
 To: BD/DRC/CVIEA@minjenv.nl]; BD/DRC/CVIEIED)

From: [JIREESI- BD/DRC/CV

Sent: Tue 1/26/2021 11:44:27 AM

Subject: RE: QandA journalisten taakstrafverbod?

Received: Tue 1/26/2021 11:44:28 AM

@minjenv.nl]

Hoi (LES

Lijkt me prima, mogelijk nog als aanvulling:

     
(11)(1)

Groet, [QUE

van: JIRRESIM - 50/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 12:00

Aan: [JIEEESI- 50/0RC/Cv ; (10)(2e)

Onderwerp: QandA journalisten taakstrafverbod?

Beste beiden,
Zouden jullie even mee willen lezen op deze QandA voor ik hem naar wetgeving doorstuur?

Volgens mij willen we niet dat journalisten en particuliere beveiligers onder het taakstrafverbod vallen, maar heb ik dat zo sterk

genoeg verwoord?

De VVD gaat een amendement hiertoe indienen, die we zullen willen ontraden.

Gr

 

 

  
 ED)
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

 (10)(2e)
[EER] @ minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
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 To: (10)(2e) BD/DRC/CV[IMUEA@ minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 1/28/2021 11:05:18 AM

Subject: RE: QandA journalisten
Received: Thur 1/28/2021 11:05:22 AM

Nieuw artikel op Villamedia nav debat:

Gr, [EE
Van: [USED BD/DRC/CV [IEG @ minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:16

Aan:ICE
Onderwerp: RE: QandA journalisten
dank

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:14

Aan: WOO - BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: QandA journalisten
Zie dit artikel op Villamedia met link naar Parool:

 

Reeds openbaar 
Van: EDI - 8D/DRC/CV [EES ]

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:05

Onderwerp: RE: QandA journalisten
Van: BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:05

Onderwerp: QandA journalisten
Zie een na laatste bullet: akkoord?

Gr

(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

Docthie 70201 | 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 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 verhand houdt met risica'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

35512132 0142



Lo     

 
   

  
 

 

EES =o/oRc/CVIEIEESE@minjenv.nl];   
    

 
 

(10)(2e) BD/DWJZ/SSR] RED) Dminjenv.nl]
   - BD/DGPenV/PPBT/PBO ERE @minjenv.nl); HIEIE) Bl @minjenv.nl];Eo en Teno MRITEOE Om env nl] (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl] 

From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 7/16/2020 1:24:15 PM

Subject RE: Rapport taakstrafverbod 141 Sr irt uitbreiding wetsvoorstel taak strafverbod

Received: Thur 7/16/2020 1:24:16 PM

 
Ik laatje nog weten wie mij

vervangt op dit onderwerp.

Hartelijke groet,

 (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:36

Aan: (WPL) - BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e)

(10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO ;

   
   

 

 
BD/DSenl/TenB

(10)(2e) BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/DSenl/TenB 
Onderwerp: RE: Rapport taakstrafverbod 141 Sr irt uitbreiding wetsvoorstel taakstrafverbod

Top, dank voor je snelle reactie [[IJE3Y-
Is het duidelijk JJAEIESI? Dit geeft meer ruimte voor ons om de zomer te gebruiken om de keuze die we gaan

maken intern goed af te stemmen en deze ook in een nota aan Dekker voor te leggen. Uiteraard dient ter

voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel zelf in de Kamer, Dekker goed voorbereid te zijn waarom we

dit 141 Sr (zoals het er nu naar uitziet) niet zullen meenemen op basis van het onderzoek.

Groet,

 (10)(2e) - BD/DWJZ/3SR <I RES Il 2 minienv.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:26

Aan: BD/DRC/CV<REIES@ minienv.n >;GTEC50/0w)z2/ssR JRE @minienv.nl>
cc: BD/DGPenV/PPBT/PBO<|ESH2 minienv.n >; REESE 80/DRc/cv BRE) @minjenv.nl>;

BD/DSenl/TenB JREESN@ minienv.nl>; (10)(2e) - BD/DSenl)/TenB <EYOE! @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Rapport taakstrafverbod 141 Sr irt uitbreiding wetsvoorstel taakstrafverbod

Jazeker. Met als voorbeeld de eerder toegezonden brief? Ik kan vanaf maandag meelezen. Zal dan ook op kamervragen
reageren. Groet, JUICED]

   
     

  
 

  
 

Datum: donderdag 16 jul. 2020 9:51 AM
|

-BD/DWIZ/SSR<GEIEON© iuicnv.nl>
Wl minjenv.nl>, QCD - BD/DRC/CV

BD/DSenJ/TenB <| (10)2¢) [@minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DSenl/TenB   
 

 

Onderwerp: Rapport taakstrafverbod 141 Sr irt uitbreiding wetsvoorstel taakstrafverbod

Ha [IEENERN,
Zie onderstaande vraag van EET. Even ter check: wij hadden hierover nu afgesproken dat de beleidsreactie op

dit onderzoek ‘procedureel’ van aard zou zijn en we in deze meer procedurele beleidsreactie zouden aangeven dat

we bij de ‘behandeling’ van het wetsvoorstel -na de zomer-, de resultaten van het onderzoek zouden meenemen?

Geeft ons ook meer ruimte om intern te beocordelen of we het wel of niet eens zijn met de mening van de

onderzoekers en de minister hierop goed voor te bereiden tbv behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer.

Deze procedure maakt dat een brief waarin we inhoudelijk reageren op de uitkomsten van dit onderzoek (nemen we

dit artikel wel of niet mee in de uitbreiding van het taakstrafverbod) dan ook overbodig. Dat klopt toch zo?

Graag nog even je reactie ter bevestiging.

Dank!

Groet,

0c
Van: (10)(2e) BD/DSenl)/TenB JES) minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:19

Aan: BD/DRC/CV JRE eninienv.ni>
:

RED) BD/DSen)/TenB <|J IES@minienv.nl>

Onderwerp:
RE: Rapport EUR

 

 

 
Allesel? Ik begrijp dat het wetsvoorstel gister is aangeboden aan de TK. Dat is fijn. Wel vraag ik me nu af hoe

zich dat verhoudt tot het rapport van de EUR en de beleidsreactie die nog naar de TK verstuurd zal worden. Kan jij

mij enige verduidelijking verschaffen op dit punt?

35512134 0143



Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e) 

35512134 0143



   
  
  

 To: BD/DSenJ/TenB[IUSEDR@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten BIEEESM@minjenv.nl]; BD/CBJ/C[IESM@minjenv.nl]; 

   IED - BD/DRC/C VUE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 3/2/2021 1:36:26 PM

Subject RE: Reserveren helft financien uitvoering taakstrafverbod

Received: Tue 3/2/2021 1:36:27 PM

Dag IEAM, dank voor je reactie.

van: [JJEBESIM- 50/Dsens/ Tens

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 09:57

Aan: BD/DRC/CV

cc: BD/DSen)/Tens ; BD/CBJ/C

Onderwerp: RE: Reserveren helft financien uitvoering taakstrafverbod

 
Mij staat bij dat in het kader van de kosten een memo is opgesteld en deze via Digijust zou worden voorgelegd aan

beide DG's. Echter, de werkstroom is gestrand bij DGSenB en met hem is besproken dat gestart wordt met de

uitvoering en dat we dan bezien wat de werkelijke aantallen gaan zijn en de bijbehorende kosten en dat op basis

daarvan gezocht moet worden naar middelen.

In november 2020 heb ik hierover telefonisch contact gehad met Je Hij zou dit intern bespreken. Ik kan me

voorstellen dat dit niet de reactie is waar je op had gehoopt maar voor nu kan ik je niet toezeggen dat DGSenB de

helft van de kosten zal reserveren in de begroting van 2022.

met hartelijke groet,

 

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

(10)(26)

(10)(2e)

Reeds beocordeeld 



 To: (10)2e) - BD/DSenJ/Ten B[IRUYIED)] minjenv.nl]
Cc: ID ON - £D/DRC/CV @minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl]; BD/DRC/CV]] @minjenv.nl]
From: )(Boize

Sent: Wed 6/17/2020 2:42:31 PM

Subject RE: Samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek DGSenB

Received: Wed 6/17/2020 2:42:31 PM

 

     
 

 Dag Iduled)

Dank voor je mail

Het klopt dat ik de beleidsreactie codrdineer inzake het WODC onderzoek 141 Sr irt uitbreiding taakstrafverbod,
maar we schrijven deze uiteraard in gezamenlijkheid, samen met onze collega van DGPol. Ik vroeg mij even af of je

inhoudelijk een overdracht hebt gekregen van

Het is nu iig van belang om te weten dat we begin volgende week een concept eindversie van de rapportage

ontvangen die wij samen met DGPOL en DW op dinsdag 30 juni a.s. in de ochtend via een webexoverleg zullen

bespreken. Ik had daarvoor uitgenodigd maar zal jou afzonderlijk een uitnodiging sturen.

Volgende week donderdag bespreek ik onze bevindingen in de begeleidingscie, waarna vervolgens de rapportage

aangepast en aangeboden kan worden, uiterlijk 15 juli a.s.

30 juni bespreken we dus ook ons advies, dan bepalen we of e.e.a voldoende vinden om een keuze te kunnen

maken. Dan zullen we ook het proces tot opstellen beleidsreactie bespreken.
Ben jij overigens voor dit gehele onderwerp (uitbreiding taakstrafverbod) momenteel aanspreekpunt bij DGSenB en

coérdineer jij het financiéle deel namens [E>
Ik stuur je morgen een webexuitnodiging voor 30 juni a.s. en hoor graag van je.

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Van: - BD/DSenl)/TenB

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 11:03

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: Samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek DGSenB

Beste (10)(2e)

Zojuist heb ik begrepen datjij de het schrijven van de beleidsreactie voor het WODC-onderzoek taakstrafverbod coérdineert.

Vanuit de afdeling Toezicht en Behandeling is (10)(2e) betrokken bij dit proces, | TEESE
Om deze reden ben ik op dit moment contactpersoon voor de afdeling Toezicht en Behandeling. Graag blijf ik (vanuit afdeling

Toezicht en Behandeling) aangehaakt bij het proces, ik hoor dan ook graag wanneer wij (zoals het er nu uitziet UNG ik)
kunnen meelezen in de beleidsreactie.

 

 
 

 

 

 

  

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mochtje nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag van je!

Voor nu wens ik je nog een prettige dag.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Beleidsondersteunend medewerker

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

 

35512136 0145



To: BD/DRC/CVEEE@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 6/9/2020 2:17:10 PM

Subject: RE: samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek

Received: Tue 6/9/2020 2:17:11 PM

Ok dank, ik zet m door ©

Ik maak nog even ‘wij’ van ik, in de laatste alinea “dat wij er best veel energie in hebben gestopt’. Jij natuurlijk cok

vooral in het begin.
van: [JJERESI 50/0RC/Cv

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:59

Aan:IEEE =0/DRC/CV

Onderwerp: RE: samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek

ro: EE
Hele goede mail. Geen aanvullingen
Van: 80/0RC/cV <| REET @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:22

Aan: IESBD/DRC/CV SEE @ minjenv.nl>

Onderwerp: samenwerking taakstrafverbod/WODC onderzoek

0
Wat vind je van onderstaande mail?

 



 
Groet,

 
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: INEIOIPLE)]

E-mail: JRIOIED)
 

35512137 0146



         
  
   
 

 

To: SFE - BD/DRC/CVEMUER @ minjenv.nl]
Cc: led) @minjenv.nl]; IIIEEESEE- 50/DRC/CVIERERN@minjenv.nl]
From: ED) .- BD/DRB/SBA

Sent: Thur 11/5/2020 7:12:18 PM

Subject: RE: snelrecht passage taakstrafverbod

Received: Thur 11/5/2020 7:12:19 PM

 

Hallo Q&S

Dank voor deze terugkoppeling!

Vriendelijke groet,

van: REE 60/DRC/CV

Verzonden: donderdag 5 november 2020 13:56

Aan:RESIN50/0RB/SBA

BD/DRB/SBA ; (10)(2e) - BD/DRC/CV

   

 

 
Zie onderstaande passage waar je in de digijust mijn commentaar op vroeg. Het gele stuk vervangt

Met deze aanpassing is de passage en de brief verder akkoord.

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

 

 (10)(2e)
[EER] © minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
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  To: (10)(2e) BD/DRC/CV[IRIEIR@ minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV[EQUERE@ minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: Thur 2/25/2021 10:52:39 AM

Subject: RE: SPOED Heroverwegingen budgetten DRC

Received: Thur 2/25/2021 10:52:40 AM

Ok, moet ik vragen aan DGSenB of zij dit ook opnemen in hun budget voor de helft? Of even laten zo?

Groet,

oso|
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 11:40

 Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: FW: SPOED Heroverwegingen budgetten DRC

Urgentie: Hoog

Taakstrafverbod staat nu wel op ons budget, moet er eigenlijk af, maar pas al s DGSenB het inneemt want anders is het

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: BD/DFBC/FBC |ECON@ minjenv o>
Datum: donderdag 25 feb. 2021 9:46 AM

(10)(2e) . AM.J. - BD/DRC <JQICOM @minjeny.nl>>, (10)(2e)

@minjenv.nl>,
|

- BD/DRC<Q 0minjenv.nl=, (10)(2e)

REESE  minienvn>. J REESI- 8D/DRC/GC <JNEHESN @ minjenv.nl>

Onderwerp: SPOED Heroverwegingen budgetten DRC

Goedemorgen
Helaas is er gisteren iets mis gegaan met het opslaan van het memo en kon ik het vanochtend opnieuw maken ®

Zoals afgesproken met [IES] bijgaand mijn concept input voor de bespreking van aanstaande maandag in het MT DGRR.

Normaliter zouden we dit uitgebreider bespreken. Ik hoop dat jullie z.s.m. per mail willen / kunnen reageren. Mocht e.e.a. niet

duidelijk zijn dan hoor ik het graag (| buiten verzoek

Groet,

 

  
   

  
  

  
  

   

  
 

   BD/DRC/CV

- BD/DRC/FO  

 

(10)(2e)

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Financién, Bedrijfsvoering en Control

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haa

_

ROE |ECEo rirjen..| | T EENGED 

T (10)(2e)

minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

lk reageer niet op mail die CC aan mij gestuurd is.
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To: (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BIMUSIEIM@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRB/RG [ICON @minjenv.n(];IEEE-50/0W.Z/SSRIITRESE @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO] (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[IMYERDE@minjenv.nl];

REESE - BD/DFEC/FBCHIEIES@minjenv.nl];IESE- BD/DFEZ/CE RIESE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV 
Sent: Mon 3/23/2020 11:40:46 AM

Subject: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Received: Mon 3/23/2020 11:40:47 AM

Dag [EEIERN.

I ——
Laten we voor nu ons vooral richten op de toekomst.

 

 

Groet,

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 Van: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB <r] =

Datum: maandag 23 mrt. 2020 12:34 PM

Aan: [EES]. wr. s. - BD/DRC/CV <EDIES >,IIE3D/DRBRG <EIED >. FEES)
BD/DWJIZ/SSR <|J KEES =

Kopie: -BD/DGPenv/PPBT/PBO | ED) >, -BD/DRC/CV

Boon] > IIROESI- BD/DFBC/FBC <JED)
i

(10)(2e) -BD/DFEZ/CBU/Cluster A

S  (10)2e) | >

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

 

Beste

 
Laten we hier inderdaad van leren en vaststellen dat de communicatie in dit proces beter had gekund. We moeten nu

inderdaad bezien hoe nu verder.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Van: [IISNIESE- 5D/DrC/CV <IREIEIN >

Datum: maandag 23 mrt. 2020 10:04 AM

Aan: (10)(2e) -BD/DRB/RGEE >, (10)(2e) -BD/DWJZ/SSR

BD/DSenl/TenB <|JEESN >
 

 
 

 
 

 
 

  
  

< = (10)(2e)

K (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <UNIED) >, [JIBESIM- BD/DRC/CV

N >, IESE 5D/DFBC/FBC <NESY >, (10)(2e) -BD/DFEZ/CBU/Cluster A

5 (02s) w.nl>

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

 
Dank voorje mail.

Helder. Bij dit traject zijn meerdere beleidsdirecties betrokken en het is blijkbaar niet altijd duidelijk wie welke klus (of blijkbaar deel van een

klus) op zich neemt. (11)(1)

35512142 0149
 



(11)(1) 
Dat is niet gebeurd helaas. Ik begrijp ook goed dat daar waar moet worden samengewerkt en er niet iemand een duidelijke coérdinerende rol

heeft of deze op zicht neemt, dit soort verwarring gemakkelijk kan ontstaan. Laten we hier vooral van leren.

Wat is nu wijsheid en wat is er nodig nu de betrokken DG's hebben aangegeven dat er geen geld beschikbaar is?

Van: BD/DRB/RG

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:22

Aan: sp/orc/cv ;IEEE:0/0W)7/55R ; BD/DSen)/TenB

cc: OES) | 8D/DGPenv/PPET/PBO ; [IES 60/DRC/CV ; BD/DFBC/FBC ;

BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Hoi S28

 

 lk heb even met [EH] overlegd, maar wij zien ook niet echt mogelijkheden. Regel is nu eenmaal dat er dekking moet zijn vooraf. Doorschuiven

naar volgende prijsonderhandelingen is dan geen optie (en ook dan moet geld voor wetsvoorstellen komen van de verantwoordelijke

departementen/directie). (11)(1)

(11)(1) Daarmee is dan wel aannemelijk dat er extra kosten zijn, nog los van hoeveel precies.

Ik ben benieuwd hoe snel dit wetsvoorstel zal gaan. Ligt waarschijnlijk best gevoelig in de EK, misschien pas iwt 2022? Dan biedt die tijd wellicht

nog wat ruimte om de financiering te regelen?
Met vriendelijke groet,

 

 (10)(2e)

Codrdinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
  
 

secretariaat)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

  

 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: BD/DRC/CV <[EIEIM @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 10:42

Aan: 8D/DWJZ/5SR<[EESI@ minienv.n >;ICES50/0Re/RG

ye (10)(2e) - BD/DSen)/Ten <|JIEIEOM@ minjenv.nl>
cc: BD/DGPenV/PPBT/PBO <| ENCE @ minienv.nl>; BD/DRC/cV <[EBEB)@minjenv.nl>;

OBC he <FEES)@minjenv.nl>
Bers RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Ha, ik heb inmiddels de input van OM ontvangen en zij geven aan dat gedane aanname van de RvdR grotendeels klopt, in die zin datje ervan uit

mag gaan dat de zaken die nu door het OM worden afgedaan met een taakstraf, straks voor de rechter zullen komen. Zaken die leiden tot alleen

een boete inzake VPT zijn er (bijna) niet.

Verder geldt nog wel de beperking ivm reikwijdte beroepsgroep, deel van de VPT beroepsgroep valt onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel en

niet allemaal(veiligheid en orde) en de beroepsgroep advocatuur (geen VPT) valt eronder.

Ik hoorde vanEEE -het wellicht nog mogelijk is om te bekijken of we het geld voor de RvdR kunnen parkeren tot het

eerstvolgende moment van de jaarlijkse onderhandeling van de prijsafspraken. Is dat een reéle optie?

oD
Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 10:15

Aan: BD/DWJZ/sSR <| JREESl@ minjenv.nis; REED) BD/DRB/RG

<BR © minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB <[JIEIGIM@ minienv.nl>
cc: -BD/DGPenV/PPBT/PBO <|EES© ninjenv.n >;ICES s0/0rc/cv <BR) @minjenv.nl>;
WIC BD/DFBC/FBC <BEBG minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak
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Dank voor de reacties en antwoorden op de vragen.

 
Als FEZ (en DFEZ) eerst akkoord wil op de financién van de beleidsdirecties, en wij er in financiéle zin niet uitkomen dan begrijp ik dat dit

consequenties heeft voor de voortgang van het wetgevingstraject.

lk ga iig kijken (samen met onze financiéle medewerker) of ik met de input van het OM het bedrag van 1,1 min iets kan terugbrengen, maar

zoals eerder aangegeven, zal dat niet fors zijn. Zodra ik daar uit ben kom ik weer op de lijn.

Groet,

ozo

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:42

Aan: IIEESE- 50/orc/cv <EESH@ minienv.ni>; BD/DRB/RGJEON@ minjenv.nl>;
BD/DSen)/TenB <|INGCIGIIN @minjenv.nl>

cc:ICES- &0/0w.z/ssR <IREBM@ minienv.nl>
Onderwerp: FW: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Dag samen,

Dank hoor voor alle input. 

  
 

(11)(1)   
   (11)(1)

jullie in dezen gezamenlijk kunnen betekenen? Volgens biedt de planning ruimte (zoeken tijdens advisering).

buiten verzoek

Hartelijke groet,

Van: 8D/Dsen)/ Tens <[NEIEEI@ minienv.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:24

Aan:INE=0/0rs/RG <IIEESIMC minjenv.nl>; BD/DWJZ/SSR

<EEEEE  ninjenv.n >; ICIESEEE- 50/0Rc/cv <IREIESH@ minienv.n >; GENE N 5D/Dsen)/TenB

<IRRESM  minienv.nl>; RIED) -8D/DGPenV/PPBT/PBO<NCIIIN© minjenv.n|>;
BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <|JEES@ minienv.nl>; BD/DSenl/TenB JJIEIR@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Beste allen,

Zoals gezegd kan ik hier ook niet veel in betekenen. Ik heb input aangeleverd voor de financiéle paragraaf van het

wetsvoorstel wat betreft DGSenB. Het wetsvoorstel is een gezamenlijke beleidsverantwoordelijkheid van DGRR en

DGSenB. De heoordeling van de claim van de Rvdr en het vinden van de bijbehorende dekking is aan DGRR. Wij hebben

hier geen middelen voor.

Is er niets dat

 

Met vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: RED) 8D/DRB/RG JES @minjenv.ni>
Datum: woensdag 18 mrt. 2020 11:07 AM

Aan: IEESEE- :0/0W)z/55R <BR @ minjenv.nl>, BD/DRC/CV JJAEERR @minjenv.nl>,
8D/DSenl/TenB <RCEDM @ injenv.nl>, OES - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak
Beste collega’s,
Ik kan er inhoudelijk niet veel in betekenen. De regel is dat als de Raad substantiéle werklast/financiele gevolgen verwacht, daar door de

‘veroorzaker’ dekking voor wordt geboden. Het maakt dan niet uit of het om prijs of volume effecten gaat. De verwachting is dat dit

wetsvoorstel de rechtspraak structureel geld kost. Er valt misschien best iets af te dingen op de berekening, maar ook al zou het om de helft van

het bedrag gaan, dan zit het nog steeds boven de grens dat afspraken moeten worden gemaakt over bekostiging.

Als we bij DRB al geld zouden hebben (not), wordt dat in elk geval niet aan dit soort dingen besteed.

Met vriendelijke groet,

 

 
  

 

 

 (10)(2e)

ea ~

~eleidsadviseur
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Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 (10)(2e) kecretariaat)

(10)(2e)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

van:INET=o/ow.s+<ES >

VerTo
18 maart 2020 10:46

Aan: ep/pre/cv <IRDES >; BD/DSenl/Tent <JREED) >: 
+

BD/DRB/RGS
RED) onl

perv/PPEI/PR0OE

 
  (10)(2e) or ace ©<I)

 cc: elff1000) BD/DW)z/55R <INEICEI
BD/DRC/cv NEE >; BD/DSenl/TenB <TC]

BD/DSenl/ Tens < (10)(2e)

Onderwerp: Stand van zaken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en claim rechtspraak

Beste collega’s,

Het wetsvoorstel is gisteren behandeld in de CBJ en het kan worden geagendeerd in de MR. Mrb heeft aangegeven dat hij dan mikt op 27 maart

a.s.. Dit betekent dat ik de stukken daarvoor aan het gereedmaken ben (formulier/ advies). Het wordt daarmee ook tijd dat er vanuit

DGRR/DRC DRB en DGSenB duidelijkheid komt over de claim van de rechtspraak. De redenering van de raad komt mij valide voor; het

wetsvoorstel kan tot extra zaken leiden. Of de aantallen die de raad voorspiegelt deugen, kan ik niet beoordelen. Kunnen jullie je hierover

onderling en met DFEZ verstaan?

