de Rechtspraak mbt uitbreiding van het wetsvoorstel taakstrafverbod. [IE] was

hierbij. Geconcludeerd werd dat er geen geld was gereserveerd hiervoor binnen DGRR en DGSenB. Het idee was nu

om beide DG's te verzoeken deze kostenpost mee te nemen bij de begrotingsbehandeling 2022 (waarbij 2021 dan

ook wordt meegenomen heb ik mij laten vertellen).
Nu kreeg ik onderstaand verzoek binnen onze afdeling t.b.v. bestedingsplan 2021. Moet ik dit hier nu cok in

opnemen, of is dit een ander financieel traject?
Ik hoor graag!

Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV <|yIEL)) >

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 11:56

Aan: BD/DRC/CV < (10)(2e)

(ee
BD/DRC/CV

 (10)(2e) >; [IEEE 5o/0rc/cv <RES . BD/DRC/CV

boo | --ICTeo o+c/ IE --IIEoo, 0rC/C\HON 4

Onderwerp: Bestedingsplan 2021: svp actie

Ha collega’s,
Zoals net in het afdelingsoverleg aangekondigd moeten we de bestedingsplannen opstellen. Dat gaat dit jaar in digijust en

1s vr] eenvoudig 1m een paar stapperr
1.In bijgaande PDF vind je hoeveel geld er is gebudgetteerd voor jou dossier. De namen van budgethouders zijn wat

gedateerd, zie daarom ook lijstje hieronder.

2.Ga naar digijust met onderstaande link (werkt deze niet? Dan op zaaknummer even zoeken)
3.Pas in digijust jou onderwerp in Excel aan. De sheet die er nu in staat 1s van 2020, dus op alle cellen de sheet

actualiseren naar 2021!!

4_Sla het op... echt niet vergeten :-)
5. Wees bli dat je weer een goede daad hebt verricht.

Rond deze klus svp uiterlijk aanstaande woensdag af, [{QIEJI en ik willen het nog even doorlopen en vrijdag is een eerste

overleg met Fin. Aanpassingen/aanscherpingen kunnen daarna altijd nog.

 

 

  
 
 

 

  

   buiten verzoek

Veel dank en groet, [Sled]

Er 1s een snelkoppeling van een zaak naar je gestuurd, betreft zaak 'Bestedingsplan DGRR/DRC 2021 - 2993151".

Klik op de volgende link om de zaak te openen:

35512071 0105



  
  
 

 

  
 

To: REESE - c0/DRC/CVIEEEN@minienv.nl]; IIE
BD/DGPenV/PPBT/PROIEED minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) ST aT, TEEN DE, EES  Gnctv.minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 2/4/2021 5:08:35 PM

Subject RE: Concept brief functioneren protocol persveilig 2 feb

Received: Thur 2/4/2021 5:09:07 PM

Concept brief functioneren protocol persveilig 2 feb - oom [iaocx 
Hoi files Te,

Excuses voor de late reactie. Het is een beetje een gekke week tot nu toe. Bijgevoegd vind je een aanpassing in het stuk over de motie en een verwijdering. De

vraag staat uit bij oe PersVeilig de journalisten beter wil gaan voorlichten. Voor het geval we met de planning in de knel komen, heb ik een suggestie

opgenomen voor een aanvulling.
Hebben jullie een concrete planning voor het vervolg? Goed om te weten ivm de lijn hier.

 

 D/DRC/cV[EES@ minjenv.nl]
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 12:37

Aan: OED) BD/DGPenV/PPBT/PBO;
CC: BD/DRC/CV; BD/PBB

Onderwerp: Concept brief functioneren protocol persveilig 2 feb

Ho IEEE =~ IREER),
Dank voor jullie input en aanvullingen. Door mijn beperkte beschikbaarheid en drukte op het dossier voor

BEE taakstrafverbod/rellen) is het opstellen van deze brief en verzending richting kamer verschoven. We mikken nu op eind februari.

 

  buiten verzoek

Als jullie die nog aanvullen en voor donderdag a.s. in de ochtend bij mij aanleveren, kan ik er donderdag verder aan werken.

Alvast dank!

Groet,

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

35512074 0106



: BD/DWJZ/SSRIIIEII @minjenv.nl]; BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl];

I- 85/DGPeny/PPET/PEO EREIET Go en nl BD/DRC/C VEE @minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DWJZ/SSR]] SCD @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[IRIEIE @minjenv.nl];

~(10)(2e) BD/DVE/IVIIEIESE @minjenv.nl]
)

(2e) BD/DSenJ/TenBUSI @minjenv.nl];
(10)(2e)

B00C
PenV/PPET/PEO IERIE @minjenv. nl]

From: BD/DRC/CV

Sent: Tue B14/2020 11:35:07 AM

Subject: RE: Concept Nota en Aanbiedingsbrief aan de Kamer bij het rapport 'En plein public’

Received: Tue 8/4/2020 11:35:08 AM

  
 
 
 

 

 

  
 

  

Yes, dank nemen we [IER] op in de lijn.
van:IEEE50/0 /z/ssR

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 13:07

Aan:[IEEE =o/orc/cv; IERESHEM 50/Dsen)/Tens ; BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

BD/DRC/CV

cc:INCE<o,0v.:2/ss+; INGEN 0/0Rc/c ; B0/0VB/V |

BD/DSen)/TenB ;[EEE50/0cPenv/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Concept Nota en Aanbiedingsbrief aan de Kamer bij het rapport 'En plein public’

Bij ons kan ISICON het volgende week afdoen.

van: [ECE co/orc/cv <IREESM@ minjenv.nl>

pa
dinsdag 4 augustus 2020 09:14

BD/DSenJ/TenBJERI@ minjenv.nl>; ~BO/DWIZ/SSR JERE ninjenv.nl>;
BD/DGPenV/PPBT/PBO ozo) EES BD/DRC/cV<BR)@ minjenv.nl>

cc: onze) - BD/DWJZ/SSRmn NAL
(10129) ~BD/DRC/CVJEM minjenv.nl>;

SRN - 50/0VE/IV<BR@ minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB <| EM @minienv.nl>;

Onderwerp: RE: Concept Nota en Aanbiedingsbrief aan de Kamer bij het rapport 'En plein public’

Goedemorgen collega’s,
Zie onderstaande mail.

 

 

 
 

 

   
  

 WE =n ik horen graag nog van een ieder op welk niveau de stukken in digijust bij betreffend

DG opgenomen moet worden in onze lijn.
Is dat direct op DG niveau? Of is bijv. afdelingshoofd voldoende? Wij horen graag de naam en functie van degene
die wij in onze lijn moeten opnemen.

Groet,

 MYPL) BD/DSenl/TenB JES) minjenv.nl>

Ne Mae:
31 juli 2020 08:46

BD/DRC/CV <|EESM @minjenv.nl>;

R50 ouz/sskJEG inieny.nl>;
- BD/DGPenV/PPBT/PBO  o.. Emm BD/DRC/CV <[RBERY@ minjenv.nl>

cc:— BD/DWJZ/SSRJES@ minjenv.ni>;

|

BD/DRC/CVJE minjenv.nl>;

-80/DVE/IV <JEES@ minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB <|J IDES @minienv.nl>onder RE: Concept Nota en Aanbiedingsbrief aan de Kamer bij ar rapport 'En plein public’

Dag EE],

Kan
de liin volgen. Wat mij betreft zo doen.

Hartelljke groet,

Qed)

van: IREESIE- co/orc/cv <JEE@ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 30 juli 2020 15:13

Aan: RES) BD/DWJz/5SR<|OES@ inienv.n >;IIEIREESI- 50/0GPenv/PPBT/PBO

(10)(2e) @minjenv.nl>; BD/DSenl/TenB JRE GE minjenv.nl>; BD/DRC/CV

JRE) @minjenv.ni>
cc: RES) - BD/DWJZ/SSR <JJIEEBI@ minjenv.nl>; ROE) BD/DRC/cV<|FEIEI@ minjenv.nl>;

ARCO 50/0ve/VIEE© minjenv.ni>; BD/DSen)/TenB <ICIM@minjenv.nl>
Onderwerp: Concept Nota en Aanbiedingsbrief aan de Kamer bij het rapport 'En plein public’

Collega’s,

Bijgevoegd (in samenwerking met DW) een eerste concept nota en een concept aanbiedingsbrief voor de TK bij het

onderzoeksrapport ‘En plein public’ inzake vraagstelling of artikel 141, eerste lid Sr, onder uitbreiding
taakstrafverbod moet vallen. Er staan nog een aantal PM in die moeten worden ingevuld en er zal nog e.e.a.

moeten worden gefinetuned, maar voor nu alvast voldoende om met jullie te delen. Ik ontvang graag jullie input,

aanvullingen en opmerkingen, het liefst zo snel mogelijk zodat we de stukken eind volgende week de lijn in kunnen

doen zodat beide M tijdig kunnen worden geinformeerd hierover en over ans advies hierbij.
35512076 0107

 

  

    

 



- Zoals eerder afgesproken is onze lijn dat we het advies van de onderzoekers opvolgen en dus geen aanleiding

zien tot onderbrenging van artikel 141 SR onder wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod (dat toeziet op

uitbreiding met artt. 300-303 Sr inzake uitoefening publieke taak m.b.t. handhaving van de orde of

veiligheid).
- We informeren beide M hierover en adviseren hen om, gezien de politieke en bestuurlijke context hiervan, in

de zomer een aanbiedingsbrief bij het rapport naar de Kamer te sturen waarbij nog niet beleidsmatig wordt ingegaan op

de conclusie en aanbevelingen van de onderzoekers, maar wordt volstaan met de mededeling dat het de wens is van beide

M het onderzoek bij de behandeling van het wetsvoorstel te betrekken. Op die manier kan de positie van de onderzoekers

in het debat met de Kamer (behandeling wetsvoorstel met VKC JenV in het najaar) aan de hand van casuistiek beter voor

het voetlicht worden gebracht.
- De verwachting is dat we het rapport officieel op 10 augustus a.s. krijgen aangeboden van het WODC (naar DGRR), vanaf dat

moment loopt de openbaarmakingstermijn van zes weken. Uiterlijk half september moet de Kamer geinformeerd zijn over

het rapport, het liefst eerder natuurlijk. Het is iig zaak om ze snel mogelijk te horen hoe beide M hierin staan (want dat

weten we niet).
- Tot slot nog een toevoeging aan het eind van de nota waarin een link gelegd wordt met een andere toezegging van

Grapperhaus tijdens de jaarwisseling (DVB). Doen we verder niets mee in dit kader, is iets waar 0.a. DVB verder mee aan de

slag gaat, maar moet wel gemeld worden.

 

 

MCTMY/=T rdo]=11g   Verder vernemen 2 en ik graag nog wie we in de Digijust lijn kunnen opnemen voor DGPOL, DGSenB en DW

(namen en functies graag!)
Ik ga ervanuit dat afstemming met DVB i.v.m. slotopmerking link naar toezegging jaarwisseling in de nota (Jus)

ERE) niet in de digijustlijn hoeft te worden opgenomen.

Wij horen graag!

 

 
Met vriendelijke groet,

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitshestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag
Mobiel: [GEES]

E-mail: [EES @ minjenv.nl
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To: REESE- 50/DRC/CVIEREI@minjenv.nl]
From:

Sent: Wed 1/27/2021 1:15:34 PM

Subject: RE: Contact met NVJ/GvH/NOS nav rellen?

Received: Wed 1/27/2021 1:15:39 PM

Rectificatie: net gebeld met woordvoering en besloten om de taakstraf toch eruit te laten. No worries dus.

Hou me wel aanbevolen voor de nadere terugkoppeling van het debat.

van:IEEE
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 14:03

Aan: BD/DRC/CV'

Onderwerp: FW: Contact met NVJ/GvH/NOS nav rellen?

Ti.

van:IEEE
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 14:03

Aan: (10)(2e)

Onderwerp: RE: Contact met NVJ/GvH/NQS nav rellen?

Hoi,

Even gebeld met JenV. Zie hieronder in rood.

Groeten,

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 13:44

Aan: uleD)

Onderwerp: RE: Contact met NVJ/GvH/NOS nav rellen?

Ha=
Nog even over onderstaande, begrijp ik goed dat er vanuit ons nu niks extra’s gaat gebeuren bovenop wat er al gebeurt aan de

bescherming van journalisten?

Nav ons appcontact gisteren en wat minister Grapperhaus gisteren rondom het debat heeft gezegd, zou ik de woordvoeringslijn

nog ietsje willen aanpassen voor de MR van vrijdag:

 

 

 

 
Kan het zo?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Directie Communicatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

v: IEEE
E: EM @minocw.nl

van: IECEIEDNE
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:52

Aan:IDES:EOCENE BEGOTCONEN
35512077 0108



Onderwerp: FW: Contact met NVJ/GvH/NQOS nav rellen?

($10 (=1g IVI=T pedo T=TH 
Van: EYEE) BD/DRC/CV [SEON @ minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:49

Aan: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Contact met NVJ/GvH/NQS nav rellen?

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:43

Aan: ICC - 507 0c) ; IGG 50/0C/C

Onderwerp: RE: Contact met NVJ/GvH/NOS nav rellen?

SIV Ta RY=Tdo 1=1 4

En goed te weten van het WGO. Ben benieuwd of het wordt aangenomen.

Van:INTE- 50/0rc/cv(REIN@ ivienv.n]
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:36

Aan: JIEESEE BEGEESEE 20/DRC/CV

Onderwerp: RE: Contact met NVJ/GvH/NQS nav rellen?

buiten verzoek

 

 
Actueel is ook dat vanmiddag wetgevingsoverleg taakstrafverbod is, en een amendement van VVD komt dat journalisten ook onder dat verbod

komen te vallen.

van: INECEIESIN <ICEIEDNN© minocw i>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:32

Aan: BD/DRC/cV <I) @minjenv.nl>; [ESI - 5o/orc/cv <EEESH@minjenv.nl>
Onderwerp: Contact met NVJ/GvH/NOS nav rellen?

