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Schriftelijke beantwoording van de tijdens het CD 
Strafrechtelijke onderwerpen door lid Knops gestelde 
vragen

 

1     Doel nota
U vragen om besluitvorming over toezending van een brief met een schriftelijke 
beantwoording. Daarmee beantwoordt u de vragen die het lid Knops tijdens het 
Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen van 5 oktober 2022 heeft gesteld.

2     Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies
Op verzoek van de Kamer heeft u op 31 maart 2022 per brief toegelicht waarom 
de eerder beoogde integrale gegevenswet voor het politie en justitiedomein nu 
niet meer wordt doorgezet. Tijdens het afgelopen Commissiedebat Strafrechtelijke 
onderwerpen d.d. 5 oktober 2022 heeft het lid Knops (CDA) over die brief enkele 
vragen gesteld, waarbij er op de politieorganisatie werd toegespitst. De minister 
voor Rechtsbescherming heeft daarop toegezegd deze vragen schriftelijke te 
beantwoorden. 

U wordt gevraagd om in te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de 
vragen van het lid Knops. Voorts wordt u geadviseerd deze beantwoording voor de 
begrotingsbehandeling aan de Kamer aan te bieden. 

3     Toelichting op het advies
De vragen van het lid Knops hebben betrekking op het verdere vervolg, nu er 
geen nieuwe integrale gegevenswet voor het politie- en justitiedomein komt. 
Specifiek voor de politieorganisatie vraagt het lid Knops wat er wordt gedaan om 
ervoor te zorgen dat de politieorganisatie op een afdoende manier kan 
functioneren. Daarbij vraagt het lid Knops wat daarvan de kosten zijn, omdat hij 
in de JenV-begroting daarover bijna niets heeft kunnen vinden. 

Met de schriftelijke beantwoording geeft u aan wat de vervolgacties zijn en welke 
concrete knelpunten u nu aanpakt. Verder benoemt u de financiële middelen die 
voor de aanpassing van de Wet politiegegevens zijn gereserveerd. 

4     Politieke en bestuurlijke context
Tijdens het Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen van 5 oktober 2022 
heeft het lid Knops te kennen gegeven dat hij tijdens de aankomende 
begrotingsbehandeling vragen wil stellen over de kosten die er voor de 
politieorganisatie nodig zijn.
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5     Afstemming
DGPenV, DGSenB en DGRR

6. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
 
6.1 Toelichting
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. Er is geen andere informatie die zich niet leent voor 
openbaarmaking.