Voor het vervolg:
Tot aanpassing van de MvT zal jullie inspanningen niet hoeven leiden in het traject naar de MR. Op een wijzing zou alleen worden aangeslagen
door MinFin. Eventueel is ook de periode van de advisering door de Raad van State nog beschikbaar om middelen te zoeken. Daarna worden de

adviezen en het wetsvoorstel openbaar. Maar ik weet niet hoe DFEZ daar in zit. Er zal in ieder geval intern duidelijkheid moeten zijn en ook

richting bewindspersonen moeten we iets kunnen melden.

Mag ik daarom uiterlijk vrijdag rond 12.00 hierover van jullie vernemen? Jullie bericht kan wat mij betreft (mits DFEZ daarmee akkoord is) dus

ook inhouden dat de periode van de advisering benut wordt.

Ik verneem graag hoe jullie varen en ben voor toelichting beschikbaar. OokEES «an worden benaderd.

Met vriendelijke groet,

  
 

 

 

 

Reeds becordeeld 



RIEe Sl oT=To To] fo [T=]

 



Reeds beoordeeld 



 

 

 

      
To: (10)(2e) BD/DBO/ADVIES] SIE] minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[IWY
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/10/2020 1:13:21 PM

Subject: RE: stukken in digijust inzake nota WODC onderzoek naar opname artikel 141,1 Sr bij uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 9/10/2020 1:13:22 PM

Ha [Q9IED].

Klopt, is inmiddels kortgesloten en zag dat de stukken zijn doorgedaan.

 

  
  

   

Fijn en dank!

Groet,

Van: (10)(2e) BD/DBO/ADVIES

Verzonden: donderdag 10 september 2020 14:40

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV

CC: (10)(2e) BD/DRC/CV ; (QUICIDEDE BD/DRC/CV 
Onderwerp: RE: stukken in digijust inzake nota WODC onderzoek naar opname artikel 141,1 Sr bij uitbreiding taakstrafverbod

Ha {10)2e)
’

Mijn collega had je gisteren geprobeerd te bereiken maar ik begrijp dat jullie inmiddels contact hebben gehad met

elkaar? Laat maar weten als ik nog iets kan betekenen.

Groeten,
IED] 

  van: [IEEE BD/DRC/CV <UL @ minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 10 september 2020 09:51

Aan: IEEOEDIEE- 50/080/A0VIES <IIRERIME minjenv.n|>
: (10)(2e) BD/DRC/CV JRE © minjenv.nls; YeS BD/DRC/CV<E minjenv.nl>

Onderwerp: stukken in digijust inzake nota WODC onderzoek naar opname artikel 141,1 Sr bij uitbreiding taakstrafverbod

(10)2e)

Mijn Nota en conceptbrief over het onderzoek (van de Erasmusuniversiteit) of artikel 141,1 Sr moet worden opgenomen bij
uitbreiding van het wetsvoorstel taakstrafverbod, ligt in Digijust bij jou, als het goed is.

Ik mail je om nog even extra onder de aandacht te brengen dat de zaak nogal spoed heeft omdat dinsdag a.s. (15-9) het

onderzoek openbaar wordt gemaakt (6 weken termijn). Het is dus zaak om deze brief uiterlijk voor de openbaarmaking in de

Kamer te krijgen.
De brief aan de Kamer is ‘beleidsarm’, er wordt (nog) geen conclusie getrokken over wel of niet opname van artikel 141,1 Sr. We

melden dat de resultaten zullen worden meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel zelf in het najaar in de VKC JenV

(datum nog niet bekend).
In de nota geven we een samenvatting van het onderzoek en benoemen we onze beleidsmatige afweging die conform de

conclusie van de onderzoekers is, namelijk niet opnemen, mede gezien de huidige reikwijdte van het wetsvoorstel.

Die inhoudelijke bespreking/discussie over wel of niet opname, willen we op een later moment voeren, nadat we e.e.a, ook

intern bij beide ministers hebben kunnen peilen en omdat de keuze over wel of niet opname ook samenhangt met hoe het

huidige wetsvoorstel valt in de Kamer (deze is ‘smaller'geinterpreteerd dan de motie).
De voordelen van deze procedure wordt verder toegelicht in de nota.

Alsje nog vragen hebt, bel mij! Ben vandaag goed ter bereiken, morgen werk ik niet maar ik houd mijn telefoon goed in de

gaten.
Alvast dank!

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: EEEIPLY]

E-mail: [EES @ minjenv.nl
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To: BD/DRC/CV]
From: EU- 5D/DRC/CV
Sent: Wed 3/31/2021 11:16:29 AM

Subject: RE: Taakstrafverbod in Sancties

Received: Wed 3/31/2021 11:16:29 AM

 EEE @minjenv.nl]; BD/DRC/CVIREIESE @minjenv.nl]

 
van:[IEEE- 50/0Rc/cv

Verzonden: woensdag 31 maart 2021 12:19

Aan:[IRE- 5o/ore/cv; IEEE - 50/DRC/CV

Onderwerp: Taakstrafverbod in Sancties

(10)(2e) PA

Hierbij een (kritische) bijdrage over het taakstrafverbod van mijn ‘Rotterdamse collega’ (10)(2e) rechter in de Rechtbank

Rotterdam.

Het betreft een voorpublicatie van een stuk dat binnenkort in Sancties staat: voorpublicatie-janssen-herbezinning-op-de-

taakstraf.pdf (njb.nl)

Mogelijk vinden jullie e.e.a. interessant.

Hartelijke groet,

 

 
 

 

 

  i10)i2e)

Met vriendelijke groet,

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer N.20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 
minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

maa-vrij
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To: ERED - 50/DRC/CVIEA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 3/25/2021 1:04:50 PM

Subject: RE: Taakstrafverbod uitbreiden met journalisten

Received: Thur 3/25/2021 1:04:51 PM

Ha QE, thnx! Heb inmiddels net ook [JEJE gesproken en afgesproken dat we samen optrekken. Hij is ook

voorstander voor een WODC onderzoek, en als we dat gezamenlijk via beide DG's aanvliegen we dan ook sterker

staan .Zij hebben er ook baat bij dat er tussen beleid en DW een goede samenwerking is juist omdat het doel van

de toezegging toeziet op wetsaanpassing.
Ik heb afgesproken hem begin volgende week onze ingevulde intake toe te sturen zodat hij die kan aanvullen en we

daarna even met zn drieén kunnen overleggen over hoe we e.e.a. zouden kunnen aanvliegen.

(11)(1)

Wordt vervolgd dus!

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:57

Aan: IIIEEDEM- 50/DRC/CV
Onderwerp: RE: Taakstrafverbod uitbreiden metjournalisten

Ik zou nog even deze mail checken, sorry voor vertraging.

Algemeen beeld: goed en volledig. Ik denk dat je ons dilemma goed schetst. Ik ben benieuwd wat [JES hiervan

denkt.

Groetjes

van: [ICEIECIIN- s0/0rc/cv<IEIEN@ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:32

Aan: [IEEE BD/DRC/CVJE @ minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Taakstrafverbod uitbreiden met journalisten

Urgentie: Hoog

Ter info mijn mail aan FEED met onze stappen en mijn vraagpunten daarbij.

Groet,

Reeds beoordeeld 



RllElellelo] fo [TE] o)
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To: BD/DRC/CV/INEIEIR@minjenv.nl]
Cc: (GOCE - BD/DRC/CVIGUERE@ minjenv.nl]
From: (ED) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 3/9/2020 12:51:31 PM

Subject: RE: terugkoppeling en overleg 4 februari

Received: Mon 3/9/2020 12:51:32 PM

 

  

(10)(2e) 

(11)(1)

020)

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:16

Aan: BD/DGRR/DRC/CV

Onderwerp: FW: terugkoppeling en overleg 4 februari

Hebben jullie nog agendapunten voor mijn overleg vanmiddag met DWJZ?

buiten verzoek

Verzonden met BlackBerry Work

)
Van: EOESE - 50/Dre/cV <JIESIN >

Datum: maandag
onas

2020 1:08 PM

(

A:
- BD/DRC/CV <[{EIEDN >. ICES

- BD/DWIZ/SSR

(10)( ES) “BDDWIZ/SSR [EE > 

 

   
  

-BD/DWIZ/SSR<i]

BD/DRC/FO < (10)(2e)

 Kopi: pitta
I

<HEeLY =

BE. - BDI ZISSREEE
Onderwerp: RE: erugkoppoiine en overleg 4 februari

(10)(2e) OED)

0)(20)
(10)(2e)

[oT(=T a MY =TwrdeT=T

(10)(2e)

van: [IESNGEICONNNN- 60/ORC/CV
Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:03

 Aan:ICES- 50/0w)z/55R <RESR ; RED) - BD/DWJz/5SR <|J NED)

BD/DRC/FO <|HED) > 
cc:IERIE- 5o/pre/cv <|RESR >

Onderwerp: RE: terugkoppeling en overleg 4 februari

, (en EN) maar wij spraken elkaar zojuist al) Ha [ES] =n
[LEE

buiten verzoek 

 

(10)(2e)



(JV) (=T MY=TpdoT=14

 

(10)(2e) - BD/DWJZ/SSR <|ggeD)

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 18:13

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV < (10)(2e)

cc:IEEIE - 50/0wiz/ssk <HEEDI
Onderwerp: terugkoppeling en overleg 4 februari

pag [EE
35512150 



buiten verzoek

Groeten [Yi 35512150



 To: ERED- 80/DRC/CVIEREI@minjenv.nll; DGRR Parlementair - DGRR/BJZ]

From: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ

Sent: Mon 9/28/2020 6:19:09 AM

Subject: RE: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlike geweldpleging werknemers publiek taak

Received: Mon 9/28/2020 6:19:10 AM

 @minjenv.nl]

Goedemorgen [EE
Weet je al iets meer?

Groet,

van:JERE- 60/0RC/CV
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 14:04

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ

Onderwerp: RE: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

Hi [CEES],
Dit was een procedurele brief van een onderzoek die verband houdt met breder wetstraject over verruiming
taakstrafverbod. Ik zoek even uit of die naar aanleiding van een specifieke motie gedaan is, en of die nu is afgedaan
of pas na de wetsbehandeling. Ik kom hiermee bij je terug.
Gr

oc]
van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <|EE2 inienv.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 10:19

Aan: BD/DRC/CV JERE a minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV SEE @minjenv.nl>
cc: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ < ||RE2 injcnv.nl>
Onderwerp: RE: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

Hoi,

Super!
Kan er nog met deze uitgaande brief een geplande brief, motie of toezegging afgedaan worden in Paminco?

Groet (0)2e)(

- 80/DRC/CV <[NREIERM@ minjenv.nl>

 
 

Van: (10)

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 10:14

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV SEES @nminjenv.nl>
CC: DGRR Parlementair - DGRR/BIZ <||RCI© ninjenv.nl>
Onderwerp: RE: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

Ja, de brief is uit en kan worden afgedaan. Ik zal de werkstroom afsluiten.

Dank.

Van: (10)(2e) BD/DRC/CV JES) @ minjenv.nl>
Verzonden: maandag 21 september 2020 12:38

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV <JRESM@ minjenv.nl>

cc: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <||EECinjenv.n >
Onderwerp: FW: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

Zie onderstaand, kan afgedaan worden toch?

van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <|| EEl2 inienv.n>
Verzonden: maandag 21 september 2020 11:49

Aan: BD/DRC/CV SEB @ minjenv.ni>

cc: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <||Elc inienv.ni>
Onderwerp: FW: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

 
 

 

 

 Beste KukS

Kunnen wij met deze brief een geplande brief, motie of toezegging afdoen in paminco?

Groet,
(10)(2e) 
van:[IEICE© inienv.n| <|EECCICEN© minieny.nl>

Verzonden: maandag 21 september 2020 11:43

Aan: TWEEDE KAMERJIE © 1 EEDEKAMER.NL>
OES) 8D/DJOA/BBOP<I inienv.ni>; ES)

BD/DRC/CVJES@ minjenv.nl>; BD-

pa rlementaire ContactpersonenSN - BD/D.OA/BEOR
<HCEDM © minjenv.nl>; oc: [EE
¥® _BD/DIJOA/IBOZFoo EES MVIDBO - DBO <[EBH@ minjenv.nl>; IRRES BD/DVB/IV

|___oee)  [CIVIIVVANSminjenv.nl>; MINAZ.NL

Onderwerp: TK Onderzoek 'En plein public’. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak

35512151 0154

  

 
 

 

 
 



 

   
 

 

To: MVJDBO - DBO [JUG @ minjenv.nl]
Cc: OED) - BD/DWJZ/SSRIKEIESM@minjenv.nl]; IEEE 5D/DRC/CVIEES
[REDE BD/DRC/CVIEIESE @minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Fri 1/29/2021 12:47:27 PM

Subject RE: Toezeggingenregistratie Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Received: Fri 1/29/2021 12:47:28 PM

Toezeggingenregistratie Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) - correctie.docx
 

Collega’s,
Ik werd attent gemaakt op een omissie: zouden jullie van deze nieuwe versie willen uitgaan?

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e)

Van:||} (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 11:53

Aan: MVIBSG - DBO

Onderwerp: Toezeggingenregistratie Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)
Beste collega’s
Hierbij de toezeggingenregistratie bij het debat van deze week over de uitbreiding van het taakstrafverbod.

Vriendelijke groet, (10)(2e)
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Toezeggingenregistratie

Aan BSG — parlementair secretaris

van DWJZ

Concipiént (10)(2e) 
 

Kamer Tweede Kamer

Verantwoordelike ~~ Mrb & MJenV

Datum debat 26/01 (1° termijn Kamer) en 27/01   

Betreft [| AO [m| Plenair debat

O Vragenuurtje a Notaoverleg

Od Wetgevingsoverleg O Overig, nl:

Thema/onderwerp ~~ 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) (35528).

 

Specifieke aandachtspunten  N.V.T.

tijidens het debat

 

Gedane toezeggingen

 

Behandelend

  

 
 

naar geweld tegen journalisten
en daarbij ook de positie van

private beveiligers te

betrekken.   
Omschrijving Termijn Behandelend

DG/Directie

MVend zegt de Kamer toe bij DGRR

een eventuele evaluatie van

het wetsvoorstel, 66k specifiek
aandacht te besteden aan de

voor de beveiligingsbranche.
MVend zegt de Kamer toe Na de DGRR

onderzoek te laten verrichten zomer

 

    

35516034 0156



   
 

 To: (10)(2e) - BD/DRB/RG [IGEN ©@ minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DRC/CV[EUERE@ minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/29/2020 1:00:21 PM

Subject: RE: uitbreiding taakstrafverbod openbare orde en veiligheid

Received: Mon 6/29/2020 1:00:22 PM

(10)(2e) 

 

 

van: [EEKGEIEONEN &0/DRC/CY

Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:08

REED) BD/DRB/RG JJ EE @minjenv.ni>;IEEP-G Den Haag) (JEEP @om.n)
(10)(2e)

(10)(2e) BD/DRC/CV <[{UER@ minjenv.nl>

Onderwerp: uitbreiding taakstrafverbod openbare orde en veiligheid

Urgentie: Hoog

  
 
  
 
 

 

(10)(2e) 

Zie onderstaande mailwisseling inzake behandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod met geweldsdelicten tegen bepaalde

VPT beroepsgroepen.

Bij wie (OM of RvdR) kunnen we terecht voor meer informatie over lichte mishandeling-zaken VPT, die zijn afgedaan met een kale

taakstraf?

Ik hoor graag!

Groet,

 

CETERE Tol (o [T= 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: BD/DRC/CVIEA@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 1/21/2021 6:21:33 PM

Subject: RE: Update RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - hold your horses

Received: Thur 1/21/2021 6:21:34 PM

Hoi fies
,

.
-

cen van wel, mar

il Faken

jou en FEED, van begreep ik dat

digd zijn.Ze er nie

elijke groet, EUYE

|=

ar

RIEDElol=Tolo]fo [TET fo)

RENE) 



RAEIEl o]=To lo] fo [TET fo)

 35512155



 

 
     

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IGYICIE @ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/Ten BINED @minjenv.ni]; IIEEEEES - BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv ni]; IEREINE-
BD/DRC/CV[ESEE@ minjenv.nl]
From; - BD/DRC/CV

Sent: Thur 12/3/2020 8:27:10 AM

Subject: RE: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 12/3/2020 8:27:11 AM

 

    
 

Dank voor de info!

Van: - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: woensdag 2 december 2020 14:39

Aan: BD/DSenJ/TenB ; ||REESI- BD/DSens/TenB ; so/DRc/cV ; [RESIN
BD/DRC/CV

Onderwerp: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

Collega’s,
Ik maak jullie er graag op attent dat de nota inmiddels bij DFEZ ligt en daar vanmiddag zal worden afgedaan. Naar verwachting
zal de nota dus vanmiddag of morgenochtend bij jullie DG's voorbij komen. Wellicht helpt dit bericht een spoedige afhandeling te

bevorderen: morgen om 12.00 uur is de DBO deadline, vandaar.

Hartelijke groet, RINE

35512160 0159



 
 
 
  

 
 
 

  
  
 

 

 To: BD/DWJZ/SSRIGYEI © minjenv.nl];(10)( (10)(2e)

OES) - BD/DGPenV/PPBT/PBO IESE @ minjenv.nl]; ED)
  

 

 

  
Cc: )(2e) - BD/DWJZ/SSR{IMUNIES@ minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DRC/CV]
B@minjenv.nl];

IESE 50/DBAenV/HI CIE @ minjenv.nl]
From:

Sent: Mon 6/21/2021 9:40:57 AM

Subject: RE: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 6/21/2021 9:40:58 AM

 (10)(2e)

Dank voor je mail.

Ik heb het stuk gelezen en wij zullen de vragen over de reikwijdte VPT beleid voor onze rekening nemen.

Ook zal ik een antwoord maken op de vraag over het onderzoek naar geweld journalisten en uitzoeken of en wie

eB] opvolgt bij DRB.

  

 - BD/DWIJZ/SSR

 BD/DRC/CV ; EES) - BD/DGPenv/PPBT/PBO ; EIEN-

 
Onderwerp: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega’s,
We mogen weer aan de slag met het taakstrafverbod. Op 14 juni jl werd het voorlopig verslag door de Eerste Kamer vastgesteld
en we reageren daarop met een memorie van antwoord. Het gaat om schriftelijke vragen.

Een groot aantal vragen komt voor rekening van DWJZ. Daarnaast is een aantal beleidsvragen gesteld. Die heb ik geel
gemarkeerd. Een deel zal voor rekening zijn van DGRR en deel voor rekening van DGPenV en DGSenB.

Mijn vraag aan jullie is op jullie je aan de beantwoording kunnen zetten en eventueel de noodzakelijke uitvragen doen bij de

Raad voor de rechtspraak en bij het openbaar ministerie. Dit zal mogelijk een uitdaging zijn en eerder wasECE
(DRB) graag bereid hierbij behulpzaam te zijn. Ik krijg nu een foutmelding op zijn mailadres en weet daardoor niet of hij nog

werkzaam is bij DRB.

De beleidsvragen samengevat (maar kijk vooral ook in het stuk zelf @)
- Men zoomt graag in op de 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.

-Voor DGSenB is in het bijzonder van belang dat er navraag wordt gedaan naar de onderzoeken van de reclassering naar de

taakstraf. Er worden twee onderzoeken genoemd die ik niet ken, maar mogelijk dat die bij de reclassering kunnen

worden opgevraagd en dat een waardering daarvan kan worden gegeven (is er een dossierhouder reclassering?).
- Ook vraagt de EK of het juist is dat wanneer 1 dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd, deze dan niet ten

uitvoer wordt gelegd. Dit heeft men zo begrepen van (OM) die als spreker was uitgenodigd voor een

deskundigenbijeenkomst die de EK op 8 juni hield. Dit is natuurlijk een gevoelige stelling tegen de achtergrond van het

uitgangspunt dat straffen geheel ten uitvoer moeten worden gelegd. Mijn inschatting is dat DGSenB hier de

beantwoorder moet zijn.
- Er wordt aan het slot ook nog gevraagd naar de geldelijke (?) beloning voor hulpverleners en politiemensen én naar de

stand van zaken van de uitvoering van de motie van Dam en Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten .

Mag ik jullie vragen naar de vragen te kijken en in gezamenlijkheid te bepalen wie de beantwoording voor zijn rekening neemt.

De beantwoording vindt bij voorkeur plaats binnen vier weken na 14 juni (verzoek kamer). Dit is net voor aanvang van het

zomerreces van de Eerste Kamer op 14 juli.
Dat betekent dat ik jullie inbreng graag zou ontvangen op maandag 28 juni.

 

Mocht de beantwoording problemen opleveren, dan verneem ik graag eerder.

Hartelijke grosten, 

35512161 0160



  
  

  
 

   

   
 
     

To: ROS) IREESHE @minocwni]; [IEEE @minbzk nl]; (10)(2e)

DGMo [giv] minienw.nl]
Cc: DaBD/DVE/BA IEEE @ minjenv.ni]; IEEE - 30/DRc/CVIEEEI@minjenv.nl]; REED)

( ) ) @minvws.nl]; (10)(2e) @minbzk.nl];
BD/DVB/BAIUIAI@ minjenv.nl]
From: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Tue 6/8/2021 2:07:59 PM

Subject: RE: VPT /richtlijnen voor politie en OM / Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 6/8/2021 2:08:00 PM

20201211 Nota nav Verslag Taakstrafverbod - kst-35528-7.pdf

|(10)2e)
Zie in de bijlage vooral 4.2.1 waarin wordt toegelicht wat de afbakening is. Primair is: het gaat om openbare orde

en veiligheid. Publieke beroepen die niet dat soort taken hebben, vallen daar niet onder. Bijvoorbeeld -

zo is het

ook in het kamerdebat nog ‘ns toegelicht — private beveiligers in een winkel vallen niet onder het verbod, private

beveiligers ten behoeve van de openbare orde wel. Ook belangrijk is het criterium van niet terug kunnen treden. Bij

professionals in het onderwijs — en ook voor heel veel andere publieke beroepsgroepen - is het idee dat die in de

meeste gevallen terug kunnen treden en dan niet onder het taakstrafverbod vallen.

De laatste stand is dat op 26 en 27 januari in de Kamer over het wetsvoorstel is gedebatteerd. Het is daarna op 2

februari in de TK aangenomen. Het ligt nu in de EK. Vandaag was daar een deskundigenbijeenkomst.

Groet,

 

(10)(2e)

OES) . IIEEESI - 
bij haar politiebureau deze richtlijn écht niet kende, en dat daardoor haar zaak vertraging had opgelopen.
Over mijn tweede vraag: Het rijtje beroepen dat ik noem komen uit de memorie van toelichting:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35528-3.html . Zover ik kan zien is dat de laatste versie, maar mocht

dat niet kloppen dan hoor ik dat graag.