Hoi beiden,

Het zal wel druk zijn bij jullie nu met al die rellen. Wat een idioot gedoe allemaal &.

  
 

buiten verzoek

Idee om even te bellen hierover? Ik heb tijd tot 13.00 uur en tussen 14.00-16.00 uur.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)
Senior beleidsmedewerker

 

Directie Media en Creatieve Industrie

Afdeling Mediabeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag | Verdieping 7

MENC/MB | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

 

 
E minocw.nl

W www.rijksoverheid.nl/ocw
 

 

Werkdagen ma t/m vrij
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: fRESE- c0/DRC/CVIRESN@ minjenv.nl]
From: [REESIEE0/DRC/CY
Sent: Mon 8/10/2020 12:26:45 PM

Subject: RE: digijust stukken VPT

Received: Mon 8/10/2020 12:26:46 PM

 

Ji2eHoi 10)(2
L,

Ik ben de stukken aan het doorlezen en zal je straks even bellen.

 

buiten verzoek

 (OIC BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 14:09

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV

(10)(2e) - BD/DRC/CV

Onderwerp: digijust stukken VPT

Hoi SEES,

Zie bijgaand de drie sets kamervragen over set kamervragen overIEEE
en Nota voor M over opname van at 141 (groepsaansprakelijkheid)

in taakstrafverbod en de daarbij behorende aanbiedingsbrief aan de TK.

Ik maak voor al deze stukken een aparte zaak aan, maar ik zal je na goedkeuring niet meer meenemen in de lijn.
Wel zal ik, zoals net telefonisch besproken, in de opmerkingen vermelden dat dit is afgestemd.

Groeten,

Beleidsmedewerker cybercrime en Veilige Publieke Taak

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
 

 

  )2e)
[EER] © minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
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To: (10)(2e) (PaG Den Haag)[INES@cm.nl]
Cc: (Wr - BD/DRC/CVEYNED EminentVv ni
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 10/26/2020 2:32:51 PM

Subject: RE: Doorst:

Received: Mon 10/26/2020 2:32:52 PM

voor je mail [IE].

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512081 
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To: IESE B0/DRC/CV]

Cc: REESE - B0/DRC/CVIEEEA@minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PROIIIEIEIN@minjenv.nl];
- BD/DRB[IRESE @minjenv.nl]

From: - BD/DRB/SBA

Sent: Tue 2/2/2021 11:17:17 AM

Subject RE: dossierhouder particuliere beveiligers/private beveiligers

Received: Tue 2/2/2021 11:17:18 AM

RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

  
 

  

ICI @minjenv.nl]
  

 

Ha UTED]

Heel fijn je bericht, ik weet namelijk dat de branche dit heel graag geregeld ziet worden. Dit is ook vaker besproken
met mijn directeur in bestuurlijke overleggen met de Nederlandse Veiligheidsbranche, onder voorzitterschap van

GEESEV2nze!fsprekend heb ik/wij hier een mening over, lijkt mij derhalve goed dat we kennis maken en

bekijken wat we hierin kunnen betekenen.

N.a.v. het verzoek van de branche heb ik veelvuldig contact gehad met DWJS, zie alvast bijlage.
Wat betreft een counterpart bij PenV; die heb ik niet. Het Wpbr dossier is alleen bij ons belegd.
Ik wacht je uitnodiging af, dank vast!

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Senior Beleidsadviseur

M (10)(2e)

E EDO @minjenv.nl

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 11:37

Aan:IEEE 50/0RB/SBA
: ies) BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: dossierhouder particuliere beveiligers/private beveiligers

(10)(2e)

 

 
(eI en ik zijn verantwoordelijk voor het dossier Veilige Publieke Taak (denk aan politie, brandweerMijn collega

en hulpverleners) en journalisten binnen DRC. We doen dit samen met [JIEEI=n DGPOL.

Vorige week is het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod behandeld in de Kamer. Het wetsvoorstel maakt dat bij

geweldsdelicten (300-303 Sr) tegen bepaalde VPT beroepsgroepen, er geen taakstraf mag worden geéist door Ov]

en dus opgelegd kan worden door de rechter. Tijdens het debat hebben beide ministers de Kamer toegezegd te

gaan onderzoeken of deze uitbreiding van het taakstrafverbod ook moet gelden voor journalisten en particuliere
 

beveiligers. Beiden zijn geen VPT (wel werkzaam in het publieke domein maar geen publieke taak). (zie link onderin

de mail)
BES en ik zijn verantwoordelijk voor het deel/vraag m.b.t. journalisten, maar zijn dus voor het deel dat toezicht op

de particuliere beveiligers op zoek naar collega’s die dit deel voor hun rekening nemen. Het onderzoek moet

uitmonden in een antwoord waarom wij vinden dat geweld tegen journalisten wel/niet en geweld tegen particuliere

beveiligers wel/niet onder de uitbreiding van het taakstrafverbod moeten vallen.

Het lijkt mij goed om even kennis te maken met elkaar en informatie uit te wisselen over beide dossiers, en te

bekijken hoe we dit onderzoek kunnen aanvliegen.
Ik plan wel een webex overleg in tussen jou, [igen mijzelf (|EGTGTNzNgGCSIZDNEEEEEEEEEEEEE

)
Is het handig om daar direct je counterpart bij DGPOL bij te betrekken? Zo ja dan hoor ik graag wie.

Ik geef iig alvast door aan DBO dat deze toezegging op DGRR kan worden gezet waarbij we dit gezamenlijk

oppakken (DRC voorjournalisten en DRB voor de particuliere beveiligers).
Ik hoor graag!

 

(10)(2e)

35512082 0111

 



Er 1s een nieuwe toezegging "MJenV zegt de Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen joumalisten en

daarbyj ook de positie van private beveiligers te betrekken." op uw directie gezet.

Wilt u svp een medewerker koppelen?

 

link naar detailrapport of zoek op ID-nummer 108853

Van: BD/DRB/SBA JREESY @ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 11:04

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV<M@injenv.nl>

Onderwerp: Automatisch antwoord: dossierhouder particuliere beveiligers/private beveiligers

Beste collega,

 

buiten verzoek 
Hartelijke groet,

35512082 0111



  
To: (10)(2e) - BD/DRB/SBARUIIEIN@minjenv.nl]
Cc: ( ) REE rminjeny ni]
From:

Sent:

Subject: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Received: Tue 12/1/2020 7:52:45 AM

Goedemorgen [SIE]

Het antwoord staat op p. 12 van de memorie van toelichting (zie hieronder ingeplakt met wat arceringen). Het is

ook geval, wanneer hun taakuitoefening te herleiden is tot een publieke opdrachtgever (publieke taak) (zie

hieronder).
Eerst nog wat algemene informatie.

Het argument van de beveiligingsbranche is dat hun werknemers de ene dag wel (bv bij een vergunningplichtig

evenement) en de andere dag niet (bv als winkelbeveiliger of beveiliger van een bedrijventerrein) een publieke taak

uitoefenen en dan zouden ze de ene dag wel en de andere dag niet onder het wetsvoorstel vallen en dat zou aan de

beveiligers niet goed uit te leggen zijn. (11)(1)

(111) 
Het taakstrafverbod houdt in dat er bij sommige delicten geen taakstraf kan worden opgelegd. Dit leidt in principe
dus tot gevangenisstraf. In het bestaande taakstrafverbod is dit het geval wanneer op het specifieke misdrijf een

gevangenisstraf van meer dan zes jaren is gesteld en het geweld tot een ernstige inbreuk op de lichamelijke

integriteit heeft geleid. Dit zijn zware misdrijven. Hieraan worden met dit wetsvoorstel lichtere misdrijven

toegevoegd (eenvoudige mishandeling, poging tot zware mishandeling). Dat wordt gerechtvaardigd door de

bijzondere kwalificatie van het slachtoffer. Het gaat om een persoon in de uitoefening van een publieke taak. Als je

tegen zo iemand geweld pleegt wordt niet alleen zijn of haar lichamelijke integriteit aangetast, maar wordt ook het

openbaar gezag aangetast en de noodzakelijke taakuitoefening of hulpverlening belemmerd.

Het voorgaande betekent niet dat je geweld tegen anders slachtoffers goedkeurt, maar wel dat je geweld tegen

bepaalde slachtoffers extra afkeurenswaardig vindt, in casu dus omdat ook het openbaar gezag wordt aangetast.

Sommige adviesorganen wilden bredere reikwijdte, andere adviesorganen zijn juist bevreesd voor extensieve uitleg.
Dit is in het voortraject met beide bewindspersonen ook uitgebreid besproken. Wat er in het wetsvoorstel besloten

ligt en hiervoor is beschreven, is daarvan het resultaat. Het gaat om mensen met een publieke taakuitoefening (tot
een publieke opdrachtgever te herleiden taak): het beveiligen van een bedrijventerrein of een winkel is toch echt

wat anders. Het gaat dan om de bescherming van particuliere eigendom en een winkelbeveiliger kan onder de

dreiging van geweld ook terugtreden. Dat kan een agent niet. Wanneer de winkelbeveiliger terugtreedt, is dat is

minder erg dan wanneer we beelden zien van hoe een agent wordt neergeslagen die de orde handhaaft bij een

bruidsstoet (casus in Rotterdam waar zoveel beelden van waren). In dat geval was de aantasting van de openbare
orde manifest.

Is het dan niet strafbaar om een winkelbeveiliger te slaan? Jawel. Alleen het taakstrafverbod geldt niet (tenzij er

sprake is van wat flinker letsel; dan geldt het bestaande taakstrafverbod al).
Als je aan het criterium van de publieke taakuitoefening tornt, is het risico dat straks alle vormen va

iedereen onder de werking van het taakstrafverbod vallen (11)(1)

n geweld tegen 

  

   
  

 

Oe]

Ik geef je nog mee dat het wetsvoorstel van MJenV ook Mrb (eerste ondertekenaar) is. Bij toezeggingen zou ook de

andere bewindspersoon daarin moeten worden meegenomen. Dat is niet altijd te realiseren natuurlijk.
In digijust zit de nota naar aanleiding van het verslag (antwoord Minsisters op vragen VKC justitie, hierna komt de

plenaire behandeling van het wetsvoorstel). De ministers hebben de nota naar aanleiding van het verslag nog niet

gezien. Ook daarin zijn ze afthoudend bij voorgestelde uitbreidingen (zoals bij beveiligers) en lichten ze dit

standpunt toe.

De passage uit de MvT:

Zoals in paragraaf 2 van deze memorie van toelichting is aangegeven, werd in de advisering verduidelijking

gevraagd op de reikwijdte van het wetsvoortel D richtig Van de adiczen ep daarby een Door verseadviesorganen, zoals de Rvdr, de NVvR en de NOvA werd de van het

begrip «persoon in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid».
Deze adviesorganen hebben in overweging gegeven in de wet of in de memorie van toelichting een (limitatieve)

opsomming te geven van personen die onder dit begrip vallen. Andere adviesorganen viroegen zich daarentegen af

of bepaalde categorieén van personen wel konden worden aangemerkt als personen met een publieke taak in de zin

van het wetsvoorstel. Hiertoe behoorden onder meer de gecertificeerde instellingen, de Nederlandse

Veiligheidsbranche, de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en de Koninklijke Beroepsorganisatie voor

Gerechtsdeurwaarders. De

SAS2
verder in

ache
de relate van het wesvoorsal t Leperken tak
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in de voorgestelde definitie inderdaad besloten ligt. De herleidbaarheid tot een publieke taak of opdrachtgever vioeit

voort uit de in het voorgestelde artikel 22b, eerste lid, onderdeel c, Sr opgenomen verwijzing naar

  
 Voor het overige is aan de adviezen gevolg

gegeven door zowel in de tekst van het wetsvoorstel als in de memorie van toelichting te verhelderen op welke

beroepsgroepen het wetsvoorstel betrekking heeft. Daartoe heeft het in het oorspronkelijk voorstel opgenomen

artikel 22, eerste lid, onderdeel c, Sr wijziging ondergaan. Er is voor gekozen een opsomming te geven van een

viertal categorieén van personen die onder de werking van het wetsvoorstel vallen. Dit betreft, zoals hiervoor

toegelicht, de ambtenaren van politie, medewerkers van de brandweer en ambulance en buitengewoon

opsporingsambtenaren. Deze personen vallen zo onder de reikwijdte van het uitgebreide taakstrafverbod indien

tegen hen geweld werd gepleegd in de uitoefening van hun publieke taak in het kader van de handhaving van orde

en veiligheid. Daarnaast is ervoor gekozen in deze memorie van toelichting voorbeelden te geven die de categorie
van «overige» personen met een publieke taak verder omlijnen. Van het geven van een limitatieve opsomming is

daarbij afgezien. Ook de in deze memorie van toelichting gegeven opsommingen kunnen niet als uitputtend worden

beschouwd. De reden daarvoor is dat de groep van personen met een publieke taak waarop het wetsvoorstel

betrekking heeft, niet homogeen is. Als gevolg van mogelijke nieuwe inzichten daaromtrent is de samenstelling van

deze groep bovendien aan verandering onderhevig. De hiervoor gegeven opsommingen zijn niet uitputtend. Wel

hebben deze opsommingen, naast een sturende functie, het indicatieve karakter dat bij hun functie past: zij geven
aan dat geweld tegen een persoon met een publieke taak afkeurenswaardig is en dat de (Tweede Kamer,

vergaderjaar 2019-2020, 35 528, nr. 3 12) kwalificatie van het slachtoffer als persoon met een publieke taak bij de

straftoemeting een rol heeft te spelen. De hoedanigheid van het slacht-offer, maar ook de vraag of de in die

opsommingen genoemde personen met een publieke taak handelden in het kader van de «handhaving van de orde

of veiligheid» betreffen de straftoemeting. Zij behoeven geen strikt bewijs. Tegen deze achtergrond menen wij dat

het gehanteerde begrip-penkader voldoende bepaald is. Ook hoeft voor een extensieve uitleg naar ons oordeel niet

te worden gevreesd.
Hoe laat is het morgen?

