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Inventarisatie hardvochtigheden in dienstveriening BZ ter

uitvoering van de motie Pioumen en Jetten
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Binnengekomen op

Aanleiding
• In de voortgangsbrief naar aanieiding van de kabinetsreactie op het rapport

Ongekend Onrecht d d 29 juni 2021 opgesteid door de minister van

Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties BZK istoegezegd deTweede

Kamer te informeren over de stand van zaken van de inventarisatie van

hardvochtige effecten van wet en regeigeving naar aanieiding van de motie

Pioumen Jetten

• De motie Pioumen Jetten verzoekt het kabinet een uitgebreide inventarisatie

te maken van terreinen waarop wetgeving hardvochtig uitpakt voor mensen

en voorsteiien te doen om hardheidsciausuies in die wetten op te nemen

• Het ministerie heeft dientengevoige een nadere inventarisatie verricht naar

het bestaan van eventueie hardvochtigheden in de dienstveriening en wet en

regeigeving specifiek met betrekking tot de consuiaire dienstveriening
• Met de vooriiggende Kamerbrief informeert u de Tweede Kamer over de

resuitaten van deze inventarisatie

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met de inhoud van deze brief en verzending naar de Tweede Kamer

Kernpunten
• Consuiaire dienstveriening is het enige terrein bij BZ waar wetgeving en

beieid uitvoering potentieei invioed hebben op dienstveriening aan burgers
• Er zijn geen structureie hardvochtigheden geidentificeerd in de consuiaire

diensten en producten die BZ biedt aan Nederiandse burgers
• Het is niettemin zo dat zich in de uitvoering kneipunten kunnen voordoen die

weiiswaar niet onder de definitie van hardvochtigheid vaiien maar wei

onbedoeid verveiende gevoigen kunnen hebben voor burgers
• Het ministerie vindt het beiangrijk om de consuiaire dienstveriening continu

tegen het iicht te houden en de toegankeiijkheid ervan te waarborgen Hoewei

het ministerie op basis van de inventarisatie geen structureie

hardvochtigheden heeft gesignaieerd biijft het ministerie aiert op de kwaiiteit

van de dienstveriening en biijft het zich inzetten om eventueie

kwetsbaarheden te mitigeren
• In Q1 2023 zai aan de Kamer een reactie worden gestuurd op het zwartboek

Visumaanvragen iopen spaak dat u recenteiijk is geboden
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