In die MvT staat: “Het gaat om politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon

opsporingsambtenaren en andere personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of

veiligheid (hierna: personen met een publieke taak). Deze personen 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. Voor hen is terugtreden bij geweldpleging vaak niet goed mogelijk, niet in de

laatste plaats omdat hun taakuitoefening juist handelend optreden vereist. Politieagenten en hulpverleners zoals

ambulancebroeders en brandweermensen komen in de uitoefening van hun taken geregeld met fysiek geweld in

aanraking. Maar ook andere personen met een publieke taak lopen in de taakuitoefening snel risico op een

gewelddadige bejegening. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een jeugdbeschermer die het gesprek

aangaat met een ouder over de opvoeding van een minderjarige, aan een deurwaarder die uitvoering geeft aan een

beslagbeslissing en aan een conducteur die de reiziger verzoekt een geldig vervoersbewijs te tonen. Ook

gevangenisbewaarders, beveiligers en verkeersregelaars kunnen onderwerp zijn van dit wetsvoorstel aangezien zij
in de uitoefening van hun werkzaamheden eenvoudig in een situatie verzeild kunnen raken waarin niet meer de

mogelijkheid bestaat zich aan geweld te onttrekken.”

Kortom, vrijwel iedereen met een publieke taak wordt genoemd, behalve het onderwijspersoneel. En die kunnen

soms (net als een jeugdbeschermer) geen stap terug zetten. Ik weet trouwens nog wel dat er een motie van de

Kamer was om ook journalisten op te nemen in dit overzicht van beroepen, MJenV had daarop gereageerd dat

hoewel hij het eens is dat deze groep extra bescherming nodig heeft, zij niet in deze wetswijziging kunnen worden

opgenomen omdat zij geen publieke functie hebben.

Mochtje weten wie ik hier nog over kan benaderen (en die dan ook de laatste stand van zaken kent) dan hoor ik

dat graag!

Dank,

 

  (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <

Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 17:47

Aan: IKEEONN <IEEESHA minocw.n >; ITE <BREEDEN@ inbzk.nl>; OES - DGMo

<HRRERM© inienw.ni>
: IEEE s0/0ve/8A IEEE minienv.n i>; EES - 80/0rc/cv<BR) @ minienv.nl>;

35512162 0161

(10)(2e)   @ minjenv.nl>

 

 



SEES) <IERETI© ninvws.nl>; (10)2e) CCE > inb2k.nl>; BD/DVB/BA

<JUYICEIR @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: VPT/ richtlijnen voor politie en OM / Wet uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e) I

Een eerste reactie. Onderwijs is zeker een categorie die de politie (en dus ook het OM) als behorend tot VPT

beschouwt en waarvan meldingen en aangiftes dus als zodanig zouden moeten worden geregistreerd en behandeld.

Uit de evaluatie van de ELA (Afspraak is afspraak? WODC, begin 2020 aan de Kamer gestuurd) weten we dat niet

alle baliemedewerkers van de politie hiervan goed genoeg op de hoogte zijn. Politie is hiermee aan de slag, door

corona wel vertraagd.
Over het Taakstrafverbod: nee het onderwijspersoneel is zeker niet over het hoofd gezien. Inzet was vooral om het

van toepassing te laten zijn op professionals die geen stap terug kunnen doen omdat er sprake is van leven en

dood. In het debat in de Kamer bleek een behoefte om dat te verruimen. Hoe dat is afgelopen weet ik niet precies,
ik gok echter dat dat zeker niet op het hele rijtje beroepen van toepassing is geworden dat jij hieronder opsomt.

Groet,

 

 <IRREEM© minocw.nl>
Verzonden: dongerdag 3juni 2021 12:27

Aan: JERE ninbzk.nl>; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO<|REEI2 ninienv.ni>;
peMo<[INREIIM@ minienw.nl>

SOCOM BD/DVB/BA

Rp ET
ROESEl 5 0/0rc/cv<BR@ minienv.nl>; (10)(2e)

23)BCEo ins 0 > ESNinbz. >; IEECIEONEN s0/0ve/BA

REE einenv.nl>

Onderwerp: VPT / richtlijnen voor politie en OM / Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dag iedereen,

Mag ik jullie lastig vallen met het volgende? Ik werd gebeld door een schooldirecteur die onlangs klappen heeft

gekregen van een ouder en die mij belde wat er nu gedaan kon worden. Zij gaf aan dat bijvoorbeeld de VPT

afspraken over een verzwaarde strafmaat voor mensen met een publieke taak (volgens mij heet dat de BOS/Polaris

richtlijn?) niet bekend is bij Politie en het OM. Ik weet dat onderwijzend personeel genocemd wordt in deze richtlijn,
maar blijkbaar is dat niet overal bekend. Het gaat deze dame niet eens zo zeer over haar eigen situatie, maar wel

dat het onderwijspersoneel voldoende beschermd wordt. Er daar ben ik het helemaal mee eens!

Daarom mijn eerste vraag: op welke manier kan (nogmaals) onder de aandacht worden gebracht bij Politie en OM

dat deze richtlijn ook geldt voor onderwijspersoneel?
Verder nog een vraag: de dame in kwestie wees mij op de 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). Volgens mij ligt dat voorstel nu in de Eerste Kamer, en wat ons beiden

opviel is dat daar het onderwijspersoneel helemaal niet in genoemd wordt. De wet noemt wél politiemensen,
medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon opsporingsambtenaren, jeugdwerkers,

jeugdbeschermers, deurwaarders, conducteurs, etc, maar het onderwijspersoneel wordt nergens genoemd. Is dat

gedaan met een specifieke gedachte of is het onderwijspersoneel een beetje vergeten?
Dus vraag 2: Bij wie kan ik dat nagaan? Mij is deze wetswijziging niet bekend, maar ik denk dat dit nog wel moet

worden toegevoegd.

OK, dank, ik hoor graag van jullie.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

ocw

  

    
  

 

 
 

 

 

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

35512162 0161



 To: UCONN BD/DRC/CV[EGUEI@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Sent: Mon 11/22/2021 9:43:52 AM

Subject: RE: vpt taakstrafverbod

Received: Mon 11/22/2021 9:47:44 AM

RE: Reserveren helft financién uitvoering taakstrafverbod

FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod RvdR

Hoi [I ,

Het is inderdaad precies de helft van het bedrag. We hebben het uiteindelijk niet in de beleidsrijke kop kunnen

regelen met Financién.

0)(2e)

 

 

 

 

  
Onderwerp: vpt taakstrafverbod

(11)(1)

 (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
 

T

[EER] © minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512163 0162



 
 
 

  
 

To: EES- 50/DF BC/F BCE @minjenv.nl]; ED) 2DDRE

IDI Cre
sn]

Cc: (GUE - BD/DRC/CVEQUERN@ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster A[] @minjenv.nl]
From: Qe) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 10/5/2020 8:45:26 AM

Subject: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod RvdR

Received: Mon 10/5/2020 8:45:27 AM

CONCEPTmemodekkingwetsvoorstel23092020.docx

Kopie van Format bestedingsplan DGRR 2021 xlsx

 
 

 

 

Dag EYED)

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 JUDE hieronder zegt mij niet zoveel, ik richt mij even tot jullie allebei omdat JER onze financiéle

expert is en [ULE] de RvdR in portefeuille heeft.

 

 

 
Kan 1 van jullie uitleggen of dit geregeld is, wordt, en wat er van ES

Ik hoor graag!

 en mij wordt verwacht?

 
Onderwerp: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

BD/DSen)/TenB <[SEIEAIM @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 08:52

 

    
Aan BD/DRC/CV <BR © minjenv.nl>

cc: -8D/DFBC/FRC <JEERR@minjenv.ni>;[EE 80/0seni/Tens <THE @minienv.nl>; [EES

BD/CBJ/C <BRUSIMM © minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [ig
 Bedankt voor je reactie. Is deze afgestemd met [USC 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)

 UCD BD/DRC/CV <[RIE) 0 minjenv.nl>
Datum: donderdag 01 okt. 2020 9:46 AM

Aan: OED) BD/DSenJ/TenB <|JJIJE3 @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DRC/CV <|JEEIESR@ minjenv.nl>. JIKKEIEN- BD/DFBC/FBC <JEIY@minienv.nl>

Onderwerp: FW: Financiering wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hi (101) |

 
 

ir

Ik neem voor dit traject even het stokje over van

kader van de werkverdeling neem ik dit over.

 3]. We stemmen nog steeds samen de stukken af, maar in het

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,

(10)(2e) 

35515597 0163



To: IEESE(P-G Den Haag) [INES @om.nl]

Cc: (UES - BD/DRC/CVEMYE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 2/2/2021 9:26:11 AM

Subject: RE: vraag beroepsgroep VPT

Received: Tue 2/2/2021 9:26:13 AM

 
  
 

  
 

Ha Jed)

   10) (Ta IY=Trrdo1=14

Maar dank voor de info. Dus geen VPT zoals wij dat kennen volgens de traditionele definitie, maar wel de hogere
strafeis conform de OM richtlijn (dus geen publieke taak maar wel een taak in het publieke domein). Goed om dit

scherp te houden.

Groet,

Van: (PaG Den Haag)

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 11:48

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: vraag beroepsgroep VPT

pec

Op basis van de OM Aanwijzing kader voor strafvordering vallen advocaten onder functionarissen met een andere taak in het publieke domein

(onderwijzend personeel, advocaten, deurwaarders en winkelpersoneel)

Daarnaast is denk ik relevant de bijgevoegde link naar het artikel in Nova. Grapperhaus kondigde een pakket maatregelen aan om

de Togaberoepen waaronder advocaten te beschermen. Die maatregelen vallen binnen het stelsel bewaken en beveiligen.

Groet,

 

(10)(2e) 
Van: minjenv.nl < minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 10:39

Aan: (10)(2e) PaG Den Haag) JES eon n>
CC: minjenv.nl

Onderwerp: vraag beroepsgroep VPT

 

buiten verzoek 
Ik heb even een korte vraag i.v.m. behandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod dat vooralsnog staat gepland op

maandag 25 feb a.s.

Vallen ‘advocaten’ onder de reikwijdte VPT? Ik heb altijd gedacht dat advocaten, op pro deo na, niet vallen onder de reikwijdte
van VPT. Ze kunnen denk ik echter wel vallen onder een andere maatschappelijke classificatie, zoals ook journalisten vallen. Ik

hoor graag.

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: JQIOIEE)

E-mail: [Es @ 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 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
35512164 0165



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/CVIKS @minjenv.nl];

BD/DWJZ/SSRIMYUSDE@minjenv.nl]; (10)(2e)

From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Mon 7/20/2020 8:31:11 PM

Subject: RE: vragen van Belgische parlement

Received: Mon 7/20/2020 8:31:13 PM

ROESEEE =0/0RC/CVIERIESH @minjenv.nl];
BD/DWJZ/SSRIIEIESIM@minjenv.nl]

Ik heb vorige week gebeld en naderhand wat publicaties toegestuurd over de verschillende onderwerpen. Dat lijkt in de

behoefte te hebben voorzien.

   
   
 

(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

(EDI minjienv.nl>, Qed) BD/DWJZ/SSR
     
  WCDI minjenv.nl>

Onderwerp: RE: vragen van Belgische parlement

 
Akkoord

Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 13 juli 2020 11:31

 Aan:IEEE50/0GPenV/PPBT/PBO ; REED) BD/DWJZ/SSR ; REED) BD/DWJZ/SSR ;

ell BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: vragen van Belgische parlement

BRED! lijkt mij prima zo!

Van: BD/DGPenv/PPBT/PBO <|ER@ minienv.n >
Verzonden: maandag 6 juli 2020 12:52

Aan: (DED) BD/DWiZ/5SR <|KRRIESIN@ minienv.n >; INNCCIEONENEE &0/0wiz/ssR

JERE inienv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/cVBES@ minienv.nl>; RCE BD/DRC/CV

SEB @minjenv.ni>

Onderwerp: vragen van Belgische parlement

oes)|
De secretaris van de commissie voor Justitie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft ons een mail gestuurd met een verzoek

om informatie. lk heb jullie inbreng daarbij nodig.

Dit is de inhoud van de vraag:

De verenigde commissies voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en voor Justitie van de Belgische Kamer van

volksvertegenwoordigers gaan de problematiek van het geweld tegen politiemensen en hulpverleners bespreken.
Het is de bedoeling van de commissieleden om een nauwkeuriger inzicht te krijgen in deze problematiek.
Naar aanleiding van de indiening van het wetsvoorstel door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse minister voor

Rechtshescherming, inzake de 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, en het advies van de Raad van Rechtspraak ter zake, hadden de commissieleden

graag vernomen wat de ervaringen (omvang van het probleem, manieren van aanpak, ?) in Nederland zijn.

De commissieleden zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen, mocht u hen hierover meer informatie kunnen verschaffen.
Ik zou graag in 2 stappen antwoorden.

Stap 1: ik antwoord op hoofdlijn per telefoon over de onderstaande onderwerpen.

Stap 2: leder van ons antwoordt — wanneer de secretaris van de commissie dat wenst -

op diepgaandere vragen per telefoon of op schrift (jullie
namen hieronder tussen haakjes). Ik lever daartoe de benodigde contactgegevens (tel.nr. & mailadres) aan de secretaris aan.

Te bespreken onderwerpen:
- stand van zaken wetsvoorstel taakstrafverbod (advies RvS gereed, reactie op korte termijn naar TK) (REED)
-Onderzoek art. 141 Sr (Qe).

 

 

 

 

 
- Al jaren ELA over vervolging geweld met o.a. +200% strafeis en prioritaire behandeling =.

~Instelling
Taskforce geweld tegen hulpverleners (EER).

 
- Evt. ciffers politie en VPT meldingen / aangiftes bij de politie.over2017-2019. Stabilisatie (SEM).
lk hoor graag van jullie.

Groet,
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To: (10)(2e) BD/DRC/CV[EUNCDIEM@ minjenv.nl];
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBOJ| (10)(2e)

Sent: rl

Subject: RE: Vragen Vkc JenV inzake taakstrafverbod

   
WOEOEE - BD/DRC/CV]IEIEHA @minjenv.nl]

@minjenv.nl]

 

Received: Fri 10/16/2020 10:18:37 AM

Top, QE], dank je wel.

buiten verzoek En BI, ook mij kun je bellen volgende week.

Van: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 09:57

Aan: IIERESIM- 5o/DRC/Cv

cc: BD/DGPenV/PPBT/PBO; BD/DRC/CV

Onderwerp:yo Vkc JenVinzake taakstrafverbod

 
Tk heh bijgevoegd een document met een overzicht van de vragen die wij moeten coérdineren en opstellen i.s.m. met o.2. (HEA.

(10)(2e) en 1 vraag met [es] en EUYED) 
 

buiten verzoek

Bij iedere vraag heb ik aangegeven met wie ik denk dat je deze moet afstemmen of uitzetten.

Veel vragen liggen op het terrein van staand VPT beleid, buiten verzoek

Ik zal een schone versie, zonder mijn opmerkingen, met enkel de adressanten, alvast mailen naar [IE] en RHES] met het

verzoek om hun reactie naar jou te mailen omdat ik volgende week vrij ben. Het is van belang dat we al snel informatie van het

OM en RvdR krijgen over de cijfers waarover zij beschikken.

Deadline is eind deze week omdat [{DNE] er volgende week dinsdag de boel wil kunnen samenvoegen. Maandag ben ik er weer

en zal ik er nog naar kijken.
RUPE heb ik voor de zekerheid ter info meegenomen in de mailwisseling zodat ze weet dat dit de komende week speelt
Succes volgende week en als er iets is kan je mij altijd bellen.

roet,
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To: RED) BD/DRE/RG [IEEE @minjenv.nl]; IREESI- 50/ORC/CVIIEESE@minjenv.ni]
Cc: WEL - BD/DRC/CV/EMRIERE@ minjenv.nl]
From: SED - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 10/28/2020 7:10:47 AM

Subject: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 10/28/2020 7:10:48 AM

 
Hartelijk dank daarvoor.

Van: BD/DRB/RG

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 20:42

Aan: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR; (10)(2e) BD/DRC/CV

CC: IEEE BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Ik heb de vraag aan de rechtspraak voorgelegd.
Met vriendelijke groet,

  

 

  

(10)(2e)
Coérdinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
van:IEEE- 50/0Wiz/55R <

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 16:57

Aan: IEE 50/orc/cv <IEEIESN >; BD/DRB/RG <|IIKECICONN >

Cc: BD/DRC/cV <|RRIES

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 
Dankjewel. Het is precies deze vraag inderdaad (of eigenlijk 2) aanvankelijk toebedeeld aan DSJ.

Diverse leden vragen of de combinatie taakstraf — onvoorwaardelijke gevangenisstraf veel voorkomt (neutraal).
Andere leden vragen naar de ‘omzeiling’ van het taakstrafverbod en willen weten of de combinatie van taakstraf

met een korte gevangenisstraf (van 1 of 2 dagen gelijk of straf gelijk voorarrest veel voorkomt). Zie bijvoorbeeld

vraag 29 (De aan het woord zijnde leden vragen de regering op welke wijze kan voorkomen worden dat in de

rechtspraktijk — niet geheel overeenkomstig de bedoeling van dit wetsvoorstel — het taakstrafverbod wordt omzeild

door bijvoorbeeld een gevangenisstraf van één dag of van de duur van het voorarrest op te leggen. In hoeverre is

dat nu al staande praktijk bij de gevallen waarin nu al sprake is van (enkel) een taakstrafverbod? Vraag 29 DSJ

DRC - cijfers DWJ]Z omzeiling).

QOverigens is onze lijn al jaren dat we niet aan de mogelijkheid willen tornen.

Hartelijke groet,

(IED)

Reeds beocordeeld 



REIEl o]=Te oT fo [TET 
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 To: ED) BD/DWJZ/SSRIGYCIE @ minjenv.nl]
Cc: BD/DRC/CV INEM @ minjenv.ni]
From: BEE BD/DRC/CV

Sent: Tue 2/11/2020 1:51:15 PM

Subject: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Received: Tue 2/11/2020 1:51:15 PM

 

(10)(2e) B

Zou het zo kunnen zijn dat het taakstrafverbod voor agressie en geweld tegen de nog te bepalen groep zonder

letsel (gezien indien er wel letsel is een taakstrafverbod al geldt) kan leiden tot minder gevangenisstraffen, omdat

de rechter in dit geval niet meer kan kiezen voor een taakstraf en zich daarom gedwongen voelt uit te wijken naar

een geldboete, ondanks dat het VPT betreft? Met andere woorden, zou het taakstrafverbod niet in de hand kunnen

werken dat er per saldo lager gestraft wordt, in plaats van hoger?
Hoor graag,

Groeten

io)
van:[IEEEc0/0\.z/5sR

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 14:16

Aan: BD/DGPenV/PPBT/PBO ; BD/Dsen)/Tens ; [J JFEESMM s0/0rc/Cv ;

(10)(2e) BD/DRC/CV

cc: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,
Even een korte stavaza voor wat betreft het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.

Gisteren is in een DWJZ-staf met Mrb gesproken over de manier waarop de adviezen bij het wetsvoorstel moeten

worden verwerkt (richting). Ik heb jullie eerder onze voorlopige appreciatie gestuurd en reacties daarop mogen

ontvangen.

  
 

  
 

(anm

 Daarmee gaan we aan de slag. Het betekent concreet dat in ieder geval de teksten over (11)(1)

IESEit de MVT zullen verdwijnen. De verbreding van de doelgroep heeft, naar wij aannemen, echter

ook uitvoeringsconsequenties die op weg naar de MR moeten worden opgehelderd. Immers zullen er meer situaties

onder de voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod gaan vallen. Er is een toename van kortdurende

gevangenisstraffen te verwachten in zaken waarin nu een taakstraf wordt opgelegd. In de aanloop naar de MR

moeten we op deze uitvoeringsconsequenties en financiéle gevolgen zicht gaan krijgen. Ik zou jullie daarom alvast

willen vragen te bezien wat uitvoeringsconsequenties zouden kunnen zijn. Het kan o.i. ook geen kwaad deze

consequenties, zeker als ze substantieel zijn, in een DGSenB staf met Mrb aan de orde te laten komen. Gisteren is

hierover met Mrb niet gesproken.
Het onderwerp komt woensdag a.s. ook terug in een DWJZ staf met de MvJ]enV (als tweede ondertekenaar).

Desgewenst stuur ik jullie hiervoor een uithodiging door. Bij de staf met Dekker is dit er helaas bij ingeschoten.
Zou het lukken op korte termijn een inschatting van de consequenties te maken? Ik denk vooral aan de collega’s
van DGRR en DGSenB gezamenlijk. DGRR v.w.b. de doelgroep (VPT) en DGSenB v.w.b. capaciteit en inzet

reclassering.
Ik hoor graag,

Vriendelijke groet,

ie)

35512171 0169



 To: UIC - BD/DRC/CVIERIER@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 10/22/2020 1:44:53 PM

Subject: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 10/22/2020 1:44:54 PM

  

 Geen probleem. Als de raad bereid 1s. wil niet weigeren. Hgr. [ESIC]

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

Van: BD/DRC/CV (@minjenv.nl>

Datum: donderdag 22 okt. 2020 3:39 PM

Aan: RETEN- 5DDwisR -REIEII  ivicn ui

Onderwerp: RE: wetsvoorstel nitbreiding taakstrafverbod

i

Blijkt dat Ried vrijdag al [{LlER] (DRB) heeft benaderd die de RvdR heeft bericht. We kunnen alsnog zelf de antwoorden maken maar dan zijn er

dus ook geen cijfers die wel gevraagd worden.

Loopt beetje door elkaar heen nu, waarvoor excuses van mijn kant.

mm
Van: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 15:aaan: IIRESEM 50/DRC/CV; BD/DRB/RG

cc:INGER©, 0rc/cV
Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi Een]

Ik dacht eerlijk gezegd dat we niet naar de Raad voor de rechtspraak zouden gaan. Maar als ze bereid zijn en de 29° kunnen leveren, dan zien

we wel waar ze mee komen.

Overigens gaat het inderdaad om 300-303 Sr.

Hartelijke groet, [{iI3)]

van: EENBD/DRC/CV JEBEB)@ minjenv.ni>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 15:15

Aan: 8D/DR8/RG <|NNAIICOI@ minjenv.n!>; |CEIEONEN- 50/0w)z/ssR

< minjenv.nl>

-80/DRC/CV <JEIRIN@ minjenv.nl>

  

 

 

 

 

 

 
Ik ken de context van de vraag tussen aanhalingstekens niet, maar ik ga mee in je analyse dat het indien het 300-303 sr betreftje voor het

taakstrafverbod goed zit.

{IPE in hoeverre is de termijn van de 29° acceptabel om beantwoording aan te houden en in hoeverre zal het toch verzonden moeten

worden met de notie dat er op deze termijn geen cijfers te krijgen zijn?

Gr

10120)
Van: 80/DR8/RG <|IECEDIM@ minienv.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:28

Aan: BD/DRC/CV <JRESM @ minjenv.nl>; OCDE BD/DRC/CV JE @minienv.nl>
Onderwerp: FW: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

REED)
Ik krijg van de Raad terug dat zij niet in staat zijn om 23 oktober input te leveren. Er zijn de laatste tijd heel veel vragen gesteld aan de Raad

(voor notaoverleggen en begroting) en het is een vakantieweek. Men vraagt termijn tot 29 oktober.

Verder n.a.v. de vragen onderstaande opmerking:
“Strikt genomen is ‘geweld’ een ruimer begrip dan ‘mishandeling’ maar aangezien het hier gaat om het wetsvoorstel uitbreiding taakstraf, wordt

waarschijnlijk gedoeld op de artikelen 300-303 Sr.

Als we de vraag ruimer op moeten vatten, horen we graag welke artikelen/ feiten we ook mee moeten nemen in de analyse. (‘Geweld’ is geen

wettelijk begrip; vallen daar bijvoorbeeld ook levensdelicten onder?)”
Is analyse op 300-303 Sr akkoord?