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

van: EES) BD/DRB/SBA

Verzonden: maandag 30 november 2020 22:03

Aan: BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Ho! IEE,
Kan jij aub met urgentie naar mijn vraag kijken? Woensdag is bestuurlijk overleg en ik ben het aan het

voorbereiden vandaar.

Thanks!

Toe
Van: (10)(2e) - BD/DRB/SBA

Verzonden: donderdag 26 november 2020 15:33

Aan: (10)2¢) - 80/DWJz/5SR<[ENM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Hoi [IEEE
Helder verhaal en begrijpelijk dat je de particuliere beveiligers niet meeneemt in dit wetsvoorstel.

Wel een vraagje. In de MvT zie ik nog wel dat ze worden genoemd. Er staat namelijk:
Ook de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland steunen het

wetsvoorstel. Deze brancheorganisaties
stellen zich op het standpunt dat het wetsvoorstel ook beveiligers en

verkeersregelaars tegen geweldplegers zou moeten beschermen. Zoals

hierna in paragraaf 3.3.1 van deze memorie wordt besproken, is dit cok

het geval.
Althans dit lees ik in de online versie op de site van de TK. Vandaar dat het dan lastig is om dit uit te dragen

richting de branche.

Graag verduidelijking ©

Hartelijk dank vast.

 

  

 

 

    
 

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DW.Z/SSR <|EE@ minienv.ni> 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:33

A--.

EET FONE 80/DRB/SBA <KEFN @ minjenv.nl>
35513965 0112

  



 REED) - BD/DWJZ/5SRJJEC@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Hoi

De particuliere beveiligers vallen niet onder het voorgestelde taakstrafverbod. Dit is ambtelijk ook gecommuniceerd
aan de NVB.

Ik weet niet of de Minister dit scherp heeft, maar het is in de voorbereiding wel aan de orde geweest.
We weten dat de VVD een amendement in voorbereiding heeft, dat door NVB is ingestoken. Dit zal politiek moet

worden gewogen.

Ons advies is om private beveiligers niet onder de werking van het taakstrafverbod te brengen.
Het wetsvoorstel heeft juist betrekking op personen die een publieke taak uitoefenen in de handhaving van de orde

of veiligheid.
Dit staat natuurlijk ter discussie maar er zijn ook partijen die een verruiming niet zien zitten. Het beste is dan ook

dat MJenV dit uitdraagt. De nota naar aanleiding van het verslag is naar hem én naar Mrb onderweg.
Heb je hier voldoende aan?
Hartelijke groet,

EU

Van: (10)(2e) BD/DRB/SBAJER 2 minienv.nl>
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:22

Aan: ROD) -8D/DWIz/5SR <IREM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Hol IEIERN,
Gesprek staat voor 3 december gepland. Ik heb morgen vooroverleg.
Kan jij wel aangeven of er iets gedaan is met de input van de NVB?

Groet,

(10)(2e)

Van: EES BD/pWJz/sSR < |El@ ninienv.ni>
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:19

Aan: (10)(2e) BD/DRB/SBA <JRESN GE minienv.ni>

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Hoi EEL)

De stand van zaken is dat het wetsvoorstel aanhangig is in de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het

verslag is in de maak.

Wanneer zou het
gesprek plaatsvinden?

Hartelijke groet,
Kyl

Van: (10)(2e) - BD/DRB/SBAJES 2 minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 09:39

Aan:IEEE- 50/0w.z/ssR <IEEE© minjeny.nl>
Onderwerp: FW: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

 
 

 

   
  

 

 

 

 
 

 (10)(2e)

Zie onderstaande mailwisseling.

Groet,
(10)(2e)

RUPEE verwees mij naar jou. Kan jij mij aub verder helpen met de laatste stavaza? 

 (10)(2e) BD/DWJZ/SBR <I ESI @ minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 nov. 2020 9:18 AM

Aan:EESBD/DRB/SBA<JEeminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche
Ha fgl9led)

Mijn informatie is dat |EESan onze sector Straf-

bestuursrecht. Bij de beleidscollega’s staat (10)(2e)

Met mij is alles

buiten verzoek

 
en sanctierecht het doet. Ik zit bij Staats- en 

     
 

  
 buiten verzoek

 

(10)(2e) - BD/DRB/SBAJES 2 minjenv.nl>

phy
maandag 23 november 2020 22:39

n: - BD/DWJZ/SBR <UEIM @ minjenv.nl>

ondervery FW: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid-DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

    

 
Alles Soed met je hoop ik? Vraagje, zie mail hieronder en dan specifiek nummer 5. Was jij nou hier bij betrokken, of

een andere collega?

Mochtjij er bij betrokken zijn heb jij dan een laatste stavaza? Anders verneem ik graag wie er over gaat, thanks!

Groet,

35513965 0112



 (10)(2e) (10)(2e) @veiligheidsbranche.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 08:50

Aan: [JIREESHE co/0r8/s8A <KRESM@ minjenv.nl>
CC: Secretariaat Veiligheidsbranche Pm @veiligheidsbranch e.nl>

Onderwerp: FW: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse Veiligheidsbranche

Dag

Wij denken aan de volgende onderwerpen:

 

 

  buiten verzoek

5. Wetsvoorstel taakstrafverbod bij geweld tegen veiligheidshulpverleners
buiten verzoek 

Stel jij een agenda op (met daarin ook jullie onderwerpen)?
En wil jij van het bestuurlijk overleg ook een verslag maken? Dat is gebruikelijk, zodat ook de afgesproken acties

kunnen worden afgewerkt. De laatste keer is dat niet gebeurt, maar misschien kun je de acties nog terughalen die

we toen hebben afgesproken.
Als je ergens info over nodig hebt, weetje me te vinden.

Met vriendelijk groet,

(10)(2e)

 (10)(2e)

Nederlandse

) Veiligheidsbranche

Een keurmerk van de

Nederlandse Veiligheidsbranche.
Wel zo veilig.

Stephensonweg 14

4207 HB Gorinchem

  - BD/DRB/SBAJES@ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 12 november 2020 21:18

Aan: Secretariaat Veiligheidsbranche

Onderwerp: Geaccepteerd: Bestuurlijk overleg ministerie van Justitie en Veiligheid - DRB en de Nederlandse

Veiligheidsbranche

Tijd: woensdag 2 december 2020 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Beste

Aangezien ik een week met verlof is dit bericht blijven liggen. Kan jij mij aangeven wat de bespreekpunten zullen

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelykheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

35513965 0112



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no lability for damage of any kind resulting from the risks mherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security

35513965 0112



 To: ICSE- 0/DRC/CVIRRERN@ minjenv.nl]
Cc: BD/DRC/CVEES@minjenv.ni];ECE.BD/DRC/CVEIESE@minjenv ni]
From: ED) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 3/30/2021 7:49:19 AM

Subject: RE: DWJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Received: Tue 3/30/2021 7:49:20 AM

 
 

(ed) zie onderstaande mailwisseling.
DW is bezig met een fiche uitbreiding taakstrafverbod die verder gaat dan de huidige uitbreiding met VPT. Een deel

betreft wat er al onder het huidige taakstrafverbod valt (ernstige gewelds- en zedendelicten) maar drank-

drugsrijders, illegale drugs en journalisten is volgens mij nieuw.

Anyways zij vragen wie een overzicht heeft/ aan een overzicht kan komen van het aantal zaken waar een

taakstrafverbod is toegepast mbt onderstaande delicten. Maw, wie gaat er over het taakstrafverbod? Deze vraag

hangt sowieso boven ons hoofd, nog even los van dit fiche.

Zal ik DW doorverwijzen naar DGSenB waarbij ik aangeef dat zij de vorige evaluatie hebben gedaan en wellicht (iig
tot aan die evaluatie, ik meen 2019) een overzicht hebben van de opgelegde taakstraffen (totaal)?
Of gaat iemand binnen DGRR/DRC dit codrdineren (betreft meerdere DGRR/DRC beleidsonderwerpen waaronder

zeden, drugs-drankrijders, illegale drugs en bedreiging journalisten).
Ik hoor graag!

Groet,

Loco
van:[IEEE 50/0 z/sSR

Verzonden: maandag 29 maart 2021 13:20

Aan: BD/DFEZ/CBU/ClusterA
: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: DWIJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

 

 

 
Het gaat om een uitbreiding, ontleend aan het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het VVD-verkiezingsprogramma suggereert uitbreidingen van het taakstrafverbod: een taakstrafverbod zou (onder

meer) moeten gelden bij bedreiging van journalisten, productie, handel en export van illegale drugs, zware gewelds-
en zedendelicten en drank- en drugsrijders (VVD). De (PVV) stelt afschaffing van de taakstraf voor.

Ik heb alleen niet de beschikking over aantallen zaken en weet ook niet of in de huidige situatie dan een taakstraf

wordt opgelegd. Mogelijk dat DRC dat wel heeft?

Van: BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <|J ES >

Verzonden: maandag 29 maart 2021 11:40

Aan: REED) - 8p/DWJz/ssR<I >

: [RES Bp/DRe/cv<IH >

Onderwerp: RE: DWIJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Ho

Ik had een vraag over het fiche. Betreft het fiche het huidige Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod dat nu bij de

Eerste Kamer ligt, 6f bevat het fiche nog een uitbreiding daarop? (En als het een uitbreiding betreft, heb je dan een

indicatie waar die uitbreiding zit, met inschatting van aantallen t.b.v. verdere financiéle doorrekening?)

Groet, [SUID

 

 
 

Reeds beoordeeld 



[RA=1=1sER ol=ToloTo [1-100] 
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To: EES) - BD/DRC/CVIESE @ minjenv.n|];INGE-
BD/DRC/C minjenv.nl]
Cc: oe BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl];IESE- 50/DRC/CVIETIESE@minjenv.nl]
From: [EEE BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/21/2021 11:15:26 AM

Subject RE: EKtaakstrafverbod en verdeling DGSenB en DGRR

Received: Mon 6/21/2021 11:15:27 AM

 

Begrijp ik. Vind het ook lastig te beantwoorden: (11)(1)

(11)(1)   Ik bel je anders even . Komt dat nu uit?

Groet,
 
Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 21 juni 2021 11:51

Aan: - BD/DRC/CV; (10)(2e) . BD/DRC/CV

RES BD/DRC/CV ;

(

)

Onderwerp: RE: EK taakstrafverbod en verdeling DGSenB en DGRR

Ik denk dat de registratiesystemen (van OM en ZM) niet zodanig zijn ingericht dat deze vraag met snelle query te

beantwoorden is. Maar (belangrijker:) ook als dat zo zou zijn, wat is dan doel/toegevoegde waarde van

uitvraag/antwoord:

Groet,
(10)(2e)

an: BD/DRC/CVJES minjenv.nl>

py UEny
juni 2021 11:34

n: B0/DRC/CV <JREESR@minienv.nl>; BD/DRC/CV

"AE...CC: BD/DRC/CV<I@ minjenv.nl>; OED) BD/DRC/cV<BR@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: EK taakstrafverbod en verdeling DGSenB en DGRR

Nog even een vervolgvraag [led]:

Is deze vraag dan wel voor ons:

Er zijn ongeveer 100 zaken per jaar waarin een taakstraf werd gecombineerd met één dag gevangenisstraf. Men wil bijvoorbeeld
weten of het openbaar ministerie in die gevallen hoger beroep instelt of dit mogelijk in de toekomst zal willen doen. Vanuit

wetgeving kan ik daarop geen antwoord geven. Dit lijkt me een vraag voor DGRR.

Dus als de rechter het taakstrafverbod omzeilt door de combi straf van taakstraf plus 1 dag gevangenisstraf op te leggen, of het

OM daar dan tegen in beroep gaat?
Het is niet conform de strekking van het taakstrafverbod breed (DGSenB) , maar ook niet conform het VPT beleid dat nu bepaalt
dat er geen taakstraf mag worden opgelegd bij geweld tegen deel VPT.

Wat vind jij?

Van: (10)(2e) BD/DRC/CVEeminjenv.nl>

Verzonden: maandag 21 juni 2021 11:05

Aan: BD/DRC/cV <REEM@minienv.n>; |IEE- =o/0rc/cv <IESEG ninjenv.nl>
cc: [REERIN- 5o/orc/cv <BR)@ minjenv.nl>; BD/DRC/cV <JEEBH@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: EK taakstrafverbod en verdeling DGSenB en DGRR

In mijn ogen zijn ze alledrie niet van ons

Eerste punt is nl het directe gevolg van een taakstrafverbod, volgens mij
Als SenB dat instrument wil behouden en volgen, zouden zij eens lijntje met OM of ZM kunnen leggen
MBT taakstraf: ik zal [IB vandaag weer vragen eBlte rappeleren (het is muisstil vanuit senb) omdat de

dadermonitor, met 2 aanbevelingen voor senb, oa op takstraf, geagendeerd zijn voor debat Kindermisbruik en cok

35512084 0114

  

 

 

 



hier ook geen enkele reactie komt.

van: 30/0RC/cv <JREERN@ minienv.ni>
Verzonden: maandag 21 juni 2021 10:53

Aan: [ICETEONE - 50/0rc/cv<EEDEEN© minjeny.nl>; (10)2e)

MEE rminjenv.nl>
cc: JIREESM- 5o/orc/cv ES)@minienv.nl>

Onderwerp: EK taakstrafverbod en verdeling DGSenB en DGRR

OEE en [RED],

Bijgevoegd treffen jullie het voorlopig verslag van de EK naar aanleiding van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.

