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Reactie commissiebrief eeuwigdurende grafrust 

Aanleiding 

In reactie op uw uitstelbericht van 20 december jl. inzake de kabinetsreactie 
eeuwigdurende grafrust heeft de vaste Kamercommissie u een brief gestuurd. De 
commissie vindt dat de kabinetsreactie wel erg lang op zich laat wachten en 
ontvangt de reactie graag zo spoedig mogelijk.  

Geadviseerd besluit 

Ondertekenen bijgaande reactiebrief 

Kern 

- De kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust zit nu ‘in de lijn’ voor uw 

instemming voor bespreking in de CBJ van 21 februari. De kabinetsreactie 

wordt ook voorgelegd aan minister J&V als minister voor de erediensten. 

Desgewenst en zo mogelijk kan een schriftelijke ronde worden ingezet ter 

versnelling. 

- Het lid Van Baarle heeft op 27 oktober 2021 een initiatiefnota ingediend 

over eeuwigdurende grafrust. Uw ambtsvoorganger heeft toegezegd hier 

zorgvuldig naar te kijken en ook te zullen reageren. De totstandkoming 

van de kabinetsreactie kende enige tegenslagen, wat we betreuren en 

waarover we de Tweede Kamer ook steeds geïnformeerd hebben: 

o Het onderzoek duurde langer dan voorzien wegens personele 

tegenslag en extra tijd die nodig was voor het opstellen van 

vragenlijsten. Het onderzoek was daardoor niet voor de zomer 

gereed, maar pas in september1.  

o Verder duurden de ontvangst van deze zienswijzen, de verwerking 

ervan en de interdepartementale afstemming langer dan voorzien. 

De kabinetsreactie was daarom niet in november gereed, maar 

hebt u in uw uitstelbericht van 20 december jl. aangegeven dat de 

kabinetsreactie pas in het eerste kwartaal van 2023 aan de Kamer 

kan worden aangeboden2.  

- Uw uitstelbericht van 20 december jl. was geagendeerd als punt 26 voor 

de procedurevergadering van 18 januari jl. met voorstel om het voor 

kennisgeving aan te nemen. Besluit was om in de richting van de minister 

 
1 TK 35952, nr. 3; TK 35 925 VII, nr. 171, TK 30 696, nr. 53 
2 TK 30 696, nr. 53, TK 30 696, nr. 54 

Met opmerkingen [BH1]: Mocht er een schriftelijke 
ronde mogelijk zijn, dan zou dat prettig zijn. 
Maar dan is het ook van belang dat de RBJ 
behandeling eerder kan plaatsvinden.  
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aan te geven dat de commissie van mening is dat de kabinetsreactie wel 

erg lang op zich laat wachten.  
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