Groet,

35512172 0170

 

 



 
 Van:RRESI (Rr 's-Gravenhage) <JUS CEM @ rechtspraak.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:02

Aan: (10)(2e) BD/DRB/RG<EEIM@ minjenv.ni>
Onderwerp: FW: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

35512172 0170



  
 

To: IESE 50/Dcom/WsEO [IIE @ minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DRC/CVIEEE@minjenv.nl]; OED) BD/DGPenV/PPBT/PBO[IIIIESE@minjenv.nl]
From: RED) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 1/22/2021 12:38:51 PM

Subject: RE: WGO taakstafverbod

Received: Fri 1/22/2021 12:38:52 PM

  
 

 
Ik heb aan politie aangegeven dat het de bedoeling is het voor het Taakstrafverbod te gebruiken in een persbericht.
Mocht ik alsnog negatief bericht krijgen, dan laat ik het je weten.

Groet,

 
Dank! Voor de zekerheid: dit mag dus eventueel naar buiten ten tijde van (of vlak voor) het WGO?

Met vriendelijke groet,

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and Security
Directie Communicatie | Communications Department
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv

Van: RIED) -BD/DGPenV/PPBT/PBO | EE @ ninienv.n>
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 12:54

Aan: BD/DcoM/Ws&O <IIEIEM@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: WGO taakstafverbod

 

 
Ik heb van de politie voorlopige globale cijfers gekregen over 2020. Aantal incidenten GTPA is ongeveer 12,5
duizend (was in 2019 nog ongeveer 10,5 duizend). Aantal meldingen en aangiftes overige VPT (zonder politie) is

ongeveer 3400 (was in 2019 nog ongeveer 2750).

Groet, 
     (GUC 5D/DCOM/WS&O <JUNEM @ minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 11:47

    

 

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: WGO taakstafverbod

Dag [ES
Met mijn collega (10)(2e) ben ik bezig met de voorbereiding van de communicatie rondom onder andere het

wetgevingsoverleg taakstrafverbod.

Ik begreep van [IES dat ik eventueel bij jou terecht kan voor het volgende. We zijn op zoek naar eventuele nieuwe cijfers van

GTPA/VPT om daarmee een compleet beeld te geven en het belang van dit wetsvoorstel te onderstrepen.
Zijn dergelijke cijfers (al) beschikbaar en zo ja, zouden we dit wellicht vandaag al kunnen inzien? Het zou mooi zijn als wij op

maandagochtend e.e.a. kunnen toelichten aan MRb.

Voor vragen of overleg ben ik ook te bereiken op onderstaand telefoonnummer.

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and Security
Directie Communicatie | Communications Department
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
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(10)(2e) - BD/DRC/CV[UYICIM@ minjenv.nl]; UPON - BD/DRC/CVEUOIERA@ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/Ten BEIM @minjenv.nl]; INIIESHEM - BD/DSenJ/TenBEEESN@minjenv.ni]
(10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBQ]] (10)(2e) @minjenv.nl]
 Fram: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Sat 10/17/2020 7:34:23 PM

Subject RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Sat 10/17/2020 7:34:24 PM

Hoi [RIE =n IER.
Ik zet het bericht door aan DGSenB omdat je aangeeft dat zij daarin de trekkersrol hebben. Collega’s van DGSenB:

willen jullie de vragen 18, 19, 20 en 21, 25 en 56 op je nemen?

Voor wat betreft het dossieronderzoek. (1101)

(11)(1)

(UDINE [kk ga er vanuit dat dat een persoonlijke opvatting is. Als er geen cijfers zijn, dan is de

beantwoordingslijn een andere. Ik vraag me verder af of de Raad voor de rechtspraak, gelet op de kritische

advisering maar ook op hun uitdrukkelijke weigering mee te werken aan het WODC-onderzoek over artikel 141 Sr,
hierover moet worden benaderd. Ik zou dat eigenlijk niet doen.

Wel vraag ik nog bij jullie aandacht voor de vragen die op de medewerking door de Raad aan het WODC betrekking
hebben (in afstemming met DRB). Is er met de raad voor de rechtspraak over hun weigerachtige houding

liberhaupt nog gesproken? Dekker wordt daar nu op aangesproken. Misschien ook goed hiernaar te informeren bij
het WODC.

Dank zover en goede vakantie toegewenst!

   

 Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 09:17

Aan: (10)(2e) - BD/DWJz/sSR ; [REE 8D/DRC/CV 

 (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Ha IEENERN,
Dank voor je mail. buiten verzoek

Mijn waarnemer is J{IFSdus volgende week kun je met hem afstemmen. Ik zal vandaag al zoveel mogelijk

vragen uitzetten.

Er zijn een aantal vragen die je aan ons hebt toebedeeld als codrdinator van de vraag, maar wij zien daar echter

geen trekkersrol m.b.t. beantwoording van die vraag. Het gaat om de vragen:

18, 19, 20 en 21, 25 en 56. Volgens mij ligt dat op het terrein van DGSenB (wij doen niets aan recidive ook hebben

we geen zicht op het effect van straffen of de kosten van de verschillende straffen). Uiteraard wel weer coérdinator

voor de vraag over kosten RvdR.

Verder wordt er veel naar cijfers gevraagd over aantal zaken en strafoplegging. Die zijn niet eenvoudig te

genereren, daarvoor moet je dossieronderzoek en vonnissen doorspitten om zicht te krijgen op de afweging van

rechters om al dan niet een taakstrafop te leggen. We zullen iig contact leggen met OM en de RvdR om te kijken
welke info op korte termijn beschikbaar is.

 

  
   

Anyways we gaan ermee aan de slag.
buiten verzoek

Groet,

 (10)(2e) BD/pW.z/ssR <|El2 ninienv.ni>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 22:29

@minjenv.nl>; BD/DRC/CVAan:REESE- 5o/pGrenv/rreT/rBO <|IEES
JEM@ minjenv.n >; IIEEIM- 50/0rc/cv<BR@ minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DSenl/TenB

JES injenv.nis; (10)(2e) BD/DSenlJ/TenB JERE @ minjenv.nl>

OED) BD/DWJz/5SR <JEEIW@ minienv.nl>
Onderwerp: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,
Het is zover, we mogen aan de bak met de beantwoording van de schriftelijke vragen die VKC-justitie stelt over het wetsvoorstel

tot uitbreiding van het taakstrafverbod. Het behoeft geen betoog dat de indieners haast willen maken met de beantwoording.
Ik heb in het verslag een toedeling van vragen voorgesteld. Daarbij zijn in de regel meerdere directies aangewezen voor de

beantwoording. Degene die als eerste genoemd staat, lijkt telkens de meest aangewezene en zou ik willen vragen de

beantwoording i.a. de andere genoemden op zich te nemen/te coérdineren. Als jullie daarover anders denken, kan natuurlijk
onderling worden gewisseld. Geef uiteraard ook aan wanneerje verwacht dat je voor de beantwoording juist niét aan de lat

staat.

35512174 0172

 

 
 



Op dinsdag 27 oktober zou ik graag een eerste concept opleveren. Met het oog daarop zie ik jullie reacties graag vrijdag 23

tegemoet. Dan zal ik proberen er een geheel van te smeden.

Hartelijke groet,

35512174 0172



[WN] ¥:)]  
hd   

 

- BD/DSenJ/TenB[EUICDR@minjenv.nl]
(10)(2e) BD/DSenJ/Ten BIEUYIED!

ee] BD/DFBC/F BCHEKIESN@ minjenv.nl]; ES)

From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 2/25/2021 12:40:50 PM

Subjectt Reserveren helft financien uitvoering taakstrafverbod

Received: Thur 2/25/2021 12:40:51 PM

  @minjenv.nl]; IEG - BD/DRC/CVEERER @minjenv.nl];
BD/DFEZ/CBU/Cluster A[IEUYICSIIN@ minjenv.nl]

 

  

 

Ha Jes)

Even een vraag, we hadden eerder afgesproken dat we de kosten voor uitvoering taakstrafverbod voor de RvdR, zouden delen.

Ieder DG voor de helft. Ook hebben we afgesproken dat we deze kosten meenemen in de PM] en we bij de uitvoering bekijken
wat de kosten uiteindelijk zijn geworden (dus aan het eind ipv vooraf).
Mijn leidinggevende attendeerde mij erop dat dit wel meegenomen moet worden in de DG budgetten. Wij zullen de helft van

deze kosten opnemen in ons budget als jullie dat ook doen.

Als we het nergens opschrijven is het
*

weg’.
Kunnen we dit zo afspreken? Ik hoor graag!

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: IEG OIFL)

E-mail:Eeminjenv.nl

 

35512176 0173



 To:

Cc: (10)(2e)

From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Fri 9/4/2020 7:02:34 AM

Subject: spoedstuk digijust WODC onderzoek uitbreiding taakstrafverbod 141,1 Sr irt taakstrafverbod

Received: Fri 9/4/2020 7:02:35 AM

 (10)(2e)

   
  

BD/DRC/GC IESE @minjenv.nl]

BD/DRC/CV[INEIESR@ minjenv.n|]; IEEINE- BD/DRC/CVIIE  
 

 (10)(2e) A

Graag breng ik je, i.v.m. de nodige spoed, het volgende onder de aandacht: In Digijust ligt een zaak ‘Nota onderzoeksrapport
WODC over opname artikel 141 eerste lid Sr in taakstrafverbod’ met het verzoek tot akkoord/paraaf bij jou. Inmiddels is er

spoed bij het doorzetten van deze stukken naar beide ministers omdat de openbaarmaking van het onderzoeksrapport op 15

september a.s. plaatsvindt. Voor die tijd moeten wij de Kamer hierover geinformeerd hebben.

DW, DGPol en DSB akkoord.

De DGSenB had nog een vraag en suggestie. Het laatste hebben we opgenomen in de nota en de vraag is per mail beantwoord. lvm

de opgetreden spoed achter de stukken hebben we de DGSenB aan het eind van de lijn opnieuw opgenomen.

Alsje vragen hebt bij de stukken, bel mij dan. ||| IGz@z@zgGEGGEE ZEEE i} per mail

lastiger te bereiken vandaag.

Alvast dank!

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: INEIOIFE)]

E-mail: [Eeminjenv.nl

 

35512178 0174



 To: BD/DBO/ADVIES IEEE @minjenv.nl]; BD/DRC/CVIEEE@minjenv.nl]
Cc: IDOE- =0/D\WJZ/SSRIRESE@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DWJZ/SSR [IUD] minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 12/1/2020 1:26:09 PM

Subject SSR W49.107 Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak - 2600479

Received: Tue 12/1/2020 1:26:10 PM

 

 

 

Beste collega’s,
Onder verwijzing naar onderstaand bericht, het volgende.
In de opgemelde zaak is de nota naar aanleiding van het verslag gereed. Het zal voor het kerstreces in de Kamer

moeten liggen, Mrb (eerste ondertekenaar) heeft hiervoor bijzondere aandacht gevraagd. Tot onze spijt moeten we

constateren dat het niet erg snel gaat in de digijustlijn (veel visie vooraf) waardoor de gestelde deadline (donderdag
12.00 uur) mogelijk niet wordt gehaald. Graag jullie aandacht ook voor dit dossier. Ik zal jullie van het verloop

graag op de hoogte houden.

Hartelijke groet,

_(10)(2e)

Van: DWJZ Parlementair

Verzonden: maandag 30 november 2020 16:15

Aan: BD/CLUSTER SG/DWJZ/PR ; BD/CLUSTER SG/DWJZ/SBR ; BD/CLUSTER SG/DWJZ/SSR

CC: BD/CLUSTER SG/DWJZ/BMO; BD/CLUSTER SG/DWIJZ/JZW

Onderwerp: deadline aanleveren stukken aan MRb voor Kerstreces

Beste collega’s,
De deadline voor het aanleveren van uitgaande stukken die nog voor het Kerstreces moeten worden verstuurd is a.s. donderdag
om 12.00 uur. Met andere woorden: de werkstroom moet dan bij DBO zijn.

Zijn er stukken die voor het kerstreces moeten worden verstuurd maar niet de deadline gaan halen, dan wordt geadviseerd
contact op te nemen met de desbetreffende adviseur bij DBO.

Minister van JenV (10)(2e)

Minister voor Rb [Jl]

Staatssecretaris van JenV (10)(2e)

 

    
  

 

35512179 0175



To:  

 

   

   
 
 

 

BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl]
| (10)(2e) @minjenv.nl];

From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

OES) BD/DSenJ/Ten BIIESI@minjenv.nl]; IIENESEE BD/DRC/CV

@minjenv.nl];

Sent: Tue 7/28/2020 7:22:52 AM

Cc:

ERED- £0/DGPenV/PPET/PEROIIRIES
BD/DWJZ/SSRIEUIICIIE @minjenv.nl]

Subject: stand van zaken/waarneming uitbreiding taakstrafverbod/onderzoeksrapport

Received: Tue 7/28/2020 7:22:53 AM

 (10)(2e)

Dank voor je mail en ook je eerdere mail over de financién. Fijn dat je het zo snel hebt opgepakt! En ook fijn te

horen dat JIIeDl weer terug is en jou waarneemt.

buiten verzoek 
Even goed om te weten dat ik met wetgeving heb afgesproken dat ook zij meeschrijven met de brief aan de Kamer

en nota aan de Minister. Het onderzoek is erg juridisch van aard, ook de weging van de gedraging worden in een

juridisch kader geplaatst dus heel fijn dat wetgeving hierin cok samen meeschrijft en denkt.

Ik hoop vanmiddag en anders donderdag al een concept reactie brief en nota aan de ministers gereed te hebben.

Omdat ik volgende week zelf ook met verlof ben zal zorgdragen voor het stroomlijnen van de stukken in

digijust en verdere afstemming.
We hebben eind deze week dus nog even contact met elkaar via de mail.

Groet,

      
 

buiten verzoek

  
 

buiten verzoek

laatste stand van zaken en kan zo nodig meelezen met de nota aan de minister.

met hartelijke groet,

 
 

Zij is op de hoogte van de

 
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)
E: [RES @minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512180 0176



 

 

 To: FOS 50/ORC/CVEEEA@minjenv.n!]; [IEEE 0/5 EM @nctv.minjenv.nl]; IIE
BD/PBBIUSIeI @nctv.minjenv.nl]
From:

Sent: Wed 1/27/2021 2:17:10 PM

Subject: Taakstrafverbod en freelancers

Received: Wed 1/27/2021 2:17:13 PM

Hoi allen,

Voor zowel het taakstrafverbod als voor de freelancersmotie goed om dit artikel even te lezen: https://www.nvj.nl/nieuws/geef-journalisten-zelfde-status-

hulpverleners

Groeten,

 

(10)(2e) 

35512182 0177



  
  

  To: (10)(2e) - BD/DRC/CV[IRUSIEIN@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Thur 9/3/2020 8:23:02 AM

Subject: taakstrafverbod proces thv EUUIEDE en EEUU)

Received: Thur 9/3/2020 8:23:02 AM

Hi [EXE
Zie onderstaand.

 

(11)(1) 

35512183 0178



 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR[IGYIED)] minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PEOIEMGUESIM @minjenv.ni]; BD/DSenJ/Ten BEEUIEDN@minjenv.nl];
BD/DRC/CVIIRIE@minjenv.nl]; EES B0/DSenJ/TenBIUIICEDIE @minjenv.nl]

BD/DRC/CV

Thur 7/2/2020 10:28:14 AM

Subject Terugkoppeling bespreking concept-rapport onderzoek Erasmus 2-7

Received: Thur 7/2/2020 10:28:15 AM

  

  
 

   

Ha allen,

Hierbij een korte terugkoppeling van de bespreking van het conceptrapport van de Erasmus inzake 141 Sr irt

taakstrafverbod:

¥ Men (commissieleden) was in algemene zin tevreden over het resultaat en de kwaliteit van het rapport

'¥ Het juridische deel wordt aangepast zodat dit deel ook begrijpelijker en leesbaarder wordt voor niet-juristen.
De suggesties van heb ik doorgegeven, daar konden de onderzoekers zich in vinden.

¥ Qok op het empirische deel komt meer uitleg over welke keuzes er zijn gemaakt en waarom?

  10.2.9; 11.1

¥ Er wordt nog een samenvatting toegevoegd
¥ De onderzoekers krijgen nu 2 weken de tijd om de aanpassingen door te voeren. Uiterlijk 15 juli a.s. krijgen

wij nog de mogelijkheid te reageren op de aangepaste versie en de samenvatting. Die week daarop wordt

e.e.a. gefinaliseerd en kan het rapport worden aangeboden aan beide DG's. Vanaf dan gaat de 6 weken

termijn lopen voor openbaarmaking van het onderzoek.

Conform onze eerdere afspraak, kan kort na aanbieding van het rapport, een meer procesmatige beleidsreactie

naar de Kamer waarin we aangeven dat de resultaten van dit rapport zullen worden betrokken bij het wetsvoorstel.

De beleidsreactie zal ik tzt met jullie opstellen.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik die graag!
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: INEIOIPLE)]

E-mail: [Es] @ minjenv.nl
 

35512185 0179



 To: ( BD/DRC/CV[EUUEIR@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Mon 2/1/2021 10:18:44 AM

Subject: Toezeggingenregistratie Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) - correctie

 

 

 

Received: Mon 2/1/2021 10:18:46 AM

Toezeggingenregistratie Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) - correctie.docx

Ha [EE
Kan jij even meer toelichting geven bij beide toezeggingen?
De eerste gaat over het betrekken van de ‘beveiligingbranche’ bij de evaluatie wat de wet. Wie gaat deze wet evalueren? En wie

is de beveiligingsbranche. En waarom staat deze bij ons ingedeeld?
De tweede betreft het WODC (?) onderzoek of journalisten en private beveiligers er ook onder moeten vallen. Voor journalisten
zijn we wel aan zet, maar private beveiligers niet. Die wil ik met rb espreken. Vooral ook omdat die na de zomer al

gereed moet zijn.
Is ROEY] al op de hoogte van deze 2 toezeggingen?
Ik hoor graag!
Groet,
(10)(2e) 

35512186 0180



From: BD/DRC/CV

Importance: Normal

Subject Voorlopig: PO VPT YE]

Start Date/Time: Tue 2/23/2021 8:30:00 AM

End Date/Time: Tue 2/23/2021 9:00:00 AM

Ha OER.

Kunnen we ons PO van morgenochtend verplaatsen naar donderdag? Ik wilde vandaag een overzicht maken voor onderzoek

journalisten taakstraf, even iets op papier zetten daarover, maar dat is niet gelukt. Weet niet of het voor jou is gelukt, maar als dat

niet zo is dan misschien handiger om het te verplaatsen?

 

  SINI=T Y= dol=T00

Wil dat nu morgenochtend. Kun jij kijken wanneerje donderdag kunt? Jouw agenda is voller gepland dan die van mij.
Let me know!

35512187 0181



To: BD/DGPenV/PPET/PBOIIRDICSI @minjenv.nl]; BD/DFEZ/CBU/Cluster

ESE Gminjenv. nl]: (ED) BD/DRC/CVIEIERN@minjenv.nl]: BD/DRC/C VEER @ minjenv.nl];
(10)(2e) BD/DSenJ/TenB[IEuiel) minjenv.nl]; - BD/DSenJ/Ten BRUCEI @ minjenv.nl]

Cc: BD/DSenJ/TenTos) [A (10)(2¢)

BD/DWJZ/SSRIITEIESE @minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 11/26/2020 8:43:21 AM

Subject: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - nota naar aanleiding van het verslag

Received: Thur 11/26/2020 8:43:22 AM

Aanbiedingsnota nota naar aanleiding van het verslag MJenV en Mrb.docx

27 11 2020 nota naar aanleiding van het verslag.docx

 

  
 

   
 

 

 

 

 

Beste collega’s,
In de bijlage treffen jullie aan de conceptnota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod waaraan jullie een bijdrage hebben geleverd.
Voornemen is dit morgen via digijust aan te reiken. Mrb heeft inmiddels om de stukken gevraagd en ze zijn voor aanvang

volgende week toegezegd. Ook de aanbiedingsnota is bijgevoegd.
Om een snelle gang door de lijn te waarborgen leg ik de stukken in concept nog een keer voor. Daarnaast zou ik jullie willen

vragen per DG liefst 1 visie vooraf op te geven.

Mijn voorstel zou zijn DSJ, DRC, DGSenB en DFEZ (|IEE © GO

per mail?

Ik verneem graag,

Hartelijke groet,

kB] wie kan ik bij jullie opgeven of volstaat afstemming 

 (10)(2e)

35512190 0182



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR [IUD] minjenv.nl]
Cc: [ (oe) BR SD DW 2 SSRI mony ni]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 7:32:55 AM

Subject: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod -[gliellwz geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 7:32:56 AM

13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [TE
Zou ik jou mogen vragen kort mee lezen op een stukje tekst dat is aangeleverd door Justis? Je treft de tekst aan op bladzijde
18. heeft daar een opmerking bij geplaatst en het leek ons goed jou hierop te bevragen. Ik vermoed dat het niet veel werk

zal zijn.

Hartelijk dank en groet!

 

wz geaccepteerd opm checken.docx
  

35512191 0184



  

BE @minjenv.nl]; IEEE s0/0RC/CVIEE

- BD/DRC/CV[IUYIrD] @minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 8:10:02 AM

Subject: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbodJawz geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 8:10:02 AM

13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

 @minjenv.nl];

  
ui Wz geaccepteerd opm checken.docx

Hoi collega’s,
Daar ben ik weer © met een enkel nader verzoek (in aanvulling op het bericht van gisteren).
Ik kreeg uit eigen lijn enkele vragen bij het stuk dat ik gisteren ook aan jullie toezond. Ik heb ze in de kantlijn verwerkt en zou

jullie willen vragen daarnaar te kijken. Misschien waren jullie er zelf ook op gekomen.

   
Hartelijk dank maar weer en groet,

(10)(2e)

35512192 0185



 To: - BD/DWJZ/SSR[sklied]

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

Sent: Tue 8/3/2021 9:30:56 AM

Subject: brief TK aantallen kale taakstraffen

Received: Tue 8/3/2021 9:30:57 AM

03 08 2021 nadere informatie aan de Tweede Kamer - reactie Raad voor de rechtspraak - concept.docx

@minjenv.nl]   

 

Hoi IEEE, 
Ik vond het aangedragen voorbeeld in het dossier geweldsaanwending.
Ik heb er dit van gebrouwen. Zou je kort mee willen lezen?

(10)(2e) 

35512193 0186



 To: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB[IRUSIEIN@minjenv.nl]
Cc: IO- SoIOW.2 SHRUTI Orme ni]
From: IDES50/D\WJZ/SSR

Sent: Tue 8/3/2021 6:03:12 PM

Subject: Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 20152020 - concept beleidsreactic Jia
Received: Tue 8/3/2021 6:03:13 PM

Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 20152020 - concept beleidsreactie [ddd  

 
aangezet dat ook in het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod, de rechter vrij wordt gelaten in de bepaling van de

duur van een gevangenisstraf. Goed om te weten is dat de taakstrafregeling bij jeugdigen er anders uit ziet (meer combi-

mogelijkheden). Vandaar de voorgestelde wijzigingen. Tussen rechte haken staat een mogelijke verwijzing naar de evaluatie die

zal worden toegezegd in de MvA. Afhankelijk van het moment waarop de stukken uitgaan, kan daarnaar worden verwezen.

Succes met het vervolg! Na 9 augustus is [ly

kunnen allicht morgen even bellen.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

 beschikbaar voor nadere afstemming. Ik heb vanaf morgen verlof maar we

 

35512194 0187



  To: (2e)

- BD/DWJZ/SSRIUNEI@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 8:11:21 AM

Subject: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod foc)| wz geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 8:11:22 AM

 

t.i., ik heb jouw opmerkingen ‘uitgezet’ voor de gevraagde input. Dank overigens voor het snelle leeswerk!