Samen met DW, DGSenB en DGPenV zijn we de vragen aan het verdelen.

EEBen ik zijn zoals jullie weten aangesloten i.v.m. reikwijdte uitbreiding met deel VPT. De vragen over reikwijdte (paragraaf 4)
zullen wij voor onze rekening nemen

Ik heb een tekstpassage geel gearceerd op p.2 : gaat over uitspraak van het OM over opleggen 1 dag onvoorwaardelijk in

combinatie met taakstraf in de praktijk. Er worden vragen gesteld over de toepassing van deze kunstgreep.
De vraag is of deze vraag voor DGRR is. Het is geen VPT beleid, maar betreft een uitspraak van het OM over de toepassing van

combi straffen in de praktijk.
Is dit volgens jullie een vraag voor ons, dus voor DGRR? Zo ja, kan ik deze dan via het OM account (via {YJ

het OM?

Verder nog het volgende; er zijn een tweetal vragen niet belegd, die direct verband houden met de lopende discussie over wie

welke rol heeft mbt het taakstrafverbod: een standpunt over de aanbevelingen van de huidige evaluatie taakstrafverbod (p.1) en

de evaluatie van deze uitbreiding waarbij expliciet gevraagd wordt naar straftoemeting (laatste pagina).
DGSenB heeft deze vragen niet geclaimd en ik ook niet (lopende discussie dat wij hier niet van zijn). Uiterijk 28 juni moet DW

input hebben, dus het zou fijn zijn als je/jullie hierop zijn aangehaakt.
Ik hoor graag!
Groet,
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To:

Cc:

From: )(2e)

Sent: Thur 1121/2021 11:28:22 AM

Subject: RE: factsheet taakstrafverbod

Received: Thur 1/21/2021 11:28:23 AM

 

Ben er tussen de bedrijven door mee bezig. Ik plan gereed vanmiddag. Vraag cijfers GTPA en VPT 2020 staat uit bij

politie.
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 09:43

Aan:REESE- 50/0GPenv/PPBT/PBO

 

 CC: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Onderwerp: factsheet taakstrafverbod

Hi [EX
Zou je bijgaand document willen aanvullen?

Gr

BEE

 (10)(2e)
Beleidsmedewerker cybercrime en Veilige Publieke Taak

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
ERE] © minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
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 To: WES - BD/DRC/CVEUUEI@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 1/20/2021 10:25:46 AM

Subject: RE: factsheet

Received: Wed 1/20/2021 10:25:46 AM

  
 

 
Nee hoor, het gaat vooralsnog niet door en ook die deadline niet wat mij betreft.

Als ik meer weet, kom ik over de lijn. Zal vandaag wel duidelijk worden.

 
Onderwerp: factsheet

(10)(2e)

Is de deadline voor het aanleveren van informatie over VPT in de factsheet tbv het WGO taakstrafverbod nog steeds vandaag?
Zo ja, dan kan ik het doen maar moet ik even schuiven in mijn agenda/prio’s, zo nee, dan kom ik er op een later moment aan

toe.

Hoor graag van je.
Groeten,
(10)(2e)

 

 

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

  
 
[EER] © minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
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To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRE @ minjenv.nl]; BD/DRC/CVIIEA@minjenv.nl]
Cc: BD/DSenJ/TenBIEIEI@minjenv.nl]
From: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 1/22/2021 11:57:28 AM

Subject: RE: Factsheets (002)

Received: Fri 1/22/2021 11:57:29 AM

Factsheets tbv wetsbehandeling taakstrafverbod comment BY DRC (aant

[(10)(2¢)
Ik heb nog even de VPT cijfers van 2019 en 2020 toegevoegd.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 16:07

Aan: IRRESEEE- 50/0w)z/5sR ; INEERENM- 80/DRC/Cv

cc: JIECESI: 5o/Dsen)/TenB

Onderwerp: RE: Factsheets (002)

UCONN
In de bijlage mijn aanvullingen.

Groet,

Reeds beocordeeld

(10)(2e)

(102) (10)2e) 



Reeds beoordeeld 



[RE=1=TsER oI=ToloTfo [1-1 e
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To: (10)(2e) BD/DRC/CV[EUUEIR@ minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BIUSIEIM @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 11/25/2020 9:40:36 AM

Subject: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 11/25/2020 9:40:36 AM

  
 

 

 

Hi [RES] 

Dank voor je bericht. Geen punt. Ik ga op zoek naar een ander moment.

Hartelijke groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----

van:[JJREESI 50/0rc/cv <EEES) @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 25 november 2020 08:59

Aan: BD/DSenl/TenB

Onderwerp: Geweigerd: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Tijd: vrijdag 27 november 2020 13:00-13:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: telefonisch - JISC belt

 

 

 (10)(2e)

Ik ben vrij vrijdag. Is het mogelijk om een andere dag af te spreken?

Gr

35512089 0119



   
 

To: (10)(2e) BD/DRC/CV[IRIESR@ minjenv.nl]; BD/DRC/CV]]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 11/2/2020 6:29:15 PM

Subject: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 11/2/2020 6:29:16 PM

Jamet (10)(2e)

NER @ minjenv.nl]

  

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
 

Van:| (oe) BD/DRC/CV (@minjenv.nl>

Datum: maandag 02 nov. 2020 5:25 PM

Aan:ee -BD/DRC/CVJIE 7 minjenv.nl=>.IEEEBD/DRC/CV<I mini env.nl>

Onderwerp: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Is dit ook met drb afgestemd (ivm Rvdr))

Van: B0/DRC/CV

Verzonden: maandag 2 november 2020 17:14

Aan: BD/DFBC/FBC

cc:RCE50/0RC/CV 30/DRC/CY

Onderwerp: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e)
|

Is dit er niet een die we sowieso niet jaarlijks gaan betalen vanuit beleidsbudgetten? Dit zal tzt verwerkt moeten worden in de kostprijs bij Rvdr, toch?

35512090 0120



 To: BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CVIIESR@minjenv.nl]
From: BD/DRC/GC

Sent: Mon 11/9/2020 6:51:46 AM

Subject: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.pdf

Received: Mon 11/9/2020 6:51:47 AM

 

 Goedemorgen, kunnen jullie mij op deze nog adviseren? Wil deze vandaag graag afdoen. Groet. SNES

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

 Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV (@minjenv.nl>

Datum: woensdag 04 nov. 2020 12:42 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC <JEEENESM@ minjenv.nl>, (10)(2e) -BD/DRC/CV <THE minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Financiering wetsvoorstel unitbreiding taakstrafverbod.pdf
 

Hi[GEES].
Hebje het antwoord vandaag nodig? Ik heb het naar [fEgldoorgestuurd, die weet het zeker, en zij is vrij vandaag. Als je het op korte termijn nodig
hebt duik ik er even in, zo niet, dan geef ik andere dingen prioriteit.
Gr

  
Van: BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 4 november 2020 09:01

Aan: -BD/DRC/CV : IEE- BD/DRC/CV

Onderwerp: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.pdf
HA beiden,
Ik weet dat regeren voorut zien 1s, maar 1k kan dit voorstel niet plaatsen. Wat gebeurt er als we hier ja of nee op zeggen

of 1s dit echt met het oog op de inwerkingtreding?
Groet,
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

 

35512091 0121



     
   

  To: AED) BD/DFEZ/CBU/Cluster AEE @minjenv.nl]: IKE)

BD/DFBC/FBC]KDIED) @minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/RG [IYI

Cc: - BD/DRC/CV[URIERE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Mon 10/5/2020 9:28:49 AM

Subject RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod RvdR

Received: Mon 10/5/2020 9:28:50 AM

  
   

 QUES] fijn dat je zo snel reageert!
Dank voor het antwoord, we geven het door.

Groet,
(101(2e)

 (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 10:50

aan: [IDES sp/pre/cv; ESI 80/DFBC/FBC ; BD/DRB/RG

cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod RvdR

Hoi [TE
T.a.v. de vraag: Kun je bevestigen dat DGRR verder toeziet op de inbrenging van de Rvdr-claim in de beleidsrijke kop
van de PMJ? Daar ligt geen verantwoordelijkheid voor DGSenB.

Ja, het Wetsvoorstel is door de Rvdr ingebracht voor de beleidsrijke kop van de PMJ.

BD/DRC/CV <[IHEIM @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 10:45

- 8D/DFBC/FBC <|JAERY@ minjenv.nl>; REED) 8D/DRB/RG <IREEEIc ninjenv.nl>

J

s0/0Rc/CySN© minjenv.ni>; BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <|EES@ minjenv.ni>

 

 

  
 
Zie onderstaande mailwisseling en 2 bijgevoegde documenten.

Het betreft de claim van de RvdR inzake uitbreiding taakstrafverbod.

Bij jou heb ik het Excel bestand aangeleverd en bijgevoegde nota gaat naar DGRR en DGSENB waarin ze beiden

worden verzocht deze gelden beschikbaar te stellen gezamenlijk.
De vraag van EES hieronder zegt mij niet zoveel, ik richt mij even tot jullie allebei omdat Eilshed)

expert is en [gud] de RvdR in portefeuille heeft.

Kan 1 van jullie uitleggen of dit geregeld is, wordt, en wat er van i:

Ik hoor graag!

Groet,

Van: | BD/DRC/CV JRE @minjenv.ni>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 09:40

Aan: BD/DRC/CV JRE 2 minienv.ni>

Onderwerp: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

van:[NCCES©0/0sen)/Tens<IGQEIM© minienv.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 08:52

Aan:BEES - BD/DRC/CV SRE @ minjenv.nl>

QI - BD/DFBC/FBCJE @minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DSenl)/TenB <FEEBY @minjenv.nls; (10)(2e)

BD/CBJ/C <BRUIIESIM © minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

onze financiéle 

 en mij wordt verwacht?

 

 
    

 
Bedankt voor je reactie. Is deze afgestemd met [ER Kunje bevestigen dat DGRR verder toeziet op de

inbrenging van de Rvdr-claim in de beleidsrijke kop van de PMJ? Daar ligt geen verantwoordelijkheid voor DGSenB.
Alvast bedankt voor je reactie!

Groet,
(10)(2e)

 

 (10)(2e) - BD/DRC/CV <[E) @minjenv nl>

Datum: donderdag 01 okt. 2020 9:46 AM

Aan: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB <|JJIE @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) .-BD/DRC/CV“JER @ injenv.nl>. (FE I- BD/DFBC/FBC<TE) @min env.nl=

Onderwerp: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

mq oo|
 

35512092 0122



. We stemmen nog steeds samen de stukken af, maar in het Ik neem voor dit traject even het stokje over van

kader van de werkverdeling neem ik dit over.

We hebben geen inhoudelijke opmerkingen bij het bijgevoegde stuk. Dat ziet er mooi uit. Zou je voor DGRR in de

lijn willen opnemen Hoofd C&V, directeur DRC, en DGRR?

Groeten,

 

35512092 0122



 To: BD/DBO/ADVIES[IIIEII @ minjenv.nl]; BD/DRC/CVIEEE@minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 3/3/2020 2:33:21 PM

Subject: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Received: Tue 3/3/2020 2:33:22 PM

 {10)(2e)

Dankjewel. Ik zal het laten aanreiken via I Babs en de balie. Een aarzeling heb ik over het bijvoegen van het

aanvankelijke wetsvoorstel. Veel leeswerk en de relevante aanpassingen kunnen eerst worden doorgevoerd nadat

het overleg heeft plaatsgevonden. Voor het overige zijn er geen achtergrondstukken meld ik zekerheidshalve maar.

Graag tot maandag!

 (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 14:56

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR; IEYUICDN BD/DBO/ADVIES 

 (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

(10)(2e) 
Dank voor je mail en het voorbereidende stuk. Ons advies is om het stuk voor beide bewindspersonen zowel in

iBabs aan te leveren als fysiek af te geven bij de balie van MenB voor in de weekendtas. Lijkt me handig om in

iBabs voor de volledigheid ook eventuele achtergrondstukken te plaatsen (zoals de laatste versie van het

conceptwetsvoorstel).
Tot maandag!

Groet,

Van: 60/0w22/55R<I er.
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 14:00

Aan: INEGREDIEN 50/080/A0VIES <IIEICONN @minienv.nl>; BD/DBO/ADVIES EERIE @minjenv.nl>
cc: BD/DWJZ/5SR<I@ minienv.n|>
Onderwerp: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

RUE], beste [INES

Vanuit DWIZ is het gezamenlijk overleg tussen Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

voorbereid met bijgevoegd memo. Ik zend het op voorhand toe. Is het nuttig en noodzakelijk dit ook in I-Babs aan

te reiken?

En zijn er nog andere wensen voor wat betreft de voorbereiding?
Dan vernemen we graag.

Vriendelijke groet,

 

 

 

 (10)(2e)

35512096 0123



  
 
 

  
 

To: OFOE - BD/DRCIRUNCEDE@minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: ely BD/DRC/CV

Sent: Fri 2/12/2021 2:40:30 PM

Subject: RE: Invullen paminco

Received: Fri 2/12/2021 2:40:31 PM

Ha (1012) 8
stand van zaken is dat we er kijken hoe we hier uitwerking aan gaan geven.

Nog even ter verduidelijking; deze brief ziet toe op de aangenomen motie en toezegging van de minister te

onderzoeken of geweld tegen journalisten ook onder het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod moeten vallen.

Het betreft dus niet de wetsevaluatie waarin de positie van de particuliere beveiligingsbranche ook in moet worden

meegenomen.

Groet,

Van: JUSS. - BD/DRC

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 16:41

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Onderwerp: Invullen paminco

Urgentie: Hoog

 

 

 
Kun je lets aan mij doorgeven over de onderstaande brief voor de stand van zaken. Dan zet ik het voorje in Paminco.

Minister van Justitie
 

en Veiligheid
04-02-

Brief over geweld 03-05- ODN. | Motie [02-02-2021] - Motie ingediend
108937 |". 2021 : - ) i

Minister voor
16:25

tegen journalisten 2021 over geweld tegen journalisten 
Rechtsbescherming         

Met vriengelijke groet,
 
Belaideandersteunend Medewerker

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20¢

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

(10)(2e) EIEEE @minjenv. nl

35512104 0124



To: - BD/DRC/CVIEEEBI@minjenv.nl]; BD/DRC/CVIEIESN@minjenv.nl];
re

Ta J @rminjeny. ni]: ero amnion._n
EER. - BD/DSenJ/TenBIIIE) @minjenv.nl]

: (10)2e) - BD/DWJZ/SSRIIEESM@minjenv nl]; - BD/DWJZ/SSRIITER@ minjenv.nl];

(10)(2e) -

oT
nl]; LE BD/DSenJ/TenB @minjenv.nl];

(10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A minjenv.nl]; (10)(2

BD/DRE/RG [IED @ minjenv.nl];ECDBAVS GTETE infor. nl];
BD/DSenJ/J [Ege]

SEEFrom: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 1/25/2021 9:12:41 AM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 1/25/2021 9:12:42 AM

 

  

Dag collega’s,
Voor zover niet bekend: dit debat vindt plaats morgen vanaf 15.45 in de plenaire zaal van de kamer (eindtijd 19.00

uur). Omdat het plenair is geworden, moeten we de ambtelijke ondersteuning anders vormgeven (er mogen maar 5

mensen naar de TK). zal later vandaag een voorstel doen hoe we dit voor ons zien. Nader bericht volgt dus.

Fijn wanneer jullie iig dit tijdstip noteren.

Hartelijke groet, RUSE)

RENE)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512105 0125



To: BD/DRC/CVLIER @minjenv.ni]
Cc: YEE - BD/DRC/CVERIERE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 7/27/2021 10:42:56 AM

Subject: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 7/27/2021 10:42:57 AM

 

 

   

Goed punt dat we in de digijustlijn expliciet maken dat we meekijken voor deel VPT.

En idd in mijn mail hieronder ‘waarschuw’ ik er voor dat positief wordt geadviseerd op een evaluatie ((Let wel).
MvVA is door DW opgesteld, geen idee of de evaluatie op eigen houtje van DW is geadviseerd of dat afstemming met

DGSenB heeft plaatsvonden (lijkt mij niet). Iig niet met ons afgestemd.
Misschien nog even aan DW vragen per mail? Dat we aangeven dat wij niet over een evaluatie van de wet gaan,

maar wel even benieuwd waren of met wie DW dit heeft afgestemd?
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 12:11

Aan: IREESI- 50/0rc/cv

cc: IIREDIM- 50/DRC/CV

Onderwerp: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

Zou 1n DJ- lyn wel aangeven dat wi) meekiken vanuit verantwoordelijkheid voor beleid VPT.

Verder viel mij op dat positief wordt geadviseerd over een evaluatie van de wet. Met wie 1s dat afgestemd?
Verzonden met BlackBerry Work

 

( )
van: [IEEE 5pDRC/CV <TNED) >

Datum: dinsdag 27 jul. 2021 11:48 AM

Aan: REOES) - BD/DRC/CV <IJES) >. [JJEEE3- BD/DRC/CV [HES > 
Onderwerp: FW: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

QB heb het geleze, ook akkoord met verwerking onze inhoudelijke input. Ik zou onze gehele lijn laten opnemen

in digijust, voor zover aanwezig.

QE] antwoorden MvT is akkoord.

Let wel dat op het verzoek van PPV fractie om een evaluatie van deze wet te verzorgen positief wordt geadviseerd.
De evaluatie wordt dus toegezegd door Dekker.

Intern is er nog geen knoop doorgehakt of DGRR of DGSenB dat moet doen. Denk dat er in deze fase ook niet

anders geoordeeld kan worden, maar we moeten dus wel scherp blijven op dat wij het niet gaan doen.

Groet,
{1

 

 

Reeds beocordeeld 
35512106 0126



To: - BD/DRC/CVIEEA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 5/26/2020 9:02:43 AM

Subject: RE: mail inzake maken tijdsplanning en afspraken WODC onderzoek taakstrafverbod en 141 SR

Received: Tue 5/26/2020 9:02:44 AM

Veel dank voor je suggesties!

Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:04

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: mail inzake maken tijdsplanning en afspraken WODC onderzoek taakstrafverbod en 141 SR

Hoi [ies]

Paar opmerkingen:

Hoop dat dit duidelijk is, zoniet licht ik graag mondeling toe ©

Groetjes,

Van: IIIEEIESE- 50/0Rc/cv JEEIESEE minjenv.nl>
Verzonden: maandag 25 mei 2020 16:16

Aan: JEIN- BD/DRC/CV {EEN2 minjenv.nl>

Onderwerp: mail inzake maken tijdsplanning en afspraken WODC onderzoek taakstrafverbod en 141 SR

Hey BEB wil jij nog even een blik werpen op onderstaande mail die ik aan ROES] =n IREvil sturen over

tijdpad en vervolgafspraken WODC onderzoek 141 Sr irt uitbreiding taakstrafverbod. Vind je het zo ‘duidelijk’ en

‘netjes’ genoeg en trek ik niet teveel naar mij toe zo?

Let me know!

Groet,
(10)(2e)

35512107 



(11)(1) 
Metvriendelijke groet,

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag

Mobiel: (10)(2e)

E-mail: minjenv.nl
 

35512107 0127



 To: EERE 20/0Rc/CVIEIESE@minjenv.nl]; IEES)

From: ED) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 3/1/2021 4:03:48 PM

Subject: RE: Memo voorbereiding journalisten inzake taakstrafverbod

Received: Mon 3/1/2021 4:03:49 PM

 
 

 Dank, ik heb m gelezen: tot morgenochtend! [giN¥2

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:42

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: FW: Memo voorbereiding journalisten inzake taakstrafverbod

Ha edieDl hierbij de memo tbv het gesprek dinsdagochtend.

Groet,

 

 

35512109

BD/DRC/CV] (10)(Ze) @minjenv.nl]

0128



To: EES- 20/DRe/CVIEIRESE@minjenv.nl]
Cc: ERESEM - BD/DSenJ/TenBITIE@minjenv.n]; IIIEESEE- 8D/DRC/CVIEEEEl@minjenv.nl];
EEA. - 80/DWJZ/SSRIIIEESE @minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Mon 5/10/2021 9:47:52 AM

Subject RE: Motie geweld tegen journalisten/verdere uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 5/10/2021 9:47:55 AN

ie. Zodra jullie zicht hebben op het tijdpad en/of v g. Het lijkt me goed

op dit dossier. Aangezien de motie ons primaire c rechtstreeks
raakt,

ga ik er overigens wel van uit dat wij bij de

den.

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512112 0129



 To: (10)(2e) BD/DGSB/DSen S/SE| (10)(2e) @minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: Wed 10/13/2021 9:50:29 AM

Subject: RE: Nadere informatie over taakstraf(verbod)

Received: Wed 10/13/2021 9:50:29 AM

Hi IESE
Thanks, heel interessant.

Ik heb het onderzoeksvoorstel reeds aangepast naar een formulering

_"
Groeten

=
van:IEEE- c0/0GSB/DSenS/SE
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 11:00

Aan: IHEEOEM - BD/DRC/CV

Onderwerp: FW: Nadere informatie over taakstraf(verbod)
{10}2e

 

 
Deze info heb jij waarschijnlijk al via je collega, maar voor de zekerheid stuur ik ter info toch

nog even aan je door.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 Ed)
(@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv 

van:EESTI- 50, DRC/GC <[IEEIwine o>
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 16:47

Aan: IEEE 50/0css,DSens < MEE mimeo >;IEE
BD/DGSB/DIFC/IC <Uc minjenv.nl>   
  

 

CC: (10)(2e) - BD/DRC/CV <RE3N @ minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Nadere informatie over taakstraf(verbod)

Onlangs had (10)(2e) een informeel bijpraatgesprek met die toelichting heeft gegeven over rol 
en taken van de reclassering binnen de strafrechtketen. Mogelijke uitbreiding van het taakstrafverbod is in het

gesprek
even genoemd, maar verder niet inhoudelijk besproken.
Wel heeft [QE] in algemene zin benadrukt wat de positieve effecten van taakstraffen zijn op oa. recidive waarbij

hij

aangaf dat die resultaten een heel ander beeld geven dan de vaak in politieke debatten en (sommige) media als

‘soft’

gehanteerde typering van de taakstraf.

In vervolg op het gesprek ontvingen wij vandaag bijgaand bericht, bij wijze van aanvullende informatie.

Ik stuur jullie het bericht door, wellicht is het jullie van nut bij de verdere ontwikkelingen en beleidsvorming op dit

terrein.

Met vr groet,

(10)(2e)

Van: BUEN < UY 7 reclassering.nl> 

(10)(2e) 
35512113 0130



 (10)(2e) <I Go reclassering all>
Onderwerp: Nadere informatie over taakstraf(verbod)
Beste JOIN, beste [RE

Op 29 september jl. spraken we elkaar over de ontwikkelingen bij de reclassering. Het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod kwam toen ook aan de orde. Wij zegden toe jullie in dit kader aanvullende informatie toe te sturen.

Hierbij.
-Van belang is dat het oorspronkelijke taakstrafverbod tot stand is gekomen naar aanleiding van een uitzending

van Zembla waarin gesteld werd dat daders van ernstige gewelds- en zedendelicten met een kale taakstraf

bestraft werden. Uit naar aanleiding van deze uitzending door de Raad voor de rechtspraak uitgevoerd
onderzoek bleek dit veel genuanceerder te liggen (zie het bijgevoegde artikel voor een samenvatting van de

conclusies). In een uitzending van Medialogica is helder geschetst hoe met de uitzending van Zembla de geest uit

de fles was en het taakstrafverbod feit werd, terwijl daarvoor aantoonbaar feitelijk geen aanleiding bestond;
-Met de introductie van het corspronkelijke taakstrafverbod lijkt ruimte te zijn gecreéerd voor uitvoering aan de

volgende reflex: ernstig feit -> taakstraf onwenselijk -> taakstrafverbod. Terwijl de taakstraf juist is

ingevoerd om de korte gevangenisstraf terug te dringen, om bij te dragen aan de humanisering van de

strafrechtspleging en om recidive terug te dringen (Kamerstukken II, 1987/88, 20 074, nr. 6, blz. 2 en 3);

-Argumenten van meer fundamentele aard (inperking rechterlijke straftoemetingsvrijheid, andere hoofdstraffen

worden niet in toepassing beperkt) nog daargelaten (zie vindplaats van reacties vanuit rechtspraak,
advocatuur en raad van state in het position paper dat wij indienden voor de deskundigenbijeenkomst in de

Eerste Kamer): recidive na een werkstraf is daadwerkelijk substantieel lager dan na een (korte)

gevangenisstraf. Dit is wetenschappelijk onderzocht in 2009 (47% lager), maar blijkt ook uit recente cijfers. Zie de

gisteren door het WODC gepubliceerde recidivecijfers. Bovendien is de tenuitvoerlegging van werkstraffen

substantieel goedkoper dan die van gevangenisstraffen;
UL gaf aan dat tijdens de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gevraagd is

naar de resultaten van in opdracht van Reclassering Nederland uitgevoerde publieksonderzoek over de

taakstraf. Zie bijgaand de brief + bijlage die we in dit kader aan de Eerst Kamer stuurden. Deze hebben we

overigens ook direct met DGSenB gedeeld;
-Naar wat wij begrijpen ligt de uitvoering van de motie-Van Dam/Van Wijngaarden over onderzoek naar het onder het

taakstrafverbod brengen van geweld tegen journalisten primair bij DGRR. Nuttig dat jullie daarom kennis

alvast kennis kunnen nemen van de gezichtspunten van de reclassering.

 

 

 

 

  

 

Vanzelfsprekend zijn we altijd graag bereid tot verder overleg.

Met vriendelijke groet,

EEE | Reclassering Nederland | Bestuurssecretaris

Postbus 8215, 3503 RE UTRECHT - Vivaldiplantsoen 100, 3533 JE UTRECHT

(10)(2e) « i www.reclasseringnl Jo)

Werkdagen: ma / di / wo / do

  

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatien die vertrouwelijk is, onder beroepsgeheim valt of om andere redenen rechtens

beschermd is. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte en vernietigt u het onginele bericht.
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To: (10)(2e) PaG Den Haag) [IUCR @om.n|]
Cc: SESE BD/DRC/C VEER @ minjenv.nl]; BD/DGPenV/PPBT/PBOIIIEIESI @minjenv.nl]
From: RIUIED) BD/DRC/CV

Sent: Thur 7/16/2020 9:08:24 AM

Subject: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten en Taskforce al aan de slag?

Received: Thur 7/16/2020 9:08:25 AM

(10)(2e)

buiten verzoek

 
 (10)(2e) PaG Den Haag)

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:02

Aan: BD/DRC/CV

CC: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten en Taskforce al aan de slag?

Dag [EX
Ik heb mijn input aangeleverd bij BJZ (JES). Binnenkort zal zij naar jou toe reageren als zij alle reacties

verzameld heeft.

buiten verzoek

 
Van: pL) <RED)] >

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 13:54

(10)(2g)

(10)2e) (PaG Den Haag) <IEIESIN
(10)(2e) PaG Den Haag) <I {IED] >;

   (10)(2g)

 RIES,
Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

buiten verzoek

 
Datum: maandag 13 jul. 2020 9:20 AM

Aan: Parlementair - DGPenV <|EEE =, BD/DRC/CV <jyOles

Kopie: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ < (10)2g) >_Parlementair Secretaris — DBO <|J EEN
IE ~ (10)(2e) -BD/DRC/CV <[IEY > (10)(2e) .-

 )
  

  
 
 

 
BD/DGPenV/PPBT/PBO JED) >. (10)(2e) -BD/DWJZ/SSR <I ED) -

BD/DRC/CV <NED) >

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten
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gevraagde informatie aanleveren.