  Reeds beoordeeld

35512195 0189



  
 
 
 

 

  
 

To: REED) - B0/DWZSSR

IMITIERIM @ minjen. nl REED)

BD/DWJZ/SSR]] aminjenv.nl]; IIIRESEE- 8D/DWJz/SSRIEEEE@minjenv.nl]
From: - BDIDWJZISSR
Sent: Tue 712712021 9:58:22 AM

Subject: FW: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 7/27/2021 9:58:23 AM

Dag[IIRC
Bijgaand informatie van de Raad voor de rechtspraak aangaande het taakstrafverbod. Een in mijn ogen wat

verontrustend bericht van de Raad waarbij ik om opheldering heb gevraagd.
Voor de planning van de toezending van de memorie van antwoord aan de EK heeft dit mogelijk gevolgen. Ik wacht

de reactie van de Raad af.

Hartelijke groet,

ied) 
  Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden:

rg
27 juli 2021 11:03

Aan:IESECEONEN ©0/0RB/RG

cc: INR CIEIN 50/0RC/CV ;
- BD/DRB/SBA

Onderwerp:
F

RE:Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [IEEIEDN,
Allereerst hartelijk dank, ook aan de secretaris, voor deze inspanningen.
Om met je laatste vraag te beginnen: op het tweede gedeelte van de vraag van de leden van de D66-fractie (of
eventuele onvrede met een opgelegde taakstraf niet het beste in de kolom van de rechterlijke macht kan worden

opgelost) hebben we een antwoord. Daarin wordt om een waardering verzocht en deze moet van de

bewindspersonen zelf moet komen, niet van de Raad.

Ik vraag graag aandacht voor het volgende.
Ik vind het erg verontrustend te lezen dat de cijfers die eerder zijn aangeleverd niet correct zijn. Daarmee is de

Tweede Kamer bij gelegenheid van de nota naar aanleiding van het verslag dus verkeerd geinformeerd. Daarvan

zullen we de Ministers op de hoogte moeten brengen.
Meer inhoudelijk roept de mededeling van de Raad de vragen op wat dan wel de juiste cijfers zijn en ook waar dan

de onjuistheid zit (hoe die verklaarbaar is). Op grond van de nu aangereikte informatie kunnen we enkel zeggen dat

het om ongeveer 140 zaken gaat, maar niet waarom die (per jaar uitgesplitste) cijfers die vorig najaar zijn

aangereikt, niet kloppen. Kort en goed: is hiervan een oorzaak te beschrijven (gehanteerde definities wellicht?) en

zou alsnog per jaar kunnen worden uitgesplitst? En tot slot: kloppen de aantallen over de poging zware

mishandeling wél?

Een tweede punt dat mij opvalt is dat de Raad schrijft dat op verzoek van het ministerie een vraag niet beantwoord

wordt ("De vraag over de uitkomst van het hoger beroep is op verzoek van J&V niet beantwoord”). Deze

formulering doet ‘instructie/verzoek’ vermoeden een vraag onbeantwoord te laten. Daarvan is geen sprake. Als die

informatie beschikbaar is, ligt het voor de hand die vraag wél te beantwoorden. Mijn aanvankelijke veronderstelling
was echter dat die aantallen zodanig hoog zouden kunnen liggen dat we in overleg met de Raad een separate

afweging zouden moeten maken over de mogelijkheden tot beantwoording van die vraag. In die afweging zou dan

zijn betrokken hoe bewerkelijk het is om dit uit de systemen te halen. Nu blijkt dat de aantallen hoger beroep sinds

2015 op 3 (vanuit het OM) respectievelijk 20 (per jaar, vanuit de verdachte) uitkomen, zou ik willen vragen alsnog
na te gaan wat de uitkomst was in hoger beroep. Of registreert de rechtspraak dit niet?

Voor een gedegen inzicht in de door de Raad voor de rechtspraak verrichte inspanning zou het tot slot prettig zijn
wanneer men aangeeft hoe het onderzoek nu is verricht. Ik weet uit de brief van najaar 2020 dat men zegt dat er

geen dossieronderzoek is verricht, maar ik kan niet richting onze Ministers reproduceren hoe de analyse wél tot

stand is gekomen. Zou de Raad daarop nog licht kunnen laten schijnen? Heeft men een bepaalde zoekslag gemaakt
in de eigen systemen (welke zijn dat, zoekt men dan op artikelnummer of bepaalde kenmerken?). Een korte

toelichting volstaat mogelijk en geeft ook inzicht in de redenen waarom de cijfers van nu afwijken van de cijfers van

vorig najaar.
Voor wat betreft de vraag van de Raad voor de rechtspraak of er een formelere positie moet komen of dat met de

beantwoordingswijze kan worden volstaan, het volgende. De vaststelling dat de eerdere cijfers niet correct waren

en dat daardoor de Kamer onjuist is geinformeerd, maakt dat een formele brief (met toelichting) wenselijk en

noodzakelijk is. Die brief zal bij de advisering aan de Ministers worden betrokken.

Ik zou je willen vragen in overleg met de Raad voor de rechtspraak te bezien of en hoe aan het voorgaande gevolg
kan worden gegeven (wat mij betreft onder doorgeleiding van deze mail). Ons streven is om 5 augustus de lijn te

hebben deoorlopen, maar we zien ook dat we in de recesperiode zitten dus overleg daarover is zinvol.

Hartelijke groet
en dank voor je inspanningen,

  [RCETERE ol fo [ETE



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beocordeeld 

35512197 0190



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIEEEHA@minjenv nl]; (10)(2e) BD/DW.JZ/SSR[INEIM@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 8/3/2021 12:16:34 PM

Subject: FW: UPDATE STUKKEN TAAKSTRAFVERBOD - overdracht

Received: Tue 8/3/2021 12:16:35 PM

12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod.docx

12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx
12. Brief aan TK MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

Hoi OER en BUED],

Gelet op mijn aanstaande verlof dit onderstaande bericht ter informatie. Ik heb de betrokken beleidscollega’s daarin

geinformeerd over de stand van zaken inzake het taakstrafverbod.

heb ik daarin neutraal benoemd als degene die het stokje (tijdelijk) overneemt. Bij dezen het verzoek dat

waar nodig ook te doen.

vIk heb de ondersteuning gevraagd de digijust-werkstroom zo aan te passen dat na mij de stukken bij
komen te liggen. De betreffende stukken staan dus in Digijust en zijn in afschrift ook bijgevoegd.

¥ Voor het invullen van PRO MEMORIES (in de nota en de brief aan de TK) zal een brief van de Raad voor de

rechtspraak moeten worden afgewacht. Ik weet niet wanneer we die tegemoet kunnen zien. Er is wel contact

tussen de Raad en mevrouw (10)(2e) een collega van DRB. Er wordt dus aan gewerkt.
vVan de extra brief aan de Tweede Kamer wordt melding gemaakt in de aanbiedingsnota. Deze aanvullende

passages in de nota zagen jullie niet eerder. Mocht de Raad inderdaad met een formele brief komen, dan zal

ook deze nog als bijlage bij de stukken moeten worden gevoegd.
vTot slot: ik kan mij voorstellen dat ook de inhoudelijke beantwoording n.a.v. een eventuele brief van de Raad

nog aanpassing behoeft. Ik verwijs naar blz. 9 van de memorie van antwoord. Maar ook op bladzijde 10

worden de eerder door de Raad aangereikte cijfers genoemd. Omdat ik de reactie van de Raad nog niet ken,
treffen jullie nog geen voorzet aan voor een verdere beantwoording.

Mijn verzoek is naar bevind van zaken te handelen en waar mogelijk te bevorderen dat de stukken naar de

Ministers gaan. Ik vermoed bij terugkomst (omstreeks 24 augustus) zelf ook hierin nog een rol te hebben. Ik geef

nog in overweging bij gelegenheid van een staf de Ministers over de stand van zaken, de reden voor de vertraging
en de extra brief aan de Tweede Kamer alvast te informeren.

Ik ben op mijn privé-nummer per Whats-app bereikbaar mocht er behoefte bestaan aan nadere informatie of

afstemming.

Hartelijke groetenJE
led

Reeds beoordeeld 



[RU=I=lsEfoI=Tolelo [TTT] 

35512199 0191



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIEEEA@minjenv.nl]
From: (ED) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/21/2021 9:14:30 AM

Subject: FW: Verzoek aanmaken werkstroom SSR W 49.107

Received: Wed 7/21/2021 9:14:31 AM

2107 2021 memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx

Brief EK.docx

Nota aan MJenV en MrB Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen - Digijust. docx

Hi [gle]. dit ter info en ook zodat je de stukken hebt. Ik zou je willen vragen mee te lezen op de nota. Het is een aanzet maar wel gedeeld met

beleid voor afstemming.

Reeds beoordeeld

35512200 



 To: - BD/DWJZ/SSRIIRIED

From: IEEE50/D\WJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 7:28:04 AM

Subject: FW: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 7/14/2021 7:28:04 AM

@minjenv.nl]

   
 

Ik heb collega gemeld dat dat goed is. Kennelijk wordt eraan gewerkt.
Van: gic) Rvdr 's-Gravenhage)

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:10

Aan: BD/DRB/RG
:

(10)(2e) - BD/DRB/SBA; (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 
Helaas gaat het aanleveren van cijfers/ antwoorden morgen niet lukken. We hopen dat eind van deze week afte hebben (uiterlijk

maandag), hopelijk zit die speling er bij jullie nog in.

Met vriendelijke groet,

 OED)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

Bestuursondersteuning
de Rechtspraak

 

 

www.rechtspraak.nl
Raad voor de

rechtspraak

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:25

 

 

  
 

Aan UY CI (Rvdr 's-Gravenhage)JENrechtspraak.nl>
cc: ES) BD/DRB/SBA<ICINIM© minjenv.n|>; BD/DRC/CV 

 (10)(2e) @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [led]
 

Het klopt dat het gaat om de geel gemarkeerde vragen. We hopen daarmee input te hebben om de vraag van de

leden van D66 te kunnen beantwoorden.

Mocht het nu niet mogelijk zijn om dit uit jullie systemen te halen, zou je dan kunnen aangeven waarom dit niet

mogelijk is? Mogelijk dat we dit dan kunnen verwerken in ons antwoord.

Lukt het om uiterlijk woensdag te reageren?

Groetjes,
(10)(2e) 
 Van: (UE (Rvdr 's-Gravenhage) <BUYPEINN © rechtspraak.nl>

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 14:28

Aan: (10)(2e) BD/DRB/RG <|EESIMa ninjenv.nl>
CC: REEDS -8D/DRB/SBA <I EES 2 ninjenv.ni>; OES

(10)(2e) @ minjenv.nl>

  

   
    
 

Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Ha [EER].
Nog even voor de zekerheid: het gaat alleen om het (door mij) geel gemaakte deel van je mail? Of gaat het om de cursieve deel?

En op welke termijn had je het antwoord willen hebben?

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

Bestuursondersteuning
(10)(2e)

www.rechtspraak.nl
de Rechtspraak

 

 

Raad voor de

rechtspraak

Van: (10)(2e) BD/DRE/RG <|ESI@ ninienv.nl>
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 17:55

Aan:| (10)2e) [GUNES 's-Gravenhage) <JUOICIIN @ rechtspraak.nl>

35512201

 

  
0195



 RIED) -8D/DRB/5BA <|RIES@ minjenv.n >;INCE- 80/DRC/CV
dminjenv.nl>

Onderwerp: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

  [0d e=)]

 
Ik begrijp van dat jullie eerder contact hebben gehad over het beantwoorden van vragen van de Eerste Kamer over de

Wet uitbreiding taakstrafverbod. Hij heeft gevraagd of ik dit van hem kan overnemen.

Een van de vragen luidt als volgt:
“Zien de leden van de D66-fractie het goed dat er gemiddeld genomen perjaar zo’n honderd kale taakstraffen worden opgelegd
tegen mensen die geweld tegen functionarissen met een publieke taak hebben gebruikt. Als die kale taakstraf die de rechter in

eerste aanleg oplegde als onrechtvaardig wordt beschouwd, in hoeveel van die zaken heeft het Openbaar Ministerie en/of de

verdachte dan hoger beroep ingesteld? En wat was de uitkomst in hoger beroep? Is de regering het met de D66-fractie eens dat

eventuele onvrede met een opgelegde taakstraf het beste in de kolom van de rechterlijke macht kan worden opgelost, d.w.z.

door hoger beroep in te stellen in plaats van naar het middel van een wetswijziging te grijpen?”
In de bijlage staat een eerdere reactie van de Raad voor de rechtspraak (gegeven tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in

de Tweede Kamer) waarnaar de leden van fractie van D66 lijken te verwijzen (de ongeveer 100 zaken waarin een kale taakstraf

is opgelegd in geweldszaken waarop het wetsvoorstel betrekking heeft).

Ik hoor het graag.

Vriendelijke 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

 

Informatie van de Raad voor de rechtspraak,de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges

vindt u op www.rechtspraak.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

35512201 0195



 To: ED] - BD/DWJZ/SSRISRNED]

From: IEEE50/D\WJZ/SSR

Sent: Mon 7/19/2021 12:58:49 PM

Subject: FW: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 7/19/2021 12:58:49 PM

 @minjenv.nl]

 (10)(2e) =

Dit ter informatie. Wachten de antwoorden af?

Hartelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

van: IECEESIE =n DRE RG<Iinc oi
Datum: maandag 19 jul. 2021 2:32 PM

Aan: INSSRCOEEIR - =o w17/55RCEES@ minjcny n>
Onderwerp: FW: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

oi IE),
Zie onderstaand bericht.

Groetjes,

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 17:01

Aan: BD/DRB/RG

cc: BD/DRB/sBA ; ISEIESIE- 50/DRC/CV

Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Doordat al verschillende mensen met vakantie zijn (ook bij onze ‘toeleveranciers’) loopt het allemaal niet zoals gepland. Sorry voor de

vertraging.

Vandaag gaat het helaas niet meer lukken, er wordt hard aan gewerkt om het begin volgende week klaar te hebben.

Met vriendelijke groet,

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

Afdelingshoofd en secretaris Raad

\Bestuursondersteuning
(10)(Ze) de Rechtspraak

www.rechtspraak.nl

 

Raad voor de

rechtspraak

Van: (10)(2e) BD/DRE/RG <|ESI@ ninjenv.ni>
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 9:29

Aan: ESIC)

Ces
s-Gravenhage) JERE =chtspraak.nl>

cc: - 80/DRB/5BA <|IRIE© minjenv.nl>; BD/DRC/CV

Pr Ea
Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi Elles]

Als eind van de week lukt, zou dat heel fijn zijn. Dan kunnen we het maandag verwerken.

Groetjes,

Van: BECESI (Rv 's-Gravenhage) <|BUY CEN @ rechtspraak.nl>

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:10

Aan SEED) BD/DRB/RG<I© ninjenv.nl>
CC: BD/DRB/SBA <|RES@ minienv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV

minjenv.nl>

Onderwern: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

35512202 0196

 

 

  

 
 



 
Helaas gaat het aanleveren van cijfers/ antwoorden morgen niet lukken. We hopen dat eind van deze week af te hebben (uiterlijk maandag),

hopelijk zit die speling er bij jullie nog in.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

 Bestuursondersteuning

(10)(%e) de Rechtspraak 
www.rechtspraak.nl

Raad voor de

rechtspraak

FOES - 8D/DRB/RG <|ESI >

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:25

(UIC (Rvdr 's-Gravenhage) <I) >

(10)(2e) - BD/DRB/sBA <|EESE >;IEEE- 5o/DRC/CV
=>

 

 
 
< (10)(2e)

Onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 Hoi ilde]

Het klopt dat het gaat om de geel gemarkeerde vragen. We hopen daarmee input te hebben om de vraag van de leden van D66 te kunnen

beantwoorden.

Mocht het nu niet mogelijk zijn om dit uit jullie systemen te halen, zou je dan kunnen aangeven waarom dit niet mogelijk is? Mogelijk dat we dit

dan kunnen verwerken in ons antwoord.

Lukt het om uiterlijk woensdag te reageren?

Groetjes,

Van: (10)(2e) Rvdr 's-Gravenhage) <jEYEH)] >

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 14:28

 
 

 Aan (10)(2e) BD/DRB/RG < (10)(2e) >

cc:ECR 075/504Eo) >; IG EIEIN ©0/ORC/CV

(10)(2e)

onderwerp: RE: Vraag nav vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Nog even voor de zekerheid: het gaat alleen om het (door mij) geel gemaakte deel vanje mail? Of gaat het om de cursieve deel?

En op welke termijn had je het antwoord willen hebben?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

 Bestuursondersteuning

(10)(%e) de Rechtspraak
www.rechtspraak.nl

 

Raad voor de

rechtspraak

RAEIEl o]=To lo] fo [TET fo) 



Reeds beoordeeld 



To: IED] - EDN COI @ minjeny.nl]
From: REESE -20/D\WJZ/SSR

Sent: Thur 9/9/2021 10:32:50 AM

Subject: FW: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MJenV en Mrb MVA

behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

Received: Thur 9/9/2021 10:32:50 AM

 

 
Graag vraag ik — mogelijk ten overvloede — aandacht voor een zaak die vanmiddag aan je zal worden aangereikt via Digijust. De aanlevertermijn
van donderdag 12.00 uur werd niet gehaald maar de stukken zouden toch nog meekunnen in de weekendtas.

Momenteel liggen de stukken in Digijust voor bij [IF]. Mochtje nog in de gelegenheid zijn om vanmiddag af te doen, fijn. De urgentie (Sander

zit met smart te wachten) is in onderstaande mail tot uitdrukking gebracht.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 

Reeds beoordeeld 

35512203 0197



To: BENE- 50/0WJz/sSRIRIES
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 9/7/2021 1:03:09 PM

Subject: Laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota bij wv uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 9/7/2021 1:03:09 PM

Brief Raad voor de rechtspraak 10 augustus 2021.pdf

12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod.docx

 @minjenv.nl]; BD/DW.JZ/SSR [IES] @minjenv.nl]
 

 

 

 

Hoi EAE en EIGER, 
Bijgaand treffen jullie de laatste versies aan van de opgemelde stukken. Aanleiding voor de wijzigingen is de brief van de Raad

voor de rechtspraak die eveneens is bijgevoegd. Met wijzigingen bijhouden heb ik de gevolgen daarvan gemarkeerd. Ook kwam

ik bij lezing nog een enkele redactionele onvolkomenheid tegen.
Ik hoop de digijustlijn morgen te kunnen starten maar het leek me goed wanneer jullie van de voorgestelde wijzigingen (beperkt
aantal) nog kennis zouden nemen.

Hartelijke groet,

(10)2e) 

35512204 0199



 
 

 

 

 
 

To: IESE 50/DRC/CVIEEESI@ minjenv.n!];IIE- 80/DRC/CVIEFEIESN@minjenv.nl]; EES)

BD/DRC/CVIRESE @minjenv.nl]: - BD/DSenJ/TenBERES@minjenv.nl];(CUTER
BD/DFEZ/CBU/ClusterI
Cc: IEEE- 50/DGPenV/PPBT/PBO IED minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenBEES @minjenv.nl); BD/DRC/CV[EUEDR@ minjenv.nl]
From: ERCTEOME 0/01) 2/55R
Sent: Wed 7/21/2021 9:01:34 AM

Subject: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taak strafverbod
Received: Wed 7/21/2021 9:01:35 AM

2107 2021 memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx

Nota aan MJenV en MrB Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen - Digijust.docx
 

 

Collega’s,
Bijgaand het laatste concept inzake de memorie van antwoord bij het taakstrafverbod.

Wij zijn nog in afwachting van een reactie van de Raad voor de rechtspraak maar (voordien) verneem ik graag jullie instemming.
Ik zou graag weten wie ik in de lijn voor visie vooraf op kan nemen zodat ik een werkstroom kan laten aanmaken. Willen jullie
mij informeren? Houd daarbij ook rekening met verloven.

Het zou mijn voorkeur hebben wanneer de lijnen kort zouden kunnen zijn en de beide bewindspersonen na verlof van de stukken

kunnen kennisnemen.

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

 

    

35512205 0200



To: IEEE- =0/0\WJz/sSRIREY
From: REESE50/D\WJZ/SSR

Sent: Mon 9/13/2021 10:44:31 AM

Subject: Memo staf Mrb 15-09 onderzoek naar taakstraffen

Received: Mon 9/13/2021 10:44:31 AM

Memo staf Mrb 15-09 onderzoek naar taakstraffen.docx

 @minjenv.nl]

 

In concept. Zou je kort kunnen meelezen?

35512206 0201



  
  

  To: (10)(2e) - BD/DWJZ/S SRI)

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

Sent: Mon 9/13/2021 10:47:01 AM

Subject: Memo staf Mrb 15-09 onderzoek naar taakstraffen

Received: Mon 9/13/2021 10:47:02 AM

Memo staf Mrb 15-09 onderzoek naar taakstraffen.docx

@minjenv.nl]

 

Ik stuur nu de juist versie. Excuus.

35512207 0203



 

 

To: ES BD/DWJZ/SBRIEEEA@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR] @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 8:22:41 AM

Subject: Memorie van antwoord Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - rapport ongekend onrecht

Received: Wed 7/14/2021 8:22:41 AM

Beste [IEY,
Ik heb een korte vraag en wel of iemand bij SBR zou kunnen meelezen op een voorgenomen passage in de memorie van

antwoord bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Er wordt een beschouwing gevraagd over de relatie tot het rapport

'‘Ongekend onrecht’ en daarop zijn twee alinea’s reactie gewijd. Ik weet niet of in jouw sector zich iemand in het bijzonder met

het onderwerp bezighoudt, maar als dat het geval is, zou ik even willen afstemmen. Zou jij het aan een collega kunnen

doorgeleiden?
Ik heb de betreffende passages hieronder ingekopieerd, vooral het geel gearceerde deel is ‘sectoroverstijgend’.

Hartelijke groet,

(10)(2e)
 

35512208 



 To: BD/DWJZ/SSRIEIESM@minjenv.nl]; EOFS - 50/DW.Jz/SSR NES

Cc: ERED- =0/0\J7/ssR ITEM @ minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 11/10/2021 1:58:39 PM

Subject: nader voorlopig verslag taakstrafverbod

Received: Wed 11/10/2021 1:58:39 PM

nader voorlopig verslag.pdf

 

 

Collega’s,
In de bijlage kan worden gevonden het nader voorlopig verslag van de EK bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod.

Ik ga met de beantwoording aan de slag.
Groet, FEDER) 

35512210 0206



 

  
 : (10)(2e) BD/DRC/CV[EQUEA@ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO[ INIT] @minjenv.nl];

(OIESE- BD/DGSB/DSens/SITHER @minjenv.nl
Cc: BD/DWJZ/SSRIEES

From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 11/10/2021 2:12:39 PM

Subject Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

Received: Wed 11/10/2021 2:12:40 PM

nader voorlopig verslag.pdf

 @minjenv.nl]

 

Dag collega’s,
In de bijlage treffen jullie nadere vragen aan over het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod. Mijn verzoek is

daarvan alvast kennis te nemen. Ik zal nog een voorstel doen voor de verdeling van de beantwoording. Veel zal liggen op het

terrein van DWJZ maar voor enkele vragen kijken we graag naar jullie (bijvoorbeeld: p. 2, onder 2, eerste alinea).
We streven weer naar een vlotte beantwoording. Ben ik bij jullie nog steeds aan het goede adres?

Hartelijke groet, {ES 

35512211 0207



 To: BD/DW.JZ/SBRIIIEEIE @minjenv.nl]
From: oe) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 9/13/2021 9:02:26 AM

Subject: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Received: Mon 9/13/2021 9:02:26 AM

 

Hoi [REE

Een memo volgt nog maar ik wil een onderwerp aandragen voor de staf met Mrb woendsdag a.s. en graag ook een uitnodiging
ontvangen.
Het onderwerp is Memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod — opmerking Mrb over taakstrafonderzoek. 5

min. Lijkt me voldoende.