[s10]1(=]g MY=Tde T=] 4

  
  

Van: BD/DGPenv/PPBT/PRO <|ER@ minienv.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 16:53

Aan: Parlementair - DGPenV ||IEE@ ninjenv.nl>; REED) - 80/DRC/cV <JJEESM @minjenv.nl>;
BEEESI- 50/0rc/cv <REBB)@ minjenv.nl>; OED) BD/DWJZ/5SR<|E@ minjenv.ni>

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ < (10)29) @minjenv.nl>; | TIE BD/DRC/cV <|JEE @minjenv.ni>;
Parlementair Secretaris — DBOJERE inienv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

(10)(2e)

  
 

 
 

 

  

   
 

Lijkt me het eenvoudigst als ie op naam [Jl komt als we inderdaad alle 3 sets in 1 keer willen afdoen.

buiten verzoek

lever jij het stukje taakstrafverbod aan Jig?

Verzonden met BlackBerry Work

(www _blackberrv.com)
Van: Parlementair - DGPenV @minjenv.nl>

Datum: vrijdag 10 jul. 2020 3:11 PM

RIES) - BD/DGPenV/PPBT/PBO<|NIIEINi minjenv nl>, BD/DRC/CV

WFD minjenv.nl=>, BD/DRC/CV <f{D) @minjenv.nl=>

Kopie: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <] (10)(2g) fminjenv.nl>, (URES - BD/DRC/CV

<A @minjenv.nl>. Parlementair Secretaris — DBO (10)(2g) @minjenv.nl=

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

Allen, er is net nog een set binnengekomen hierover, van de VVD (zie onderaan voor de vragen). Deze is op ons DG

ingedeeld ipv DGRR, maar lijkt me logisch als ze alle drie gezamenlijk worden beantwoord. Op wiens naam kan ik

hem zetten?

 

 
 

 
  

    
  

 ras)

20207213781

(ingezonden 10 juli 2020)

Vragen van de leden Van Wingaarden en Yesilgoz-Zegerius (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en
voor Rechtsbescherming over het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek

geweld.
1. Bent u bekend met het bericht dat een agent procedure aanspant op basis van artikel 12 van het Nederlandse Wetboek

van Strafvordering om vervolging af te dwingen van een man die hem bedreigde met fysiek geweld? 1)
2. Deelt u de memng dat iedere vorm van agressie en geweld tegen poliiemedewerkers volstrekt

onacceptabel 1s?

3. Kunt u bij het Openbaar Ministerie (OM) verifiéren waarom deze zaak 1s geseponeerd en niet zoals gebruikelyk de

zaak 1s voorgelegd bij de rechter?

4. Heeft u contact gehad met de politievakbonden over deze zaak? Zo ja, wat heeft u besproken en kunt u de Kamer

informeren over de witkomsten van de gesprekken die u voert met de politievakbonden over het geweld tegen

politiemedewerkers?
5. Deelt u de zorgen van de politievakbonden en de politiemedewerkers dat het seponeren van deze zaak een slecht

signaal 1s richting politiemedewerkers, juist omdat veel agenten het gevoel hebben dat melding doen van een incident

weinig zin heeft?

6. Klopt het dat agenten worden aangemoedigd om melding te maken van bedreigende situaties en geweldsincidenten en

dat dit binnen de politie met prioriteit wordt opgepakt? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit beleid in de praktijk wordt

vormgegeven?
7. Herinnert u zich dat u in februan 2020 de Kamer heeft toegezegd dat de Wet uitbreiding taakstrafverbod in maart/april
zou worden gestuurd naar de afdeling Advisering van de Raad van State en dat u “alles op alles” zet om dit wetsvoorstel

zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen? 2) Zo ja, kunt u een overzicht geven van alle stappen die zijn gezet sinds uw

foezecomg om dit te bewerkstelligen?
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8. Kunt u het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod tegen hulpverleners in september bij de Tweede Kamer indienen?

Zo nee, waarom niet?

1) Nu.nl, 7 jul
2020, https:/www.nu.nl/bmnenland/6062845/agent-wil-vervolging-afdwingen-van-man-die-hem-bedreigdemet-
fysiek-geweldhtml
2) Kamerstuk 29628. nr. 944. p. 38

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO |EES@ minienv.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:59

Aan: BD/DRC/CV RIESH@minjenv.n!>; [ICES 80/0Rc/cV <EBBl@minjeny.nl>
CC: DGRR Parlementair - DGRR/B)Z < |RUC© minienv.n|>; IEEE o/orc/cv <IEKERM@ minjenv.ni>;
Parlementair - DGPenV <ICEICN© minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten
10)(2e

 

 

  

Idem, grotendeels OM-zijde van het verhaal. Ik vul 3 t.z.t. aan.

Groet,

Van: REED BD/DRC/CV<BR @minjenv.ni>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:48

Aan: (10)(2e) BD/DRc/cV <JJEBN@ minjenv.nl>
cc: DGRR Parlementair - DGRR/BIZ <|| IEG ninjenv.n >; BD/DGPenV/PPBT/PBO

(10)(2e) @minjenv.nl>; BD/DRC/CV JRE @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

Idem, 1s gtpa en ela

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

 

 

  

 

 
 

  

 

(10)(2&10)ze) (1012e)

Datum: donderdag 09 jul. 2020 9:42 AM

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV <J{EQR@minjenv.nl>
  

Kopie: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <| (10)(29) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

En deze ook?

van: DGRR Parlementair - DGRR/B.Z <|||El2 ~ inienv.nl>
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:53

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV JRE @minjenv.ni>
cc: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <||IEEinjenv.ni>
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

Beste EUQICOR.

Mag ik deze set bij jou onderbrengen?
Dank en groeten,
RES

2020213712

(ingezonden 8 juli 2020)

Vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) aan de minster van Justitie en Veiligheid over het bedreigen
van agenten

 

 

  

1

Kent u het bericht ‘Agent wil vervolging afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld? 1)
2

Als de juridische haalbaarheid ontbreekt voor het vervolgen voor het bedreigen met fysiek geweld van een politieagent, in

het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, door een vuurwapengevaarlijke man die zich al eerder misdragen had, wat zegt dit

dan volgens u over de wet? Waarom is bedreigen met (zogenoemde ‘eenvoudige®) mishandeling nu niet strafbaar? 2)
3

Snapt u het gevoel bij de politievakbonden dat het onverteerbaar is ‘dat een politieman in zijn privétijd belaagd en bedreigd
kan worden vanwege zijn werk zonder dat daar strafrechtelijke consequenties aan zitten’?

4

Deelt u de mening dat iedere bedreiging met geweld tegen politieambtenaren strafbaar zou moeten zijn? Zo niet, waarom

niet? Zo ja, wat gaat u doen om dat te bereiken?
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1) Nu.nl, 7 juli 2020, https://www.nu.nl/binnenland/6062845/agent-wil-vervolging-afdwingen-van-man-die-hem-

bedreigde-met-fysiek-geweldhtml
 

 

2) Zie bijvoorbeeld ook: ECLI:NL:GHAMS:2016:2331

https: //uitspraken.rechtspraaknl/inziendocument?1id=ECLI:NL: GHAMS:2016:2331

van:[COC© injcnv.n|<|BNCOEE© ~injenv.ni>
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:13

Aan: BD/DJ0A/BBOP JE @minienv.n>; IIREESIN 50/0)0A/BBoP JEEIN@minienv.nl>;
BD/KS<|EIES@rnctv.minjenv.nl>; IEE 50/PACTJES@ minjenv.nl>;

8D/DJ0A/880P<IMG@ minjenv.ni>; BD/DJ0A/8BOP <[IENEII@ minjenv.ni>; [ENE

: BEES minienv.n >; IIREESEEE 50/06 M/0RM/B&:S <[JREES@minjenv.ni>;
- 8D/PsD<[RREI@ ctv. minjenv.ni>; BD/DGM/DMB/LVV <JEI@ minjenv.n|>; IEEE]

usTis/izu <BR @iustis.n >;EGGERT=o/0.04//80z<JIEEI@ minjenv.nl>; )

(1 - BD/KS JEM @nctv.minjenv.nl>; LY - BD/DGM/DMB/JAZ JES) @minjenv.ni>; (10)(2e)

RES 8D/DGPenV/staf<|REINGC ninjenv.n!>; [REIN 50/06M/DMmB/IA7 <FHESH@ minjenv.ni>; RAE

BD/STAF_DGSenB <JRREIM@ minjenv.nl>; IRE] BD/DVB/IV<|JE@ minjenv.ni>; (10)(2e)

BD/DGM/DMB/IAZ minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DGM/DRM/B&S

<ECECON© minjenv.n >; IIEEIESNE 60/ks TEEN @nctv.minjenv.ni>
CC: BD-Parlementaire Contactpersonen < minjenv.nl>; Info PIV - DC/PIV SEER @minjenv.nl>;
Informatieplein Justitie-DC/PIV <|EZ@ minienv.ni>; MviDBO - DBO <[fBE]@ minjenv.nl>

Onderwerp: Nieuwe Kamervraag inzake het bedreigen van agenten

Geachte mevrouw/heer,

 

   

  

  

  
   

 

  
        

    
 

 

Er is een nieuwe kamervraag aangemaakt op uw directie inzake "het bedreigen van agenten".

Wilt u svp een directie/medewerker koppelen aan dit stuk?

link naar detailrapport of zoek op ID-nummer 106308

Voor vragen kunt u een mail sturen naarICREEM @minjeny nl of bellen naar tst. 6002.

 

Met dank & vriendelijke groet,
Paminco

 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no hability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd 1s. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelyjk
aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar
Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektromsch verzenden van berichten.
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Openbaar Ministerie

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution

Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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 To: - BD/DRC/CVIEA@minjenv.nl]
From: IID) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 1/18/2021 11:02:03 AM

Subject: RE: nota bij beleidsreactie uitbreiding taakstrafverbod met 141 Sr

Received: Mon 1/18/2021 11:02:04 AM

 

Got it, laat maar.

Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:38

Aan: I] BD/DRC/CV

Onderwerp: nota bij beleidsreactie uitbreiding taakstrafverbod met 141 Sr

Ha ES

 

 

Ik kan mijn dossiers (en ook in digijust) niet meer de nota vinden voor de M bij de beleidsreactie nav het onderzoek uitbreiding
WODC onderzoek taakstrafverbod met 141Sr.

Ik kan mij nog heugen dat dit allemaal in de zomer speelde, net voor mijn vakantie en ik de boel in digijust had overgedragen
aan jou. Heb ik het daarna weer teruggekregen datjij weet?
Of kan jij mij helpen aan de laatste versie van de nota voor de minister?

Dank!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag
Mobiel: INEIOIFE)]

E-mail:HE © minjenv.nl
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 To: BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl]; BD/DSen JIE @minjenv.ni]
From: (10)(2e) - BD/DSendJ

Sent: Wed 8/19/2020 8:21:07 PM

Subject: RE: Nota taakstrafverbod - opmerking in digijust

Received: Wed 8/19/2020 8:21:08 PM

 
 

 @. dat gaat nog niet bepaald vlekkeloos. Mijn nummer 1s [RSI

Laten we het morgen voor 9 uur proberen.

  

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

 Van: (10)(2e) -BD/DRC/CVEE] minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 aug. 2020 8:29 AM

Aan:oe-BD/DSenJ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota taakstrafverbod - opmerking in digijust

(UIE. Kan jouw telefoonnr niet vinden op rijksportaal

 
Onderwerp: RE: Nota taakstrafverbod - opmerking in digijust

Hi oz} had gevraagd ff iets met jou te plannen maar is schijnbaar niet gelukt. Zullen we morgenvroeg ff bellen rond

8.157

 
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: GIF] BD/DRC/CV <RES) @minjenv.ni>
Datum: dinsdag 18 aug. 2020 4:24 PM

(10)(2e) BD/DSen) <JYIELIN@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota taakstrafverbod - opmerking in digijust
Beste [SkED

Ik heb graag even contact met je over onderstaande. Hoe kan ik je het best bereiken?

Gr

Van: UPD) BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 17 augustus 2020 09:27

Aan: IEEE BD/DSen) <USEOM @ minjenv.nl>

Onderwerp: Nota taakstrafverbod - opmerking in digijust

 

 

  

 

 

  

 
lk zag je verzoek om even contact te hebben over een opmerking in de nota mbt onderzoek naar openlijke geweldpleging in uitbreiding taakstrafverbod in

Digijust. Ik kan deze opmerking niet zien in het Digijust stuk.

Schikt het je om vandaag even telefonisch contact te hebben?

lk ben bereikbaar op YEE)

Groeten,
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 To: BD/DRC/CVIEIEA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DSendJ

Sent: Tue 9/1/2020 7:24:31 PM

Subject: RE: nota taakstrafverbod

Received: Tue 9/1/2020 7:24:31 PM

 

Ok!

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

 Van: (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 01 sep. 2020 4:14 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DSenJ<EEEM @ minjenv.nl>
Onderwerp: nota taakstrafverbod
 

 
Door vakantie en miscommunicatie onzerzijds is je opmerking over inclusie van art. 141 in taakstrafverbod blijven liggen. Ik heb de werkstroom gecontinueerd.

Groeten,
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 To: (10)(2e) WODC/EWB]] (10)(2e) @wodc.nl]; 'Joost Nan '[&@Iaw.eur.nl]
Cc: BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/17/2020 7:13:40 AM

Subject: RE: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 9/17/2020 7:13:41 AM

 

Fijn, dank voor je reactie en je tip, heel goed om daar rekening mee te houden!

Groet,

Van: WODC/EWB

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 17:23

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV ; 'Joost Nan’

(FS - BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Dag = en [EE

 
 

 

buiten verzoek 
Kunnen jullie daarmee uit de voeten?

Groeten,

projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker
 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade 4 | 2596 AA Den Haag | B.13

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

 
www.wodc.nl

bij afwezigheid:
T

   
Van: BD/DRC/cV <BR @minienv.nl>

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 16:19

Aan: ‘Joost Nan’ EB @law.eur.nl>; WODC/EWBJEG odc.nl>
CC: BD/DRC/CV JE @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

SIM C=Tg VI=T prdol=1 ¢

Groet,

Van: Joost Nan <td @law.eur.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:09

Aan: 8D/DRC/cV <[IEEIEIM@minjenv.nl>; wonc/ews <|EIESNII© vodc.ni>
CC: USE) - BD/DRC/CV LE @minjenv.ni>

Onderwerp: Re: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

buiten verzoek

Mr. dr. J.S. (Joost) Nan

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht

(10)(2e)
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WwW

Visiting address Burgemeester Oudlaan 50

Sanders Building / Room| (0)ee)
|

Rotterdam

Postal Address P.O. Box 1738

3000 DR Rotterdam / The Nederlands

Erasmus School of Law
 

 Van: (10)(2e) BD/DRC/CV <UIFLY >

Verzonden: Tuesday, September 15, 2020 9:53:32 AM

Aan: [COED \vooc/t ws <IREEDIN >

CC: Joost Nan <j

(10)(2e) >

Onderwerp: RE: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Ha (en [EES

QIREIEIN dank voor de mail. Onze beide ministers zijn inmiddels akkoord met de aanbiedingsbrief bij het rapport
en met een beetje geluk wordt deze ook vandaag naar de Kamer verzonden. Heel fijn!
N.a.v. ons gesprek gisteren over in hoeverre de resultaten van dit onderzoek iets kunnen betekenen bij de vraag

(toezegging Grapperhaus) of het nodig is om artikel 141 Sr te verruimen (verzoek van PVV om te bekijken of het

noodzakelijk is 141 Sr te verruimen) het volgende:

> BD/DRC/CV 
 

 

buiten verzoek 
Als er vragen zijn dan hoor ik die graag!
Ik hoor graag!

 
Van: (10)(2e) WODC/EWB < (10)(2e) >

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 08:05

 Aan: GED » TEESE<BENED) >; "Joost Nan' <jig

JRL >; IEEE- 50/orc/cv <ED)     cc:IE EO

<{ >; 'Paul Mevis' <|SliEl] >; 'Peter Mascini' <j{dI¥3}

Onderwerp: Openbaarmaking eindrapport Uitbreiding taakstrafverbod

Beste allen,
Het rapport ‘En plein public. Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een

publieke taak’ wordt vandaag op de site van het WODC geplaatst en wordt één dezer dagen ook naar de Tweede

Kamer gestuurd.
Zodra het rapport op de WODC-site staat is het officieel openbaar, is de status ‘vertrouwelijk’ opgeheven en is het

project helemaal afgerond. Het rapport zal vanochtend rond een uur of tien op onze site worden gezet, maar omdat

mijn agenda vandaag nogal vol is, mail ik nu vast om jullie hierover te informeren. Nogmaals hartelijk dank voor de

prettige samenwerking en hopelijk tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

[RITPEY)

projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker
 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade4 | 2596 AA Den Haag | B.13
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Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

 

  
dwodc.nl

 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain mformation that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: BD/DRC/CVLIER @minjenv.ni]
Cc: IEEE 50/DRe/CVIERESN@ minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Fri 6/12/2020 1:22:44 PM

Subject: RE: Opschalen samenwerking taakstrafverbod/\WWODC onderzoek DGSenB

Received: Fri 6/12/2020 1:22:45 PM

 Helemaal goed zo [RIEL

Beleidsreactie codrdineren moet lukken qua tijd etc, dat zou anders zijn als de gehele codrdinatie van dit traject bij ons zou

komen te liggen.
Dus prima zo en Dank!

Groet,

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

Van:| (oe) BD/DRC/CV ({@minjenv.nl>

Datum: vrijdag 12 jun. 2020 2:35 PM

Aan:oe]BD/DRC/CV<EM> minjenv.nl>

Kopie: BD/DRC/CV[IE @ minjeny.nl>

Onderwerp: RE: Opschalen samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek DGSenB

    
Ha ies)

(1 Hij bespreekt dat nu met
,
zodat jullie ook

weer doorkunnen. Overleg gaat niet lukken omdat J na vandaag 4 weken met vakantie is, dus heb het zo opgelost nu.

Hopelijk dan nu minder tijd in getouwtrek, maar weer in inhoud!

Als dit problemen geeft in jouw/jullie werkplanning nu dit erbij komt, moeten we dat even samen bezien nog.

Dank nogmaals!

Gr [RES]

Van: IEEESH- BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:43

Aan: BD/DRC/CV

cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Opschalen samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek DGSenB

Ha KER

  

 

(11)(1) 
Morgen ben ik vrij, maar als het nodig is kan je gewoon bellen.

Ik hoor dus nog graag jouw standpunt en laat even weten of ik een overleg kan laten inplannen tussen jou en

buiten verzoek

Groet,

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 16:20

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV <JREEN @ninjenv.nl>
CC: BD/DRC/CV <E{ELN @ minjenv.nl>

Onderwerp: Opschalen samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek DGSenB

    
   (10)(2e)

  {10}(2e)Ha .
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Ik heb inmiddels [QUE] INGIOIFENI cesproken van DGSenB over wetsvoorstel taakstrafverbod en het WODC onderzoek en onze verschillende

vattingen over rolverdeling en ta deling. (11)(1)
 

 



Graagje reactie. We kunnen anders ook even bellen.

 
Metvriendelijke groet,

(10)(2e) 
Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag
Mobiel: JEEP:

E-mail: [EE @ minjenv.nl
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 To: EEE- 50/0.) z/sSRIIIEESE @ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB IEDM @minjenv.ni);IEEE- BD/DRB/RG| @minjenv.nl]; INNER
BD/DGPenV/PPBT/PBO minjenv.nl]
Cc: BD/DFBC/FBC] @minjenv.nl]; IIECIEINE- 20/DRC/CVIEEES @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 3/16/2020 3:04:32 PM

Subject: RE: Overleg claim rechtspraak

Received: Mon 3/16/2020 3:04:33 PM

 
(10)(2e)

 
 

Ha allen,
N.a.v. de gemailde tekst voor onze financiéle paragraaf (paragraaf 4) ging er vanuit dat e.e.a. voldoende was

kortgesloten met betrokkenen.

Maar goed, de claim van de Rvdr moet nog worden beoordeeld en daarvoor heb ik via de mail contact gelegd met

FBC, DRB en OM voor input. We moeten met name de gedane aannames beoordelen. Een toename van zaken is

onvermijdelijk, de vraag is alleen hoeveel en of dat te ondervangen is door de Raad zelf.

Wij (DGRR/DRC) hebben i.i.g. geen gelden beschikbaar meer. Ik weet niet of DRB of DGSenB nog potjes
hebben.

In de loop van deze week krijg ik meer info van het OM en kom dan weer op de lijn.

Groet,

Van:

|

(10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:07

Aan: BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB ; REED) . BD/DRB/RG ;

IEREDN 50/DRC/Cv

cc:ICES- 50/0WJz/SSR ; BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Overleg claim rechtspraak

Goedemiddag,
Dank jullie wel voor alle reacties.

Morgen vindt de CBJ gewoon doorgang maar wel in schriftelijke vorm. Daarbij zullen we in lijn met paragraaf4
aangeven dat we slechts beperkte gevolgen verwachten. Dat geeft op dit moment het meest reéle beeld. Over de

omgang met de claim van de raad moeten we in de richting van de MR daarna maar gezamenlijk positie bepalen.

Vriendelijke groet,

Van: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <||SES@ minjenv.ni>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:49

Aan: REED) BD/DSen)/TenB <|JFEE@ minjenv.nl>; OED) - BD/DWJZ/SSR

<HIEEDI o injenv.nl>; 8D/DRB/RG<I@ minjenv.nl>; BD/DRC/CV

JERE © minjenv.ni>

cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRJES@ minjenv.nl>; BD/DSenl/TenB [IER @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Overleg claim rechtspraak

Allen,
Zie ook het IAK etc.

- Is een werklasttoename bij de rechterlijke organisatie voor de uitvoering van het voorgenomen beleid

onontkoombaar? Dan zullen expliciete afspraken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten worden

gemaakt over de financiering daarvan. In dat geval moet tevens worden bezien binnen welke termijn(en) de

gewenste capaciteitsuitbreiding te realiseren is.

-Neem voor het in kaart brengen van de gevolgen voor de rechtspraak altijd contact op met de Directie

Rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Wanneer er gevolgen voor de organisatie en de werklast bij de gerechten worden verwacht van een voorstel,

zal altijd een officiéle adviesaanvraag aan de Rvdr moeten worden gericht.
- Het advies van de Rvdr bevat onder meer een passage over de werklastgevolgen voor de rechtspraak. Deze

passage vormt de basis voor het doorrekenen van de financiéle consequenties van het wetsvoorstel. De

bestuurlijke lasten, de financiéle onderbouwing van het wetsvoorstel (financiéle gevolgen en budgettaire

dekking) dienen in de memaorie van toelichting te worden opgenomen.

Het is de voor de wet beleidsverantwoordelijke departement/dg/directie die hiervoor zorgdraagt. De Raad voor de

rechtspraak verwacht aan werklastgevolgen van het wetsvoorstel € 1,1 min. per jaar, vanwege extra zaken voor de

Rechtspraak (531 extra zaken door de strafrechter in eerste aanleg en 95 extra zaken in tweede aanleg, zie

bijgaand bestand). Concrete vraag is hoe deze claim beoordeeld is/wordt, en mocht deze claim terecht zijn, hoe in

dekking gaat worden voorzien.

Verder zouden we bij DFEZ ook graag de documentatie ontvangen waaruit blijkt dat de andere betrokken

(uitvoerings)organisaties, zoals DJI en reclassering, geen substantiéle gevolgen inschatten van de wet. Mogelijk
hebben jullie dit al gedeeld met mijn collega [SIC |EGTGEIEGEEEGIEEEESEEEEE2 cc (mogelijk
noa een keer) deze vraag.
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Inmiddels is MinFin bij ons ook op de lijn gekomen met vragen over de financiéle gevolgen van het wetsvoorstel,
dus mogelijk volgen daar ook nog nadere vragen van voor jullie.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DSen)/TenB <| EI@minienv.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:00

Aan: (10)(2e) - 8D/DWJZ/SSR <I EI @ minjenv.ni>; OES)

JRE Gino. >; REE) 8D/DRc/cV<EERM@ minjenv.nl>; OES) BD/DFEZ/CBU/Cluster A

<IEESMe injeny.n i>
: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRJES@ minjenv.n >;[EES 50/0sen)/Tens JRERY@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Overleg claim rechtspraak

Beste allen,
Zoals gisteren ook al aangegeven, is het account rechtspraak belegd bij) DGRR. Vanuit DGSenB heb ik het voorstel van

Cores) | voor een financiéle paragraaf aangevuld met de verwachte uitvoeringsconsequenties die betrekking hebben op

DII en reclassering.
Ik kan geen uitspraak doen over de validiteit van de claim van de rechtspraak, dat is aan DGRR

Met vriendelyke groet,
(10)(2e)

 
 

 
  

 

 

  

 
Datum: vrijdag 13 mrt. 2020 11:31 AM

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/RG <] 
 

(10)(2e) - BD/DRC/CV & (10)(2e) |(@minjenv.nl>,
(10)(2e) -BD/DFEZ/CBU/Cluster A     

Kopie: INGUIN 5D /DWIZ/SsR<JEIEIN@ minjeny.o>
Onderwerp: RE: Overleg claim rechtspraak
Beste collega’s,
Niet iedereen had nog kunnen reageren. Maar gelet op alle coronamaatregelen, vindt dit overleg wat mij betreft

geen doorgang. Vooralsnog werk ik zelf thuis.

Eenieder kan schriftelijk zijn of haar inbreng leveren. Het zou mijn voorkeur hebben wanneer DGSenB/DGRR

gezamenlijk de keuze maken: 1. of de claim zich leent voor toewijzing en/of dat er gemonitord wordt of 2 dat de

claim zich niet leent voor toewijzing. Dit is niet aan DWJZ. Wel kan ik bevestigen dat het niet de bedoeling is dat via

de strafbeschikking taakstraffen en geldboetes worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak

in de zin van het wetsvoorstel. Dit kan dus inderdaad tot extra zaken leiden, al zijn de aantallen die de raad opvoert
wat mij betreft niet controleerbaar.

Aan de CBJ en opvolgende in de MR is gemeld dat de financiéle gevolgen beperkt zijn. Ervan uitgaande dat de claim

van de rechtspraak bij het opstellen van de financiéle paragraaf is betrokken, behoeft dit geen onderwerp te zijn
van bespreking in de CBJ en/of MR. Mocht het oordeel zijn dat het wel aan de orde moet komen, dan graag met een

voorstel voor een oplossing.
Kunnen jullie aangeven wat de voorkeur heeft? Misschien zie ik wel een denkrichting over het hoofd.