Hartelijke groet, [{ED) 

35512212 0208



  
To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRERERI@ minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) - BDIOW 2/5 SR EER ominjen ni]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 9/8/2021 8:18:14 AM

Subject: RE: 12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528)

Received: Wed 9/8/2021 8:18:14 AM

  [UFR en HEED)

Hartelijk dank beiden voor de kritische blik alsnog. Ik heb na verwerking van alle suggesties de stukken nu

aangereikt in DJ.

Ik ga nog na wat te doen met het vetgedrukt weergeven van de fractienamen. Ik zal informeren bij [{led)

mij voorstellen dat dit door de SDU gebeurt. Zo niet, dan doe ik dat alsnog voordat de stukken uitgaan.
Het leek me aan de voortgang dienstbaar de stukken al in de systemen aan te reiken.

Hartelijke groeten,

 

 

 

    
  

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:13

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

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

Onderwerp: 12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528)
Hoi [i 9led)]
Een mooi stuk nogmaals, met een kalme aanvulling. Zie in de tekst nog een enkel redactioneeltje. Verder vroeg ik me af of het

niet gebruikelijk is in de EK stukken de partijen met vet aan te duiden. Tot slot viel mij op dat in de brief van de Rvdr gewag

wordt gemaakt van de berechting van een poging mishandeling; merkwaardig want dat is — als het gaat om art 300 Sr - niet

strafbaar.

Groet RIES)

 

 

35512213 0209



 To: oe) BD/DWJZ/SSR USED] minjenv.nl] 
Cc: IEF- 5D/D\WJZ/SSR] @minjenv.nl]
From: ED) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 7/15/2021 7:26:17 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod -§

Received: Thur 7/15/2021 7:26:18 AM

 pel wz geaccepteerd opm checken

 

Hoi [RED],

Hartelijk dank! Nuttige suggesties die ik graag overneem met de uitleg die je daarbij geeft.
Je hebt natuurlijk een belast verleden ©, reden om je hierop te bevragen.

Groet,

 Reeds beoordeeld

35512215 0210



 To: BD/DSenJ/TenBIEHIEI@minjenv.n|]; ICSI] @reclassering.nl]
From: [ERED5D/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 11:10:54 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 7/14/2021 11:10:54 AM

 Elwz geaccepteerd opm checken

 Beste BER en (UES

 Dank allebei voor de gedane moeite en de beantwoording! Dat is nog eens snel. [lERl. mag 1k jou wel verzoeken de bijlage
vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden? Het was de bedoeling enkel de betreffende passage te delen.

EE
dank en groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry com)

Reeds beoordeeld 
35512216 0211



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUNEI@ minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 7/15/2021 9:33:28 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod BRIE wz geaccepteerd opm checken

Received: Thur 7/15/2021 9:33:28 AM

 

‘Bijzonder’ komt wel voor, ‘bijzondere’ niet. Het woord ‘voorwaardelijk’ tref ik niet aan © maar ik zal aanvullend

bewijs zoeken.

van: [JIRRESI- 50/0W)z/ssR
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:32

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod - Ew 2 geaccepteerd opm checken

Ja, goed dat je die rode zin zo nog checkt (ik had het onderzoek ge-ctrl-F-t op bijzondere voorwaarden en dat

leverde niets op, maar een nadere blik kan zeker geen kwaad).

Van: BD/DWJz/SSR <|BE) >

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:30

Aan: RED | 8D/DwWiz/ssR <JIEIN >

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi

eee =
de hieronder in het rood

nh
zin doe ik

=
onderzoek. Die zouDat lijken me verstand

(111)

 

 
wz geaccepteerd opm checken

 

    
 

  

 
ook kunnen vervallen.

Groet, EU!
©

(10)(2e) BD/DWJZ/SSR <|IREIED) >

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:26

Aan:[IEEE- :o/0w)z/ssR <|IRRES >

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod BEER] wz geaccepteerd opm checken

Hoi iE],

De reactie van de reclassering is m.i. meer dan voldoende.

 

 

 
Vriendelijke groet,
(10)(2e)

Van: BD/DwW.z/ssR <I EESI >

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:05

nan:ICICI- =o,0v12/5s+ JCEM S

 Onderwerp: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod - lig wz geaccepteerd opm checken

Hoi ed],

Beantwoordt de bijgevoegde/onderstaande reactie jouw vraag/opmerking bij het onderzoek (p. 16)? Ik heb de

alinea hierop enigszins aangepast (zie hieronder). Ik heb daarin willen benadrukken dat (11)(1)

 
355612217 0212



ye)

 

[RELERol=TeToTre [1-10 



[REETER oI=ToToTgo [=T=1Te] 

355612217 0212



To: BD/DRB/RG [IEE @minjenv.n];
BD/DRC/C (10)(2e) minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 7:27:16 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 7/14/2021 7:27:17 AM

Hoi EY Iel,

Dank voor je bericht. Ja dat kan. Bij voorkeur natuurlijk eind deze week zodat het maandag kan worden verwerkt?

Hartelijke groet,

van:[IEEE- 60/0RB/RG
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 09:12

Aan: IIREESEEN- 0/0rc/cv ;IEE50/0w)z/s5R

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi Eel,
Kan ik aangeven dat eind deze week en/of maandag goed is?

Groetjes,

10)(2e)

Van: 8D/DRC/cV<|CEDI© minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:23

Aan: REED) - BD/DWJzZ/5SR<|E2 minienv.ni>
cc: ES) 8D/DRB/RG <|EESe ninienv.nl>
Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Ha [IEENERN,
Bijgaand alvast voortgangsbericht van rechtspraak mbt aantallen hoger beroep (je eerste bullet).

Groet,
(10)(2e)

 

RllElellelo] fo [T=] o) 



   
 To: OES (Rvdr's-Gravenhage) [IEC @rechtspraak.nl];

BD/DRB/RG[IYNICII @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Fri 9/3/2021 12:30:04 PM

Subject: RE: aanvullende informatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 9/3/2021 12:30:04 PM

  
 
 

 

Besten,

Hartelijk dank, we zien de beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

 
Onderwerp: RE: aanvullende informatie wetsvoorstel vitbreiding taakstrafverbod

Ha beide,
Aanstaande maandag (uiterlijk 16:00 uur) is het antwoord compleet, inclusief akkoord Raad.

Is dat nog akkoord?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

\Bestuursondersteuning

(10)(2e) de Rechtspraak
www.rechtspraak.n|

 

Raad voor de

rechtspraak

 Van: (10)(2e) - BD/DRB/RG

Verzonden: donderdag 2 september 2021 14:16

Aan: (Rvdr 's-Gravenhage)

  (10)(2e) illen sturen? 

  2e)

Ministerie van JenV

Directie Rechtshestel, Noord 217% etage

Tel: + (10)(2e)
email: INGIOIEEN@rmin env.

vaste vrije dag: vrijdag

Van: (10)(2e) Rvdr 's-Gravenhage) <JIESI @ rechtspraak.nl>

Verzonden: donderdag 2 september 2021 14:10

Aan:ICT-50/0re/RG<EEESI© minjenv.ni>
Onderwerp: RE: aanvullende informatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

  

 
Er wordt hard aan gewerkt, ik hoor vandaag wanneer we de gegevens kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

35512219 0214



 (10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

\Bestu ursonndersteuning
de Rechtspraak 

WWW.rechtspraak.nl
Raad voor de

rechtspraak

Van: BD/DRE/RG <|HNEIICOM@ minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 1 september 2021 16:09

Aan:| (102e) [CURES 's-Gravenhage)<I @ rechtspraak.nl>

Oncierwerp:
aanvullende informatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

  

 (

> van DWJZ met de vraag of we binnenkort de resterende beantwoording van de vragen van de EK kunnen

verwachten. Hij meldde dat de minister

+

de beantwoording van de vragen volgende week wil hebben. Wij belden daar vorige week al over, maar de tijd begint
nu dus te dringen. Kunje mij snel laten weten wanneer wij de informatie kunnen verwachten?

Groet,

 
IED

Ministerie van JenV

Directie Rechtshestel, Noord 21% etage

Tel: + (10)(2e)

email: minjenv.nl

vaste vrije dag: vrijdag

 

 

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

 

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de hijzondere colleges vindt u op

www.rechtspraak.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

35512219 0214



To: (10)(2e) (Rvdr's-Gravenhage)' [IMUSIC @rechtspraak.nl]; (10)(2e) -

B0/DRE/RC MIKES @minjeny nl]
Kamen

rager
(Rvdr's-Gravenhage)IEESEGrech tspraak.nl]

BD/DWJZ/SSR

Tue TE5.03 AM

Subject RE: aanvullende informatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 9/7/2021 9:15:04 AM

Beantwoording vragen D66.docx

Dag (10)(2e)

Hartelijk dank voor deze nadere informatie. Het leek me goed onze voorgenomen beantwoording en de verwerking
van jullie informatie nog even terug te leggen. In het bijzonder viel ons dat de vraag naar de strafeis in de zaken

waarnaar wordt geinformeerd nog niet leek te zijn beantwoord.

Ik verwijs verder naar de bijlage waarin de Raad wordt geciteerd en waarin wordt aangegeven dat bij gebrek aan

dossieronderzoek het antwoord op de vraag naar de strafeis ook niet is geproduceerd. De vraag is of jullie

opmerkingen hebben bij de beantwoording op deze wijze en of deze feitelijk juist is. Ook andere opmerkingen en

suggesties zijn welkom. Een reactie op zeer korte termijn wordt erg op prijs gesteld.

Hartelijk dank voor elke te nog te nemen moeite,

Vriendelijke groet,

Reeds beoordeeld 



[REITsEfoI=Tolelo [TTT] 

35512220 0215



To: (10)(2e) - BD/DRB/RGIEEEGminjenv.nl]
Cc: (10)(2e) D/

2/5 SRM@minjenv.nl]
From: LC

3D/ 7

Sent: Fri 7/30/2021 6:34:33 AM

Subject: RE: Sonos Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 7/30/2021 6:34:33 AM

Hoi EOIN,

Ik heb op onderstaande nog niet mogen vernemen. Mag ik vragen

jke groet,

(10)(2e)

 

[RU=l=lsEfel=Tolelo [11 Te]

{10)2e)

35512221 



Reeds beoordeeld 35512221



Reeds beoordeeld 35512221



Reeds beoordeeld 

35512221 0216



To: BEDE=0/0WJ2/s SRI

From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 9/30/2021 7:38:26 AM

Subject: RE: KA EK-cie

Received: Thur 9/30/2021 7:38:26 AM

 @minjenv.nl]

De beleidscollega’s zal ik even moeten opsporen. Iedereen heeft ander werk.

Van: - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 30 september 2021 09:30

Aan:IEEE- 20/0 wW)z/ssR
Onderwerp: RE: KA EK-cie

Niet geheel onverwacht.

Informeer jij IEICE EES: de betrokken beleidscollega’s?

Van: (10)(2e)
ll

50/0wiz/55R<I@ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 30 september 2021 09:22

ED) -8D/DWJZ/5SR <I CII @ minjenv.nl>
OED) BD/DWJZ/sSR <J NER @ minjenv.nl>

Onderwerp: KA EK-cie

 
  

 

Korte aantekeningen vergadering
commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van

28 september 2021
2.

35528
Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 26 oktober 2021.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Algemeen juridisch ondersteuner

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

 (10)(2e)
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/venj
 

35512225 0217



 To: BD/DSenJ/TenBEI@minjenv.n]
B/DBAC/55 ISTE @ mien 1 GEE  

  

  

  
 

Cc: (10)(2e)

BD/DBAenV/SBJ (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR 
Sent: Fri 7/30/2021 7:43:26 AM

Subject RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod - reminder -

graag reactie voor

dinsdag 3 augustus

Received: Fri 7/30/2021 7:43:26 AM

Dag allen,

Hartelijk dank. Voor de duidelijkheid: het gaat om de onderstaande passage.

 
 

  
 

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DSenJ/TenB

Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 09:18

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

CC: (10)(2e) BD/DBAenV/SB ; (10)(2e) BD/DBAenV/SB

Onderwerp: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod - reminder -

graag

reactie voor dinsdag 3 augustus

Hi EER,
Lijkt mij goed om slachtofferbeleid mee te laten lezen. Ik neem [{UleE] en SEES

lezen op pagina 14.

Hartelijke groet,

van: IED) BD/pwJz/ssR <[REI >

Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 08:44

Aan: [EEE 50/orc/cv <[TRES >; BD/DRc/cV <[RES >:IRS
8D/Drc/cv<I >; [JERE - 8D/Dsenl/Tens <IEIR >; RED)

BD/DFEZ/cBU/ Cluster A <|JFEST >

: (10)(2e) BD/DGPenv/PPBT/PRO <I EEIIN >;

(0 Moco ETREcoco| >

Onderwerp: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod - reminder -

graag

reactie voor dinsdag 3 augustus

Collega’s,
Ik heb op onderstaande (behalve van DGSenB) nog niet mogen vernemen, graag jullie aandacht daarvoor. Fijn als

ik uiterlijk dinsdag 3 augustus instemming kan vernemen. Bij voorkeur vermeldt ik in de nota ook dat er

afstemming heeft plaatsgevonden en beperk ik de visie vooraf. Mocht er toch prijs worden gesteld op visie vooraf,
dan ook graag aangeven bij wie.

WFD, wilde jij ook slachtofferbeleid nog laten meelezen op p. 14 over mediation?

Vriendelijke groet,

qed)

 

mee in cc met het verzoek mee te 

 
 

 
 

BD/DSenl/TenB

 

RAEIEl o]=To lo] fo [TET fo) 



Reeds beoordeeld 

355612227 0218



To: IESE- 20/0FEz/CBU/ Cluster AEIEIIM@minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 8/3/2021 11:19:54 AM

Subject: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 8/3/2021 11:19:54 AM

 
Dank voor je kritische blik, ik heb de passages overgenomen en ook de redactionele voorstellen verwerkt. Fijn dat

je zo hebt meegelezen.

Hartelijke groet,

 Reeds beocordeeld

35512228 0219



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIRUIED!

From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 11/10/2021 2:28:12 PM

Subject: RE: nader voorlopig verslag taakstrafverbod

Received: Wed 11/10/2021 2:28:12 PM

 @minjenv.nl]

Ja zeg dat wel.

van:[IEEE- 50/0wiz/s5R
Verzonden: woensdag 10 november 2021 15:18

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

‘SE
RE: nader

a
verslag taakstrafverbod

Van: (10)(2e) -BD/DWIZ/sSR <|JRRESl2 minienv.ni>
Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:59

Aan: IIE ESEE - =0/0wsz/ssR <IEIESM @minjenv.nl>; BD/DW.z/sSR<[RE@ minjenv.nl>
cc: -80/0W)Z/55R <|ENEEIEDI@ minjenv.nl>
Onderwerp: nader voorlopig verslag taakstrafverbod

Collega’s,
In de bijlage kan worden gevonden het nader voorlopig verslag van de EK bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van het

taakstrafverbod.

Ik ga met de beantwoording aan de slag.
Groet, [EES 

35512229 0220



To: DwW.JzZ Parlementair[IEE @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR @minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 11/11/2021 12:54:41 PM

Subject: RE: nadere mva Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 11/11/2021 12:54:42 PM

 

 (10)(2e)

Wij gaan uit van na het reces. Het is een lijvig stuk dat nauwkeurige beantwoording nodig heeft. En een mondelinge

behandeling zit er voor de Kerst niet in.

 Hartelijke groet, KEE

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

Van: DWJZ Parlementair <I SCICN  minjenv.nl>
Datum: donderdag 11 nov. 2021 9:31 AM

Aan:does)-BD/DWIZ/SSR |NEENEON@ minjeny nl>
Onderwerp: nadere mva Wet uitbreiding taakstrafverbod

i [EER on (IED,
het nader voorlopig verslag Wet uitbreiding taakstrafverbod is binnen. Wanneer denken jullie dat de nadere mva aan de kamer kan worden aangeboden? Voor of

na het kerstreces?

 

Mvrgr.

 

35512230 0221



To: DW.JZ Parlementair[IIE minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 11/10/2021 2:00:29 PM

Subject: RE: Nieuw VKC-verzoek inzake Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528

Received: Wed 11/10/2021 2:00:29 PM

nader voorlopig verslag.pdf
 

Hoi, hoeft niet, ik keek intussen op site EK en het stuk dat bedoeld is heb ik (zie bijlage).
Dank!

Van: DWJZ Parlementair

Verzonden: woensdag 10 november 2021 15:00

Aan:ICES- 50/0 W)z/ssR

Onderwerp: RE: Nieuw VKC-verzoek inzake Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528
 

Hi EOD,

Nog niet voorbij zien komen zodra deze binnen is zal ik het doorsturen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Van: 80/bwiz/5sR <NEENEONM@ minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:55

Aan: DWIJZ ParlementairJEEZ ninjeny.ni>
Onderwerp: RE: Nieuw VKC-verzoek inzake Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528

Hoi IEENEDH,
Die moet inderdaad naar mij. Hebben we ook een stuk?

Hartelijke groet, EUSIED]

Van: DWJZ ParlementairJIE einjeny.ni>
Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:52

Aan:IEEE- 50/0w.z/55R<IIEESIM@ minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Nieuw VKC-verzoek inzake Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528

Goedemiddag EQUIEIN,
Kan het kloppen dat deze vkc verzoek naar jou toe moet?

Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: minjenv.nl < minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:42

CC: BD-Parlementaire Contactpersonen (ore) [IMI NANES Info PIV - DC/PIV {EEE @minjenv.nl>;
Informatieplein Justitie-DC/PIV <|EEN@ minjenv.ni>; MviDBO - DBO <[fBBN@minjenv.nl>

Onderwerp: Nieuw VKC-verzoek inzake Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528

Geachte mevrouw/heer,

 

 

Er is een nieuw VKC-verzoek aangemaakt op uw directie inzake "Wet uitbreiding taakstrafverbod 35528".

Wilt u svp een directie/medewerker koppelen aan dit stuk?

link naar detailrapport of zoek op ID-nummer 112438
 

Voor vragen kunt u een mail sturen naarIECESM @minjeny nl of bellen naar tst. 6002.

Met dank & vriendelijke groet,
Paminco

35512232 0222



To: (RED) - BD/DWJZ/SSRIITEESM@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 9/13/2021 12:33:11 PM

Subject: RE: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Received: Mon 9/13/2021 12:33:12 PM

 

Respect: mooi overtuigend verwoord en ik neem het dan ook graag over! Ik zie datje het onderzoek ook tot je

genomen hebt.

(10)2e)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

(1022)

35512235 



DWJZ Parlementair (10)(2g) minjenv.nl]
: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR] @minjenv.nl]

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

Sent: Mon 9/13/2021 12:34:54 PM

Subject: RE: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Received: Mon 9/13/2021 12:34:54 PM

Memo staf Mrb 15-09 onderzoek naar taakstraffen.docx

 

Hoi KYOleN,
En hierbij ook het memo.

Hartelijke groet, Elo]

(10)(2e)
Reeds beoordeeld

35512237 



To: DWJZ Administratieveondersteuning WJZ]] (10)(29)

From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/21/2021 8:15:30 PM

Subject: RE: Verzoek aanmaken werkstroom SSR W 49.107

Received: Wed 7/21/2021 8:15:30 PM

Voorlopig verslag.pdf

Hoi IEE,

Hartelijk dank voor jouw moeite, in de bijlage tref je aan het voorlopig verslag dat inderdaad nog als bijlage moet

worden gevoegd. Dank dus!

 

 

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 

 Van: DWIJZ Administratieveondersteuning WJZ < (10)(29)

Verzonden: woensdag 21 juli 2021 12:02

Aan: BD/DW.z/sSR <|IEESI @ minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Verzoek aanmaken werkstroom SSR W 49.107

 

Hai [QD] 

Helaas kan ik jou niet telefonisch bereiken. De werkstroom is aangemaakt. In de nota geef je als bijlage aan: het voorlopig verslag
van de Eerste Kamer. Het voorlopig verslag heb je niet bijgevoegd.

De beslisnota is hier te vinden in Docsys:

<< OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Administratief Ondersteuner Wetgeving en Juridische Zaken

WYICDM @minjenv.nl
Elke maandag afwezig

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector ondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

[RELERo[=Telolfe [1-10]  35512241 0226



Reeds beocordeeld 

35512241 0226



To: REEDS - BD/DRB/RGIESE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 7/20/2021 9:28:57 AM

Subject: RE: Vraag nav gen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 7/20/2021 9:28:58 AM

GED],

jk dank. Alle begrip, da hten we dan gewoon af. Fijn dat je me zo op de hoogte houdt.

elijke groet,

{10}i2e)

Reeds beoordeeld

(10)(2e) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



  
   

To: (10)(2e)

Cc: (10)(2e)

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

Sent: Thur 9/9/2021 10:26:01 AM

Subject: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MJenV en Mrb MVA

behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

Received: Thur 9/9/2021 10:26:02 AM

12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod.docx

12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

Brief Raad voor de rechispraak 10 augustus 2021 .pdf

03 08 2021 nadere informatie aan de Tweede Kamer - reactie Raad voor de rechtspraak - concept.docx

03 08 2021 nadere informatie aan de Tweede Kamer - reactie Raad voor de rechtspraak - concept.docx

BD/DBO/ADVIES[[ylEd)

    

 

 

 

 

 

 

 
In vervolg op ons telefoongesprek en zoals toegezegd alvast onderhands de stukken inzake het wetsvoorstel tot uitbreiding van

het taakstrafverbod waarop Sander met smart zit te wachten.

Fijn dat/ als het nog in de weekendtas meekan. Ik zal ook mijn directeur aandacht hiervoor vragen.

Werkstroomnaam is: 12. Beslisnota aan MJenV en Mrb MVA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. - Zaak 2600479.

De stukken tref je als bijlage aan.

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e) 
DWJZ

(10)(2e)

35512245 0228



To: UID - 2

0/DRc/cVIIERI wien.)
(10)(2e) - BD/DRC/CV[ANES)

lB:
(10)(2e) -

- BD/DSenJ/TenBRGYERE@minjenv.nl];BD/DRC/CV[ IID]

TEBD/DFEZ/CBU/Cluster A @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO [IED] minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/Ten BUI @minjenv.nl]; - BD/DRC/CV[RUICRQR@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRB/RG [IED]

a
BD/DWJZ/SSRIEUSNEDE @minjenv.nl]

 

From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 8/3/2021 11:38:48 AM

Subject: UPDATE STUKKEN TAAKSTRAFVERBOD

Received: Tue 8/3/2021 11:38:48 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. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528).docx

Collega’s,
Inmiddels heb ik van nagenoeg ieder mogen vernemen, waarvoor dank.NNT

buiten verzoek De stukken zijn nog niet de lijn in omdat we in afwachting zijn van een

nadere reactie van de Raad voor de rechtspraak. De Raad heeft aangegeven dat eerder (oktober 2020) aangereikte

cijfers over aantallen kale taakstraffen onjuist zijn. Daarover zullen de Ministers en ook de Tweede Kamer

afzonderlijk moeten worden geinformeerd. Mogelijk heeft dit ook nog gevolgen voor de inhoudelijke beantwoording
in de memorie van antwoord. Het wachten is even op de formele reactie van de Raad voor de rechtspraak.
Zodra de stukken de lijn ingaan, volgt separaat bericht. Als bijlage treffen jullie in ieder geval aan de stukken zoals

deze in DJ klaarstaan om te worden verder gebracht.
Dank voor ieders bijdrage.
Hartelijke groeten,

(10)(2e)
(10)i2e) (10}i2e)

(10)i2e)

Reeds beoordeeld

35512247 



 To: DWJZ Administratieveondersteuning WJZ]] (10)(29)

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

Sent: Wed 7/21/2021 9:13:02 AM

Subject: Verzoek aanmaken werkstroom SSR W 49.107

 

 

Received: Wed 7/21/2021 9:13:03 AM

2107 2021 memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx

Brief EK.docx

Nota aan MJenV en MrB Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen - Digijust.docx
 

Goedemorgen collega's,

Zouden jullie een werkstroom willen aanmaken in de zaak SSR W 49.107 (uitbreiding taakstrafverbod)?