Hartelijk dank en groet,

aQorspronkelijke afspraak-----

(10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 13:37

Aan: BD/DWIJZ/SSR; (10)(2e) BD/DRB/RG; (10)(2e) BD/DRC/CV; OES)

[EY BD/DSen)/TenB; BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: Overleg claim rechtspraak

Tijd: maandag 16 maart 2020 10:15-11:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: N 12
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To: RES E- BD/DRB/SBA]

Cc: (QUIEN - BD/DRC/CV/ELY
From: - BD/DRC/CV

Sent: Thur 2/4/2021 12:44:58 PM

Subject: RE: Persbericht 'Gedeeltelijk taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers is niet te begrijpen’

Received: Thur 2/4/2021 12:44:59 PM

UOC @ minjenv.nl]
JA@ minjenv.nl]   

Ha dat is in dit geval DW samen met DGSenB denk ik dan omdat het taaktstrafverbod zelf van DGSenB is.

Ik geef het door.

Groet

 (10)(2e) - BD/DRB/SBA

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 13:07

Aan: BD/DRC/CV

cc:IEEE 50/DRC/Cv

Onderwerp: RE: Persbericht 'Gedeeltelijk taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers is niet te begrijpen’

Hoi [EE
Het lijkt mij niet handig om het bij ons te plaatsen. Mijns inziens wordt een wetsevaluatie door de degenen (dus

DG/directie) gedaan die het ook hebben ingediend. Dit laat natuurlijk onverlet dat ze mij kunnen benaderen voor

eventuele input inzake de particuliere beveiliging. Het moment dat het bij ons geplaatst wordt vrees ik namelijk dat

wij primair aan zet zullen zijn, daarvoor kennen wij de wet (en alles wat is toegezegd, besproken etc.) onvoldoende.

Groet,

 
 @ minjenv.nl>  FOES 50/oRc/cv <EED)

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 10:08

Aan:| (10)2e) 8 BD/DRB/SBA <JEM @minjenv.nl>
(10)(2e) BD/DRC/CV JRE @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Persbericht 'Gedeeltelijk taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers is niet te begrijpen’

Dag (10)(2e)

Nee dit persbericht kende ik niet.

Gisteren is er gestemd over de moties in de kamer.

Er is een motie ingediend om te onderzoeken of journalisten ook onder de reikwijdte van het taakstrafverbod zou

moeten vallen.

De eerdere toezegging van onze minister over beveiligingsbranche/private beveiligers valt uiteen in 2 delen”

- De eerste is te onderzoeken of particuliere beveiligers en journalisten ook onder de reikwijdte van deze wet

moeten vallen

- De tweede is bij een eventuele evaluatie van de wet specifiek aandacht te besteden aan de

beveiligingsbranche.
Ivm de codrdinatie van de eerste toezegging (betreft onze beide onderwerpen) is het denk ik handig dat we die bij

mij laten staan.

Voor de tweede toezegging wil ik je vragen of ik die bij jou/jullie mogen plaatsen. Een wetsevaluatie vindt

normaliter na ongeveer 3 a 4 jaar plaats. Ik kan even schakelen met wetgeving/DGSEnB om te vragen wat de

planning is, maar dan lijkt het mij sowieso goed dat jullie er tzt expliciet bij betrokken worden.

Akkoord?

 

 

 

Groet,
 (10)(2e) - BD/DRB/SBA<JE @minienv.nl>

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 16:24

(10)(2e) BD/DRC/CV <JRESW@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Persbericht ‘Gedeeltelijk taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers is niet te begrijpen’

 

 
Nav onze mailwisseling. Zie mail hieronder en bijlage.
Is dit al bekend?

Grost,
 
 

     (10)(2e) g Tn(28) (10)(2e) EB) @atrivmeroep.nl>, (10)(2e)

| Veiligheidsbranche<I

Onderwerp: Persbericht *

Gedeeltelijk taakstrafverbod bij pttegen beveiligers is niet te begrijpen’
Persbericht

35512126 0138

  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ter informatie het persbericht ‘Gedeeltelijk taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers is niet te

begrijpen’.
Ik verwijs u graag naar de inhoud van dit persbericht.
Daarnaast is dit bericht ook te vinden op onze website. Klik hier.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijk groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

 

Nederlandse

) Veiligheidsbranche

Een keurmerk van de

Nederlandse Veiligheidsbranche.
Wel zo veilig.

Stephensonweg 14

4207 HB Gorinchem

 t: (10)(2e)

m: (10)(2e)

Ting
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 To: (10)(2e) BD/DRC/CVEW

From: DJOA.CBZ

Sent: Tue 10/27/2020 11:36:32 AM

Subject: RE: persbericht over TBP

Received: Tue 10/27/2020 11:36:33 AM

 2A @ minjenv.nl]

 Ok, goed te weten. Waar ik schreef RE bedoelde ik natuurlijk froze
Van: (YP) BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:12

Aan: DJOA.CBZ

cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: persbericht over TBP

Dank. Valt inderdaad ten dele onder publieke taak, waar het gaat om strafrechtelijke aanpak.

Van: DJOA.CBZ <FEENeminje nv.nl>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 19:27

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV SEE) @ minjenv.nl>

: IEEE - 50/orc/cv <IEESIM © minjenv.nl>
Onderwerp: FW: persbericht over TBP

(en [WQS ,

 

  
 

Misschien ook voor jou/jullie relevant? Of valt bedreigde politici onder een ander thema dan “publieke taak’?

 Vr, gr,

Van: (10)(2e) (PaG Den Haag) Nore) [CRISES
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 14:32

Aan: DJOA.CBZ JRE minjenv.nl>
cc: IREESIM(PG Den Haag) <HEEl con .ni>; (10)(2e) (Parket-Generaal)
<10s) [aliaom.nl>

Onderwerp: persbericht over TBP

Beste collega’s,

Morgen zal het onderstaande persbericht over het Team Bedreigde Politici naar buiten worden gebracht.

Groeten,

 

 

 
Ruim 200 strafbare bedreigingen tegen politici in 2019

In 2019 zijn 393 meldingen gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Het Team Bedreigde Politici heeft 206 van

deze meldingen beoordeeld als strafbare bedreigingen waarnaar onderzoek is ingesteld.
Veel hedreigingen worden gedaan via social media. Het achterhalen van de persoon achter een account is ingewikkeld
en vaak een zaak van lange adem. In 105 zaken heeft het onderzoek geen verdachte opgeleverd. 49 Zaken zijn nog in

behandeling.
De overige zaken zijn onder meer door de rechter op een zitting afgedaan (acht zaken) of op een OM-Hoorzitting,

waarbij door het OM een strafbeschikking is opgelegd (vijf zaken). Daarbij zijn met name taakstraffen opgelegd (tot 80

uur). Er zijn dertien zaken geseponeerd: acht vanwege gebrek aan bewijs, vier onder voorwaarden en een omdat het

ging om iemand jonger dan twaalf jaar.
In vijf gevallen werden zaken overgedragen aan landen binnen de EU om daar door de instanties te worden afgedaan. Er

zijn tien zaken via Bureau Halt afgedaan. Er zijn twaalf berispende gesprekken gevoerd.

Berispend gesprek

Berispende gesprekken worden gevoerd met jonge, minderjarige verdachten die niet eerder met de politie in aanraking

zijn geweest. Een wijkagent van de politie gaat dan thuis, in bijzijn van de ouders, in gesprek met het kind over de

gevolgen van zijn handelen.

Het aantal meldingen en strafbare bedreigingen lag in 2018 een stuk hoger dan in 2019. Dat vloeide voort uit een in dat

jaar groot aantal meldingen door één politicus.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands

Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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  To: BD/DRC/CVININEIM@ minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBOIERYICD] @minjenv.nl];
From: (10)(2e)

- BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 1/9/2020 5:09:54 PM

Subject: RE: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen
functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Received: Thur 1/9/2020 5:09:55 PM

OES)

 (10)(2e) BD/DSenJ/Ten B[IEUSCIM@minjenv.nl]

 
 

 

Dankjewel
Ik zal morgen even intern bespreken wat hiermee te doen. Het is inderdaad wel een bijzondere positie van de raad.

Groet, [{NED)]

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:46

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) BD/DSenl)/TenB ; (10)(2e)

BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: RE: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC
Ter info even het volgende: ik sprak [led] net en zij vertelde mij dat de Raad voor de Rechtspraak heeft aangegeven geen medewerking te

willen verlenen voor het jurisprudentie onderzoek. Als reden hiervoor geven zij aan dat i.v.m. wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod, waar zij

negatief zullen adviseren -op basis van jurisprudentie analyse/onderzoek-, zij geen medewerking verlenen aan ons onderzoek door inzage te

geven in de dossiers.

Het uitwijken naarjurisprudentie bij de politierechters, zoals is voorgesteld door onderzoekers, zal, zo heeft de RvdR aangegeven, waarschijnlijk
ook geen oplossing bieden omdat de kans groot is dat zij de lijn van de RvdR volgen hierin.

Ik vind dit heel bijzonder en heb dit ook nooit meegemaakt. Een advies (van de RvdR) is van een andere orde dan een wetenschappelijk
onderzoek en als de bronnen hetzelfde zijn, zouden de uitkomsten ook niet heel verschillend zijn zou je verwachten.

Anyways, [dleD] zal in overleg met DRB (daar is het account RvdR belegd) bekijken wat de mogelijkheden zijn, wellicht opschalen (DGRR-RvdR

overleg).
Het betreft immers een toezegging van beide ministers, dus nee verkopen aan de Kamer omdat de RvdR niet mee wil werken lijkt geen reéle

optie.

Wordt vervolgd, ik houd jullie op de hoogte.

Groet,

0:0
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:05

Aan: IOED) BD/DGPenV/PPBT/PBO EES ninienv.ni>; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

<HEREDM © minjenv.n>; (10)2e) BD/DWJz/sSR <IEEIEII© minienv.nl>
Onderwerp: FW: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Ha collega’s,

Volgende week komt de begeleidingscie WODC onderzoek inzake openlijke geweldpleging praktijk en jurisprudentie bij VPT bij elkaar. Ter info

bijgevoegde stukken.

Als er nog punten zijn die ik namens jullie moet inbrengen/meenemen, dan hoor ik die graag.

Groet,

van: [REESE wooc/ews <JREBESH@ wodc.ni>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 13:35

Aan: [ESN uu.JEREuu. >; EEE evn; IESE @beke.n!' <IREESH@ beke.n >; IIIRESI -

BD/DRC/CV JES ce minjenv.ni>; aa @ law .eur.nl' <R @law.eur.nl>; WCE @law.eur.nl' JBEN 2 aw .cur.nl>;
(UY FR@ |aw.eur.nl' JES) @ aw cur.ni>

(10)(2e) wobc/ews<|IEES2 voici;REEaw cur nl’
(10)(2e) @law.eur.nl>

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

  

Onderwerp: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC
Beste allen,
In de bijlagen treft u aan de vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst:

- Instellingsbeschikking
- Agenda
- Adreslijst — s.v.p. controleren en wijzigingen mailen naar ondergetekende
- Onderzoeksvoorstel

- EWB Wegwijzer

Datum: 21 januari 2020

Tiid- 11.00— 13.00 uur incl. lunch

35516012 0140



Locatie: Springhuys— Springweg 7 te Utrecht | routebeschrijving
Met vriendelijke groet,

 
Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
www. wodc.nl

 
vrijdag

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

SSPayoff| minjus|9655

Van: [GY COE - BD/WODC/EWB

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:06

Aan: [EEG uu.REEG uu. >; KEEN evu.nl; IES @beke.n!' <JREESMc beke. n>; IEEE

BD/DRC/CV JRE Gminienv.nl>; Es @law.eur.nl' WR @law.eur.nl>; WOES @ law.eur.nl’ JRE © aw cur.nl>;
PON @ |aw.eur.nl' JEN e aw.cur.nl>

RED) BD/woDc/EWB <|IEEE& wodc.nl>; REED @law.eur.nl'

(10)(2e) law.eur.nl>

Onderwerp: definitieve datum beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met

een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Beste allen,
We hebben een datum!

De eerste begeleidingscommissie bijeenkomst vindt definitief plaats op 21 januari 2020 van 11.00 — 13.00 uur incl. lunch ter plaatse Utrecht

Centraal Station.

De exacte locatiegegevens worden nader bekend gemaakt.
De vergaderstukken worden spoedig gemaild.
Met vriendelijke groet,

 

 

 

   
 

 CC:

 (10)(2e)
Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
www. wodc.nl

A

ee
| 965

Van: (10)(2e) BD/WODC/EWB

Verzonden: woensdag 11 december 2019 14:37

Aan: [EEN Guu.JEGuu. >; EE eve. IEEE @beke.n! <|JREESH@beke.nl>; (10)(2e)

Boro
yJEM @minjenv.ni>; ER @law.cur.ni; IREONEE ew cur.n' <|BNIEGOEON© aw cur n>
(10)2e) B0/wonc/EWB <|KEICOIN© vodc.nl>

ondata-opties t.b.v. le beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen

met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Beste allen,

 

     
 

 

 
 

Op verzoek van de projectbegeleider, (10)(2e) wil ik graag de 1° begeleidingscommissie bijeenkomst plannen.
Daartoe verwijs ik u naar de datumprikker: (10)(2e)
warke -

=—-o-iendelijk zijn uw beschikbaarheid via de datumprikker aan te geven?
35516012 0140



We komen bijeen in Utrecht (omgeving CS | exacte locatie wordt nader bekend gemaakt) en de vergadering duurt max. 2 uur.

In de datumprikker treft u telkens twee tijdsblokken aan:

Ochtend tussen 10.00 — 13.00

Middag tussen 13.00 — 17.00

Eris een mogelijkheid om een notitie/opmerking/reactie te plaatsen als u (bijv.) binnen een tijdsblok beperkt beschikbaar bent.

Mocht u nog vragen hebben, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

   (10)(2e)

Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
IEEEvoce .nl
www. wode.nl

vrijdag

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

35516012 0140
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