Ik heb een aanbiedingsbrief aan de EK bijgevoegd. evenals een nota en de memorie van antwoord. Aanbiedingsbrief komt uit DOXCYS, de nota niet

en is gerecycled (ik krijg geen fatsoenlijk nota uit DOXCYS), zouden jullie daarnaar nog mee naar willen kijken? De nota kan overigens geheel

openbaar worden gemaakt.

De lijn is als volgt.

Via mij

naar

  
 

EY (DG SenB) (visie vooraf),
(10)(2e) (DGPenV) (visie vooraf).

-ICEic oora)
(Kunnen de visie vooraf tegelijk?)

   

Daarna via sectorhoofd en directeur naar beide Ministers (Rechtsbescherming en Justitie en Veiligheid) - ook liefst gelijktijdig indien mogelijk.

In de werkstroom kan worden opgemerkt dat indiening voor het einde van het einde van het zomerreces dient plaats te vinden.

Ik hoor graag of en hoe ik behulpzaam kan zijn met dit verzoek.

Hartelijke groeten,

(10)(2e) 

35512248 0230



 To: [EES BD/Dsen/J IEE @minjenv.nl]; IEEE - 50/D\W.JZ/SSR EES @ minjenv.nl]
From: [NRO50/D\WJZ/SSR

Sent: Fri 2/28/2020 6:43:13 AM

Subject: RE: aangepaste tekst

Received: Fri 2/28/2020 6:43:14 AM

Hoi ERI 1k ken de brief niet. Is die van Ferd? Dat zou al wat schelen.

 

  maart de reikwijdte bespreken.

Als de brief nu uit moet kun je zeggen:

 
Kan dat niet?

Als je met weet wie betrokken 1s, zou 1k me tot (10)(2¢e) wenden,

Groet,

Van: [EEF] BD/DSenl/JJED 0minjenv.nl>
Datum: donderdag 27 feb. 2020 6:22 PM

Aan:EEC- BD/DWIZ/SSR @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aangepaste tekst

Kun je me vertellen wie er vanuit senb dan wel betrokken 1s geweest bij de brief? Ofwie Ferd dan hierover heeft

geinstrueerd.I wemorgen even bellen! Of even langslopen

met vriendelhjke groet

 (10)(2e)

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e)

 Van: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR @minjenv.nl>

Datum: donderdag 27 feb. 2020 5:26 PM

Aan: ozs) | BD/DSenl/J [@minjenv.nl=>,[ (10)2e) -BD/DWIJZ/SSR @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aangepaste tekst

 
Ja, ik heb ook wat gemist. Nameljjk een brief waarin dit wordt aangekondigd. Dan maar even de update. Er zijn twee staven

met beide ministers geweest. Nav de eerste heb ik in de gang tegen jou gezegd datCe Te. het overleg is

nog niet afgelopen. Want ook grapperhaus vindt er iets van en op 9 maart 1s een gezamenlyk overleg. Dat zal wel loslopen
(voor de jeugdbeschermers) maar ik maak jullie er wel op attent. Ik ben verder niet betrokken bij deze brief en meld dus

alleen dat ik vooruitlopend op de beslissing van Grapperhaus niets aan de TK zou melden. Dat zou wel slordig zijn.
(11)(1)

35512390 0231



 Van: JEUNE - BD/DSenl/J<IEESH @ minjenv.nl>
Datum: donderdag 27 feb. 2020 3:35 PM

Aan:oe]- BD/DWIJZ/SSR (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aangepaste tekst

Huh??

Dan heb ik wel wat ontwikkelingen hierover gemist..
Zou je me op de hoogte willen houden? Hoe kan dit dan het was toch in het concept meegenomen nu?

met vriendelijke groet

(10)(2e)

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e)

Van:IEEE-8D/DWIZ/sSRIEE@ minjeny.nl>
Datum: donderdag 27 feb. 2020 2:07 PM

Aan: 0s) BD/DSenl/JJESSE minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aangepaste tekst

lk zou daarop niet vooruit lopen.EE EE --o/chespreking is op 9 maart.

Een ordelijke procedure is nu dat we over de inhoud van het wetsvoorstel nu geen mededelingen doen. Dus ik zou de passage eruit laten.

Hoogstens zeggen dat de wens bekend is en bij het vervolg wordt betrokken. O.i.d.

van: JJREIESIE BD/DSen)/)

Verzonden: donderdag 27 februari 2020 13:56

Aan:IIIEESEE- 50/0W)z/SSR

Onderwerp: aangepaste tekst

Ha

Mijn spraakcomputer had een potje gemaakt van de tekst, dus hierbij de aangepaste versie.

Oh ja, er moet morgen een nieuwe brief naar Dekker dus graag per ommegaande reactie

(11)(1) 
Metvriendelijke groet,

(10)(2e)

Senior beleidsmedewerker Jeugdbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd

Afdeling Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: (10)(2e) BREED) minveni.nl | TIES)

{

 

 10)(2e)  

www.rijksoverheid.nl/venj 

aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

vEEs
TTT

35512390 0231



 To: BD/DCOM/P&B[IEIESM@minjenv.nl]; BD/DWJZ/SSRIIIESE @ minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 6/30/2020 12:11:07 PM

Subject: RE: Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer versie 01072020

Received: Tue 6/30/2020 12:11:08 PM

Hoi BEES 

Ik kan me daar in vinden.

Dank voor de afstemming!

Groet,

Van: BD/DCOM/P&B <JRERESN 7 mini env.nl>

Datum: dinsdag 30 jun. 2020 2:07 PM

Aan:Coe)- BD/DWIJZ/SSR (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer versie 01072020

+a [IEE
Nog een kleine wijziging.

Groet, RIES)

van:[IEE50/0vv/z/ssR

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 13:52

Aan: [JEEZ s0/Dcom/PaB

cc: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer versie 01072020

Hoi [ElER]

Als besproken!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Bijgevoegd zijn eveneens de stukken voor de staf.

 

 

35512397 0232



To: ENE- =0/0GPenV/PPET/PROIIIEEIE @minjenv. nl]; 
   
    

  

BD/DWJZ/SSRIIIRED]

@minjenvnll
EES=0/0Re/cVIIEES @minjenv. nil:

|

BD/DSenJ/Ten BIEN minjenv.nl]; BD/DRC/CV[IuleRE@minjenv.nl]
Cc: - BD/DWJZ/SSRIEIESM@minjenv.nl]
From: [| (ore)  E BD/DWJZ/SSR

Sent: Fri 2/21/2020 3:57:00 PM

Subject: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Received: Fri 2/21/2020 3:57:01 PM

 Dag {10)(2e)

Hartelijk dank. We missen volgens mij alleen nog de reddingszwemmers. Dank voor je vlotte blik. Goed weekend!

golel)

   
 

  
 

Van: -BD/DGPenV/PPBT/PBO (@minjenv.nl=>

21 feb. 2020 4:46 PM

- BD/DWIJZ/SSR IUCN (ninjenv.nl=, BD/DRC/CVE (10)2¢) [@)@minjenv.nl>,

(10)(2e) -BD/DSenl/TenB <JRQUYIECI @ minjenv.nl>, - BD/DRC/CV <[iA @minjenvnl>

@minjenv.nl>Kopie:ERE50/0 wWiz/ssR <KEED)

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

 

   
  
   
   

[IeD],

Ik heb politie er bij gezet © en nog wat geschrapt. Dit voelt als een goed werkbaar en uitlegbaar lijstje.

Groet,

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR 
Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 14:27

Aan: IIIREESE- 50/DGPenV/PPBT/PBO ; BD/DRC/CV ; BD/DSenl/TenB ;
IN

BRESE- 50/DRC/CV

cc: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Goedemiddag,
In lijn met mijn toezegging gisteren, bijgaand een voorstel voor een aangepaste beroepenlijst.
Dit zou zijn: VPT met een beperkende verwijzing naar taak in het kader van de handhaving van orde en veiligheid.

Fijn weekend alvast, [{i9I¢)]

Van: BD/DGPenv/PPBT/PBO <|El@ inienv.n >

Ne
maandag 17 februari 2020 12:32

on:

RCH DNE 8D/DWIz/5SR <IEEESMe injcnv.n >; REEDS 8D/DRc/cV <JREM @minienv.nl>;
BD/Dsenl/TenB <| EES@minienv.nl>; 8D/DRC/cVEEE@ minjenv.ni>oe BD/DWJZ/5SRJEEP@ minienv.nl>

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

ied] ea

Twee punten:
-

(11)(1) lk vermoed dat er ook andere

ministers zullen zijn die hun beroepsgroepen onder de wet willen hebben.

- In de bijlage het lijstje beroepen dat de politie hanteert om te beoordelen of een aangifte onder de eenduidige landelijke afspraken moet

vallen. Daar moeten we misschien wat mee stoeien om voor- en nadelen van deze of gene afbakening mee op een rij te krijgen.

Groet,

10120)

Van: (10)(2e) BD/DWJZ/sSR <| REE @minienv.ni>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:14

Aan:

— -Bo/DRC/cV <REE@ minjenv.nl>; EEEEIRESE - 50/0sen)/Ten <JIEESI@ minjenv.ni>;
8D/DGPenv/PPBT/PEO <I IESIMN @ min cnv.ni>: BD/DRC/CV [HBA @minjenv.nl>

cc: INNER- 80/DWJZ/sSR <JIIGM@ minjenv.nl>
Onderwerp: ne wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Goedemorgen,

35512398 0233

 

 

 

 

 

 



buiten verzoek 
Ik heb intussen voor jullie een verslag van beide staven. Vervolg: op 9 maart a.s. zal een gesprek plaatsvinden tussen de beide bewindspersonen.
Een soort staf-plus dus.

Zoals uit de verslagen blijkt, is nog onduidelijk welke richting het op zal gaan. ||EGcIEINIIIIINIKKDOEEEEEEEEEEEEEECO -
vraag is waar we op uit komen.

Het blijft wenselijk ook gevolgen van een brede doelgroep zoveel mogelijk in kaart te brengen (ook als dat misschien niet heel precies kan). Het

zal voor beide bewindspersonen relevant zijn wanneer een denkrichting grote financiéle consequenties heeft. Daarvan kan sprake zijn wanneer

een grotere groep een kortdurende gevangenisstraf krijgt in plaats van een taakstraf.

O_o.

(11)(1)

Moeten er uitnodigingen worden verstuurd voor 9 maart a.s.?

Hoor graag!

van: 30/0RC/cv ERIE minjen.a>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:40

Aan: (10)2e) BD/DSen)/TenB <|IIEIEIM@ minjenv.ni>; BD/DWJZ/SSR
@ minjenv.nl>

CC: BD/DRC/CV <A @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

Ha collega’s,

70 00" Ge nfo.

(11)

 

   

  

 

Om te beoordelen of iets een overheidstaak betreft of een taak ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot

overheidszorg hanteert de ELA onderstaand criteria.

Publieke taken zijn overheidstaken5 én taken in het publieke belang
die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorgé.
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)

(universeel)

Volgens mij vallen zowel de taken van jeugdbeschermers als reclasseringsmedewerkers hieronder. Ik weet niet precies
wat behandelaren forensische zorg precies doen maar volgens mij vallen zij er ook onder maar dat kan beter

beoordelen.

Verder was ik nog even benieuwd naar waarje precies zicht op willen krijgen v.w.b. consequenties DGRR.

Doel je hiermee op aantallen geweldsdelicten inzake VPT m.b.t. orde en veiligheid? Ze worden niet als zodanig

geregistreerd dus al je bv zicht wil krijgen op aantallen aangiftes/vervolgingen moeten we dossieronderzoek laten doen.

Ultvoeringsconsequenties voor politie en OM zullen naar verwachting niet anders zijn aangezien geweldsdelicten nu ook

al strafbaar zijn en het voor de capaciteit inzake opsporing en vervolging niet uitmaakt of de verdachte/dader een boete,
taakstraf of gevangenisstraf opgelegd krijgt.
Je zou theoretisch kunnen redeneren dat er wellicht van meer incidenten aangiftes worden opgenomen omdat het meer

*

loont’ want de straffen zijn zwaarder.

Maar dat is erg mager onderbouwd en uit de ELA evaluaties is nooit gebleken dat men ontevreden was over de hoogte
van de opgelegde straf. Ontevredenheid zit vooral in het bewijstechnisch niet altijd rond krijgen van de zaak waardoor

zaken worden geseponeerd. Dat zal met een taakstrafverbod niet anders zijn.

Zijn er nog andere consequenties waar je aan denkt voor DGRR?

Ik hoor graag!
Ps: even voor mijn beeld een vraag over ontoerekeningsvatbaarheid vs taakstrafverbod. In hoeverre is het

taakstrafverbod absoluut?

Casus: een vader vindt zijn zoon in de garage die zichzelf heeft opgehangen aan een groot touw. Hij belt 112 en gaat

vervolgens onder zijn zoon staan waarbij hij het dode lichaam ondersteunt. Na een kwartiers komen de hulpverleners

35512398 0233



aan die het dode lichaam van het touw willen halen, maar de vader is in ernstige shock en zwaar geémotioneerd en wil

zijn zoon niet loslaten. De hulpverleners proberen nu met iets meer kracht de vader los te wrikken, waarbij de vader uit

emotie om zich heen gaat schoppen en slaan. Hierbij raakt hij een van de hulpverleners midden in het gezicht.
Krijot deze vader onder de aangepaste wet een gevangenisstraf?
Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB <IMG minjenv.ni>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 10:26

pan: 30/ow22/551 < CEERI i. CIN- £0/0c/cv REE ivienv. i>

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - sta va za en verzoek uitvoeringsconsequenties

0g[EER] en IE,
Op basis van een telefoongesprek met over de verbreding van het wetsvoorstel naar een ruimere VPT-doelgroep ging ik ervan uit dat

niet alleen jeugdbeschermers maar ook reclasseringswerkers onder die doelgroep vallen. Kunnen jullie dat bevestigen? Vallen

medewerkers/behandelaren in de forensische zorg er ook onder? Verder heb ik een dataverzoek bij het WODC uitgezet in het kader van

onderstaande uitvoeringsconsequenties. Zodra ik meer weet, horen jullie van me.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512398 



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIIREES (10)(2e) orzo) | minjenv.nl];
 BD/DWJZ/SSRIIKEEIEEIM @ minjenv.nl]; BD/DWJZ/SSRIIIIEIESIM @minjenv.nl]

From: [GEESE BD/OWJZ/SSR
Sent: Thur 3/12/2020 7:30:11 AM

Subject: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Received: Thur 3/12/2020 7:30:12 AM

Goedemorgen,
Dat lijkt me geen punt. Ik zorg eerst dat de aangepaste passage in de te verspreiden stukken staat.

Hartelijke groet,

 

    
 

 

Van: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR (@minjenv.nl>

Datum: donderdag 12 mrt. 2020 7:18 AM

Aan: (10)(2e) - BD

oh
@minjenv.nl>, (10)(2e) -BD/DWIZ/SSR

<IIEDI injenv.nl>. BD/DWJZ/SSR <JRGIED)

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel titkomst oeen vervolg spoed

Dag
Eens dat voor de politieke boodschap jouw voorstel beter 1s zonder dat de strekking van de financiéle paragraaf wijzigt.

(@minjenv.nl>

RES). -ou 11] (telefonisch) byECEit kunnen checken? Dan kan dit nog voor de CBJ-verspreiding worden

gewijzigd.

Viendelijke groet,

  

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry.com)

Van: IEENOEINE- BD/DWJZ/SSR<TC@ minjeny.nl>

Datu woensdag 11 mrt. 2020 6:22 PM

BD/DWIZ/SSR <|INKEENENM@ minjeny nl>, BD/DWIZ/SSR

EERmin] env.nl>
Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Dag [RHE =n [IKIEDN,
Excuses voor de late reactie, maar...

 

(11)(1) 
Met hartelijke groet,

(10)(2e)
Hoofd Sector Straf- en Sanctierecht van DWJZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.12.229

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haa

DWJZ Ondersteuning | minjenv.nl | T 

 
minvenj.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512399 0234



van:IRCCS- 5D/DWIZ/SSR
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:53

Aan: IIEDEINE- ©0/DWJZ/SSR
CC: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: FW: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Dag (10)(2e)
, 

Minstgenomen ter info. Ik kan deze tekst straks wel invoegen. 1.i.g. Voor de verspreiding.

Groet, (10)(2e)

Van: RES) BD/DSenl/TenB <| EES @minjenv.ni>
Datum:

pended
11 mrt. 2020 9:35 AM

Aan:
- BD/DWIJZ/SSR < (10)(2e) @minjenv.nl>

— - BD/DSen]/TenB <UL © mMinjenv.nl>,

(10)2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <

QED) - BD/DRC/CV <u minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed
Dag NEE,
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,

(10)(2e)

 

 

     
    (10)(2e)

(10)(2e)
   

 

- BD/DSenl/TenB

@minjenv.nl>,        
   
 

   
 

     
 

 

  

(11)(1) 

35512399 0234



To: BD/DSenJ/Ten BIKE @minjenv.nl];
BD/DW.2/

ee] (10)(2e) @minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DSenJ/TenB[IRYSED] minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB[RUNERE@minjenv.nl];

BD/DFEZ/CBU/Cluster B @minjenv.nl]; IIIRESIE- 0/DRC/CVIEIIEN@ minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 3 1/2020 8:53:27 AM

Subject: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Received: Wed 3/11/2020 8:53:28 AM

   
 

Hartelijk dank allen voor de snelle actie. Ik zal zorgen dat de nieuwe tekst in de MvT komt.

Hartelijke groet,

Van: BD/DSenl]/TenB (@minjenv.nl>

Datum: woensdag 11 mrt. 2020 9:35 AM  
 
  
 

      
   

  
  

   

Aan:
ed - BD/DWJZ/SSR <USCI  minjenv.nl>

: (10)(2e) - BD/DSenJ/TenB <JYICAI © minjenv.nl>,IGE - 5D/DSent/TenB <JiED @minjenv.nl>,
(10)(2e) -BD/DFEZ/CBU/ClusterB <JUSICIN  minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DRC/CV <RQYCDR 0 minjenv.nl> 

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Dag [oir],
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,

 

35512400 0235



To: EDEN- =0/0rFEz/CcBU Cluster BIIIEEIEE @minjenv nl]; IINIIEININGIROESEEEEE
BD/DSenJ/TenB[IUSCI@minjenv.nl]; (ED) - BD/DWJZ/SSR C2 @minjenv.nl]

@minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB[RUERDE@minjenv.nl]

 
  
 

  

 

 
Cc: (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten BUSI]

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

Sent: Thur 3/12/2020 8:10:14 AM

Subject RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Received: Thur 3/12/2020 8:10:15 AM

 
  

Dank allen voor de snelle terugkoppeling,
Vrendelijke groet,

Van: BD/DFEZ/CBU/Cluster B <|INCI@ minienv n>
Datum: donderdag 12 mrt. 2020 9:09 AM

Aan:oes)BD/DSenl/TenB <INEEIEIM@ minjenv.nl>, BD/DWJIZ/SSR

(@minjenv.nl>

- BD/DSenl/TenB <IEN  minjenv nl>, [ (10)2e) BD/DSenl/TenB [AE mini env.nl>Kopie: IEEED)

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

  
  

  

Hoi collega’s,
Prima wat mij betreft.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Financieel-Economische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

Van: (10)(2e) van
- BD/DSenl]/TenB

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:59
 

  

  
    
  

Aan: _ (10)2e)
- BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster B

CC: (10)(2e) BD/DSen]/TenB ; (10)(2e) - BD/DSenl]/TenB

Onderwerp: RE: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed
Beste [ESN
Wat mij betreft akkoord met de door DWJZ voorgestelde aanpassing (mits DFEZ zich hier ook in kan vinden), de

passage wordt dan:

 
Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

van:ICES- =0/0V7/5SR<I© minjeny.nl >
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:51

Aan: (10)2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <IEEDIIM©minjenv.nl>;
OM BD/DSenl/TenB <|IEESI@minienv.nl>

Onderwerp: FW: Wetsvoorstel uitkomst staf en vervolg spoed

Goedemorgen [EES en INEESH,
De stukken voor het taakstrafverbod zijn op de terugweg. Ik vraag jullie aandacht nog voor het

onderstaande bericht.

35512401 0236

 

  

    

 



Ik was voornemens die suggesties over te nemen. Natuurlijk kunnen we richting IRF wél

uitdragen dat de gevolgen beperkt zijn.
Kunnen jullie je daarin vinden?

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 35512401



  
  
 

  
  

 

    
   

To: (10)(2e) [EDI @minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR] @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DWJZ/SSR[IMICDM@minjenv.nl];
(10)(2e) BD/DWJZ/SSR ICI @ minjenv.nl] 

From: IDES=50/DWJZ/SSR

Sent: Fri 7/3/2020 9:54:12 AM

Subject 1b MinRb DWJZ - conceptverslag 1 juli 2020 +CV (003)

Received: Fri 7/3/2020 9:54:13 AM

1b MinRb DWJZ - conceptverslag 1 juli 2020 +CV (003).docx

Dag [ENED
Zie mijn kleine wijzigingen. Ik weet niet of [KE heeft gereageerd, maar ik heb ook naar het taakstrafverbod

gekeken.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 

35512407 0237



Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Afdeling Ondersteuning

Contactpersoon

(10)(2e) - notulist 
M 06 528 724 77

dwijz.parlementair@minjenv.nl

Datum

2 juli 2020

ve I'S | a S
Projectnaam

i

Ig Wetgevingsoverleg MinRb/DWJZ
pe sei

nasoveriedMinRb/DWIZ

Notulist

Jolanda Zuurmond

 

omschrijving Wetgevingsoverleg MinRb/DWJZ

Vergaderdatum en -tijd 1 juli 2020, 16:30-:17:15 uur

Vergaderplaats Webex

Aanwezig Minister/PA,

DvJZ: 1 EENrot. ist),
(10)(2e)

  
(10)(2e)

(10)(2e)

 

buiten verzoek

1Pagina 1 van 2

35516018 0238



35516018

101 Cla RY=T prude 1-14 
4. Taakstrafverbod

Advies van de Raad van State is binnen. De opmerkingen zijn verwerkt in het

nader rapport en de memorie van toelichting en heeft niet geleid tot aanpassingen
in de wet. De planning van indiening wordt besproken in verband met de

communicatie. Rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van de

Koning en de aanbieding van het rapport over openlijke geweldpleging ergens half

juli (rapport bevat voornamelijk analyses over de gedragingen). Het wetsvoorstel

moet voor die tijd ingediend zijn bij de Kamer. Gemikt wordt op maandag 13 juli.

(10)(= IVI=Tpdo]=1 

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Afdeling Ondersteuning

Datum

2 juli 2020

Pagina 2 van 2

0238



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRERI@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 6/29/2020 2:14:56 PM

Subject: 28 06 2020 bijlage concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod -

Received: Mon 6/29/2020 2:14:57 PM

28 06 2020 bijlage concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod JRE oc x

   
 

  
 

 

 

35512408 0239



To: EES- =0/0\/Jz/SSRIIIREIE @ minjenv.nl]
From: [REESE B0/OWJZ/SSR

Sent: Mon 6/29/2020 3:20:40 PM

Subject: Aanbiedingsnota nader rapport uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 6/29/2020 3:20:41 PM

Aanbiedingsnota nader rapport uithreiding taakstrafverbod.docx

 

 

Prima, in de bijlage kleine suggesties.

Vriendelijke groet,

 

35512409 0241



 
 

To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 6/25/2020 12:43:22 PM

Subject: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Received: Thur 6/25/2020 12:43:24 PM

20200625 13ul16m Advies.docx Kiwi Advies CupWerkLabel bf7dbb1e-f3e6-4a9e-a830-39bdd29464ff versie 001 KEES

KeesSysteem_Advies.docx
 

Hallo Jiled) 

Hierbij het Raad van State-advies over Taakstrafverbod:

Met

1

hartelijke groet,

   

 : JUESR @ kc-wetgeving.nl <JUIEEIR @ kc-wetgeving.nl>

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:16

OED) BD/DWJz/sSR <IESl@ minjenv.nl>

Onderwerp: Kiwi, mijlpaal notificatie: mijlpaal Advies Raad van State uitgebracht gewijzigd

 

Ken

nisc

entr

um

wetg

evin

BN
<

—

+

=

35512411 0243



35512411
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To: EEE20/0B0/ADVIESNESE @minjenv.nl]

 
 

Cc: BD/DBO/ADVIES[IRENEBI@minjenv.nl]; Secretariaat - Minister voor

Rechtsbescherming] (10)(2g) @minjenv.nl]; Secretariaat - Minister van Justitie en 

  
 

(10)(2e)

@minjenv.nl]
  

 

 Veiligh eid [EA @minjenv.nl];IEEE50/0. Z/SERIEE@minjenv.nl];
BDI. So ETE minjenv.n(]; INIEEESEEE - B0/DW.JZ/SSRIIRED

From: BD/DWJZ/SBR

Sent: Wed 2/12/2020 3:17:14 PM

Subject: Afspraak MinJenV & MinRb vaststellen visie taakstrafverbod

Received: Wed 2/12/2020 3:17:15 PM

 

Hi [le],

Bij het wetgevingsoverleg met MinRb is aangegeven datje een afspraak regelt met MinJenV en MinRb om een lijn
vast te stellen mbt het wetsvoorstel Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak.

MinJenV had aangegeven dat hij een bijeenkomst van 45 minuten wilde.

De betrokken wetgevingsjuristen zijn:
-IEE
-ECE

Mochtje nog meer informatie nodig hebben, verneem ik het graag.

Met hartelijke groet,

e)(10)(2 I) 
(10)(2e)

AJO sector staats- en bestuursrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector staats- en bestuursrecht

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

secretariaat: T

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

 

 

35512412 0244



 

  
 
 

   
 

(10)(2e) BD/DWJZ/PRIIRUSIEDN @minjenv.il? En
BD/DWJZ/SBRIEUSIEI @minjenv.nl];

REDE minjenv.nl); - BD/DWJZ/SSRIITIEESIM@minjenv.nl]; RED]

)(2e) @minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SBR

Sent: Tue 2/4/20205 37: 06 AM
Subject Agenda wetgevingsoverleg MinRb 5 feb 2020

Received: Tue 2/4/2020 9:37:10AM

101 (=o MY=T prado T=1 8

buiten verzoek 
Waarde collega’s,
Geen [-pad betekent geen toegang tot I-babs.

Om de pijn te verzachten, is hieronder de agenda en bevat de bijlage de stukken.

Met hartelijke groet,

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

publieke taak

buiten verzoek 
AJO sector staats- en bestuursrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector staats- en bestuursrecht

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M IOEO
35512414 0245



(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

35512414 0245



   
 

   
 

 

  
 

 

To: ED) - BD/DSenJ/Ten BITES @minjenv.nl];
BD/DW.Z/SSRE @minjeny. nl];IRON- BD/DGPenV/PPET/PBO] minjenv.nl]
Cc: ED)

-

aaa
[UES @minjenv.nl]; -

BD/DRC/CVII @minjenv.nl]; BD/DRC/CVIIEIEA@minjenv.nl]
From:

(

- BD/DRC/CV

Sent: Thur 1/23/2020 1:25:27 PM

Subject: begeleidingscie juristprudentie 141 Sri.v.m. uitbreiding Taakstrafverbod

Received: Thur 1/23/2020 1:25:28 PM

Collega’s,

Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst van de Begeleidingscie inzake jurisprudentie onderzoek 141 Sr irt

uitbreiding taakstrafverbod. We hebben uitgebreid gesproken over een alternatieve aanvliegroute voor

dataverzameling nu de RvdR geen medewerking wil verlenen. Belangrijkste argument dat door de RvdR wordt

aangedragen is capaciteit bij de rechterlijke macht en dat ze al advies (negatief) hebben gegeven inzake

wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Via DRB is geprobeerd alsnog medewerking te verkrijgen. Resultaat: RvdR

heeft aangegeven met de onderzoekers in gesprek te willen gaan, maar geen medewerking te willen verlenen daar

waar het gaat om niet openbare vonnissen.

Wij hebben uitgebreid gesproken over een ‘plan B’ en de consequenties van plan B.

Aangezien ik 3 DG's en wetgeving vertegenwoordig, heb ik gevraagd om de belangrijkste consequenties eerst met

jullie te bespreken voordat ik groen licht geef.

Graag op korte termijn jullie input/akkoord, bij onderstaande punten.

10.2.9; 11.1

Verschuiven termijn
Verder is gesproken over de termijn. Wij hebben eerder aangegeven half mei a.s. Gezien de recente ontwikkelingen
en de nieuwe aanvliegroute gaat e.e.a. meer tijd kosten. De onderzoekers geven aan half juli een eindrapport te

kunnen presenteren, dan zou de beleidsreactie na de zomer aan de Kamer kunnen worden verstuurd.

Graag jullie reactie.

Met
t

vriendelijke groet,
 

35512415 0246



 To: (10)(2e) @raadvanstate.nl] (10)(2e) @raadvanstate.nl]
Ce: BD/DWJZ/SSRIIEESI@minjenv.n]
From: DWJZ Stukkenstroom - DWJZ

Sent: Thur 7/9/2020 9:20:37 AM

Subject: concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def

Received: Thur 7/9/2020 9:20:38 AM

concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def.docx
 

Metvriendelijke groet,

minjenv.nl

35512417 0247



 
 

To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIUSIIN @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/J

Sent: Thur 2/27/2020 11:22:10 AM

Subject: concept tekst kamerbrief, wetsvoorstel uitbreidingtaakstraf

Received: Thur 2/27/2020 11:22:11 AM

Hallo giles)

Ik had je al ge appt maar doe het even over de email.
 

Kun jij akkoord geven op onderstaande tekst die opgenomen wordt in de brief van 13 maart (jeugdbrief)
Zoals toegezegd in de brief van 7 november 2019 is onderzocht of de jeugdbescherming onder de reikwijdte van het wetsvoorstel

dat ziet op een uitbreiding van het taakstrafverbod kunnen vallen. Het concept werd wetsvoorstel waarin de kamer nog over in

debat zal gaan, is na consultatie aangepast, waardoor jeugdbescherming in bepaalde gevallen onder de reikwijdte van het

wetsvoorstel vallen.

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker Jeugdbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
Afdeling Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haa

Secretariaat: (10)(2e) RAEN  minveni.n | TIERED)

   
www.rijksoverheid.nl/venj
 

35512418

 

0248



To: BD/DWJZ/SSRIITIESE @minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DWJZ/SSR[IUSFEIM @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DRB/RG [IRIE @ minjenv.nl]
From: BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Sent: Thur 3/12/2020 11:34:46 AM

Subject: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Received: Thur 3/12/2020 11:34:47 AM

04 Wet uitbreiding taakstrafverbod.pdf

2019-47-advies-wetsvoorstel-uitbreiding-taakstrafverbod.pdf

Hoi en [EES

Ik hoorde dat er een extra CBJ is ivm de Wet uitbreiding taakstrafverbod.

Nu zie ik dat jullie geen financiéle gevolgen verwachten, terwijl de Raad voor de rechtspraak jaarlijks 1,1 min. euro

aan extra kosten verwacht. Hoe kan dit? Hebben jullie hier overleg over gehad met de Rechtspraak?
(10){2e)

 

 
   
 

 

 

 

 

35512419 0249



Rijksoverheid 
voor CBJ

 

 

 

 

 

Aanbieding
Van 1* Minister voor Rechtsbescherming

Van 2 Minister van Justitie en Veiligheid

Mede namens 1 Selecteer

Mede namens 2 N.v.t.

Mede namens 3 N.v.t.

Type voorstel * Wetsvoorstel

 

Titel en inhoud

Titel * 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)

 
Inhoud en doelstelling van het Dit wetsvoorstel strekt tot uitbreiding van het taakstrafverbod bij geweld tegen personen in de

voorstel * uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

  
Voorgesteld besluit *

Instemmen met agendering in onderraad of ministerraad.

 

 

 

Behandeltraject
Datum aanbieding

* 12-03-2020

Kenmerk *

Hamerstuk *

[Xl Ja [] Nee

Voorgaande behandeling
*

[Ja Nee

Formulier nummer 20191220-01

35516038 0250



2 van 4

Aanbiedingsformulier voor CBJ

Gevolgen en juridisch kader

Gevolgen rijksbegroting
* []la X] Nee

Gevolgen apparaatsuitgaven
*

[la Nee

Gevolgen voor regeldruk
*

[JJa IX] Nee

Overeenstemming met JenV Ja [ ] Nee, met bijlage [|Nee, zonder bijlage [| N.v.t.

inzake wetgevingstoets en

effectenanalyse
*

Overeenstemming met JenV JJa [] Nee, met bhijlage [INee, zonder bijlage  [ N.v.t.

inzake fouten- en

misbruiksignalering
*

Aan EU Notificatie veldaan *

[Ja [INee N.v.t.

Verplichting int. verdragen en/of [Ja BNee
Europese regelgeving

*

Interdepartementale afstemming
Overeenstemming BZK inzake 7

beoordelingskader financiéle/
[1a [Nee Ll

bestuurlijke consequenties
decentrale overheden en/of Caribisch

Nederland
*

Overeenstemming Aruba, Curacao en A

Sint Maarten * [11a [Nee Nyt.

Ambtelijk afgestemnd
*

[]Ja [X] Nee CI Nwv.t.

Overeenstemming bereikt op [Ia [] Nee N.V.t
ambtelijk niveau *

 
 

 

Contactpersonen
Contactpersoon 1 Contactpersoon 2

Naam * | IED |

Afdeling
* |Dwiz SSR |pwiz ssr

Telefoonnummer * {10)(2e) [IEEE 
 

 E-mailadres *
(EES) @minjenv.nl aminjenv.nl  
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Ambtelijk voorportaal
Intern registratienummer
 

Eventuele mededelingen

 

Beantwoording IAK vragen
*

Ja [] Nee

Indien in de toelichting van voorgesteld beleid of van een voorgestelde wet/amvb duidelijk wordt ingegaan op de IAK-vragen kan ook worden

volstaan met een kort antwoord en een verwijzing naar de betreffende onderdelen van de toelichting.

Wat is de aanleiding?

Beschrijf de aanleiding voor het maken van het voorstel (bv. het regeerakkoord, besluit van de bewindspersoon, EU-implementatie, foezegging aan

de Tweede Kamer, verzoek uit de branche of onderzoeksrapport). Noem de vindplaats van de bron waaruit de aanleiding blijkt.
Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Costen (VVD) en Van Dam (CDA)
{Kamerstukken II 2018/19, 35 000-VI, nr. 24). Het voorstel is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 11 maart 2018 als

reactie op de genoemde motie (Kamerstukken II 2018/19, 28 684, nr. 551).

 

Wie zijn betrokken?

Geef aan welke groepen, organisaties, instanties, personen etc. geraakt worden door het voorstel, hoe deze betrokken zijn bij de totstandkoming
van het voorstel (bijv. afstemming, consultatie, advisering) en waarom men betrokken is (bv. kennis van het probleem, betrokken bij uitvoering of

handhaving, vertegenwoordiger doelgroep).
Het wetsvoorstel richt zich in de eerste plaats tot de strafrechter aangezien het wetsvoorstel betrekking heeft op de sanctionering in

strafzaken.

Over het wetsvoorstel is advies ingewonnen van de meest betrokkenen in de strafrechtsketen (de Raad voor de rechtspraak, de

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal van het openbaar ministerie, de korpschef van de

politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Orde van Advocaten en Reclassering Nederland).
Verder is dit wetsvoorstel gepubliceerd op het platform voor internetconsultatie. Tot de respondenten behoren onder meer de

Nederlandse Veiligheidsbranche, De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, de Politievakbond ACP, de Gecertificeerde

Instellingen voor jeugdhulp en jeugdreclassering alsmede de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders. Ook enkele

particulieren hebben op het wetsvoorstel gereageerd. Op de inhoud van de adviezen is in paragraaf 2 van de MvT ingegaan.
Op de beroepsgroepen die onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen, is in paragraaf 3.3.1 ingegaan.  

Wat is het probleem?

Beschrijf hier het probleem dat moet worden opgelost. Welke situatie wordt negatief gewaardeerd of is vatbaar voor verbetering?
De stellers van de motie zijn van oordeel dat in gevallen van geweldpleging tegen personen met een publieke taak in het kader van de

handhaving van orde en veiligheid geen taakstraf moet kunnen worden opgelegd. Het wetsvoorstel beperkt de mogelijkheden tot het

opleggen van een taakstraf in dergelijke gevallen.

 

Wat is het doel?

Beschrijf het specifieke beleidsdoel van het voorliggende voorstel. Denk hierbij cok aan de relatie met andere beleidsdoelen van het kabinet, zoals

het verminderen van regeldruk, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid en regelgeving en de sustainable development goals (SDG’s).
Formuleer doelen waar mogelijk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Het wetsvoorstel streeft een beperking na van de mogelijkheden een taakstraf op te leggen in gevallen van geweldpleging tegen
personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van orde en veiligheid.

 

Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Geef aan welk publiek belang in het geding is en waarom ingrijpen door de rijksoverheid op dit moment noodzakelijk is. Wat gebeurt er bij niets

doen/ongewijzigd beleid (nuloptie)?
Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een motie en het daarin geuite gevoelen dat bij geweld tegen personen met een publieke taak in

het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, met het opleggen van een taakstraf niet kan worden volstaan. Het

wetsvoorstel heeft zo onder meer betrekking op geweld tegen politiemensen en hulpverleners; mensen die geen stap terug kunnen

doen als optreden wordt verlangd. De taakstraf is een straf voor de afdoening van naar verhouding lichte vergrijpen. Geweld tegen
personen met een publieke taak kan in zijn algemeenheid niet als licht vergrijp worden aangemerkt. Uitvoering van de moctie

vergroot de geloofwaardigheid van het overheidsoptreden tegen relschoppers en geweldplegers.
 

Wat is het beste instrument?

Geef aan met welk(e) beleidsinstrument(en) het beoogde doel kan worden gerealiseerd en waarom het gekozen instrument - alles afgewogen — de

voorkeur geniet. Vermeld de in de afweging betrokken overwegingen omtrent rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheid. Zie ook artikel! 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de straffen en maatregelen die door de strafrechter kunnen worden opgelegd. Deze materie kan

enkel op het niveau van de formele wet regeling vinden.
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Wat zijn de gevolgen?

Beschrijf hier de (neven)gevolgen van het voorstel voor de verschillende partijen, zoals burgers, bedrijven en overheid. Denk bij gevolgen voor

burgers en bedrijven bijv. aan regeldrukkosten, doenvermogen en foezichtlasten en bij bedrijven ook aan markteffecten. Denk bij gevolgen voor de

overheid bijv. aan gevolgen voor de rijksbegroting, de ICT, medeoverheden of ZBO's met een publieke taak, bezwaar en beroep, toezicht,

rechtspraak en rechtsbijstand. Het voorstel kan voor genoemde groepen ook andere gevolgen hebben. Denk bijv. aan de gevolgen voor het milieu,
de grenseffecten en de effecten voor ontwikkelingslanden en op gendergelijkheid. Gevolgen moeten zo veel mogelijk worden gekwantificeerd.

Het wetsvoorstel heeft enkel gevolgen voor geweldplegers tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van

orde en veiligheid. Deze gevolgen zijn beschreven in paragraaf 4 van de memorie van toelichting. Van het wetsvoorstel is een

verschuiving te verwachten van taakstraffen naar vrijheidsstraffen. Het aantal zaken waarop het onderhavige wetsvoorstel betrekking
heeft is echter gering. Het effect op de benodigde celcapaciteit zal naar verwachting verwaarloosbaar zijn.
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To: HUE- =0/0\Jz/SSRIIIREIE @ minjenv.nl]
Cc: - BD/DWJZ/SSRITEB@minjenv.nl]

 From: REED) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 3/2/2020 2:15:56 PM

Subject: FW:

Received: Mon 3/2/2020 2:15:57 PM

2020 2 2 CONCEPT memo voorbereiding gezamelijk overleg Mrb - MJenV wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx

Hoi [IEEE
Prima. In aanvulling op KERN slechts een enkele, kleine toevoeging/opmerking.
De beleidsdirecties zijn toch ook uitgenodigd voor deze nadere bespreking met de ministers? Verzoek misschien

herhalen met gelijktijdige voorlegging van dit memo?

Vriendelijke groet,

 

 

{10)(2e) 
 Van: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: maandag 2 maart 2020 15:04

Aan: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR 
Onderwerp:

Hoi [JIE. prima memo. Nog twee opmerkinkjes ingevoegd. Groet [JES 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
 

35512421 0251



 To: BD/DWJZ/SSRIIIINEII @ minjenv.nl]
Cc: (RED) BD/DSenJ/TenBIIIIEI@minjenv.nl]; BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.ni]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 3/3/2020 8:43:03 AM

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

Received: Tue 3/3/2020 8:43:04 AM

  
 

  

(10)(2e)

R=IElsElol=Tolo]fo [TET fo) 

35512422 0253



To: led) - BD/DWJZ/SSR[IGYCIEE @ minjenv.nl]
From: IREDE- BD/DWJZ/SSR
Sent: Tue 3/10/2020 2:02:59 PM

Subject: FW: 2020 9 3 wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 3/10/2020 2:03:00 PM

2020 9 3 wetsvoorstel uithreiding taakstrafverbod.docx

 

 

Dit zijn de suggesties van [IER] BUILD) 
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(10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUIED]

riQIN - BD/DRC/CVIIL @minjenv.nl]; BD/DSenJ/TenB[IUNCIIM@ minjenv.nl];
- BD/DRC/CV/IEGIELDR@ minjenv.nl]

(10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Tue 1/7/2020 12:20:55 PM

Subject: FW: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche

Received: Tue 1/7/2020 12:20:56 PM

 
 

(10)(2e) B

Deze reactie is bij mij binnengekomen, nadat ik eerder naar de officiéle consultatiemogelijkheid had verwezen. Het

moment komt vast dichterbij om te spreken over de opbrengst van de consultatie. Relevant om in het cog te

houden dat ook minlenW hier een opvatting over heeft.

Groet,

 
Van: (10)(2e) - DGB

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 11:04

Aan: [IEEESIE- 50/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) DGB

Onderwerp: RE: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche
Beste [HIE],

Allereerste een voorspoedig 2020 gewenst. Ik ontvang graag een update over hoe er wordt omgegaan met het commentaar uit de

consultatie, i.h.b. het verzoek van de branche om in de MvT expliciet ook agressie tegen verkeersregelaars te noemen.

(11)(1)

 Groeten (10)(2e)

Van: 8D/DGPenV/PPBT/PBO <|IEDIIN@ minjeny.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 11:40

Aan: DGB <JIEENIl@ minienw.n >
:

(10)(2e) SUES) - si<INEEGEGEOEONinicnw.nl>
Onderwerp: RE: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche

IEREDN
Prima om een afspraak te maken. Weet alleen niet of het nodig is. || IIGzIzIzENENGEE EEE
CEE Voor het tweede: de branche kan reageren op de consultatie van het wetsvoorstel. Dat kan via deze

site: https://www.internetconsultatie.nl/taakstrafverbod. Moet wel shel: de consultatie sluit 17 december.

Groet,

0s|

Verzonden: woensdag 4 december 2019 10:07

cc: IEEE EEE) - &s«<<B>cnw.n >
Onderwerp: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche
Hoi [IEA

 
 

 
 

Tijdens het gesprek dat onze minister gisteren had met de beveiligingsbranche zijn 2 toezeggingen gedaan waar we jullie hulp bij
nodig hebben.

(101) (=Yg UTdo T=14 
2. De branche zou graag zien dat de verkeersregelaars expliciet benoemd worden in het wetsvoorstel dat gaat over de

strafverzwaring bij geweldsdelicten waar functionarissen binnen het veiligheidsdomein slachtoffer zijn. Is dat nog mogelijk?

Kunnen we binnenkort even cen afspraak over maken”I
[eIV[1 =Ty RVE=T yrdol=T

 groeten (10)(2e)

 

    
 This mes

35512424
 



sender and delete the message. The State accepts no lability for damage of any kind resulting from the nsks inherent
in

the electronic transmission of messages.
 

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 liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

35512424 0255



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IEUICEIIE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 1/27/2020 11:02:25 AM

Subject: FW: begeleidingscie juristprudentie 141 Sri.v.m. uitbreiding Taakstrafverbod

Received: Mon 1/27/2020 11:02:26 AM

Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 27 januari 2020 12:02

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Onderwerp: FW: begeleidingscie juristprudentie 141 Sr i.v.m. uitbreiding Taakstrafverbod

He EEE,
Dank voor je mail.

Ik ga je opmerkingen voorleggen aan de begeleidingscie, ‘verfijning’ van plan B lijkt mij een mooie aanvulling.
Wordt vervolgd.
Groet

10)(2e)Dag [ED

 

(111)

Voor wat betreft plan B: via het OM zouden inderdaad een hoop relevante gegevens moeten kunnen worden

opgehaald, dus dat is op zich mooi. Ik vroeg me wel nog af of het volgende niet een vollediger work around zou

zijn. Kunnen de onderzoekers niet op basis van die OM-gegevens met parketnummers in de justitiéle documentatie

nagaan wat er in die zaken uiteindelijk aan straf is opgelegd? En als dit kan en er daarmee duidelijk is welke

rechterlijke uitspraken potentieel relevant zijn, zouden die dan - voor zover niet gepubliceerd op rechtspraak.nl -

niet heel gericht bij de raad kunnen worden opgevraagd (zodat het capaciteitsargument van de raad grotendeels

wegvalt en enkel de negatieve advisering overblijft)?
Ik hoop dat dit kan en met minder vertraging in oplevering dan nu voorzien vanwege de mogelijke gevolgen. Ook al

ligt de geschetste termijnverlenging niet aan door ons te beinvloeden hobbels tijdens het onderzoek, de boodschap
aan de Kamer is dat wordt beoogd het onderzoek beschikbaar te hebben op het moment van indiening van het

wetsvoorstel. Gezien de politieke wens dit wetsvoorstel voortvarend verder te brengen zal met die indiening

waarschijnlijk niet kunnen worden gewacht tot na het zomerreces.

Vriendelijke groet,

REED)
(SCIETOERoT=Tolodo [TE] fo] 



Reeds beoordeeld
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 To: Staatsbladen Publicatie[ EI) minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - iDIDV U2 55 REE @rminjenv.ni]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/BMO

Sent: Thur 7/9/2020 9:24:17 AM

Subject: FW: concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def

Received: Thur 7/9/2020 9:24:18 AM

concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def.docx

bijlage Advies afdeling advisering Raad van State.docx

Wv en MvT uitbreiding taakstrafverbod RvS.docx

  
 

  

 

 

 

Hoi KU9le)]

Is afgelopen maandag digitaal aangeboden aan het kabinet.

Groeten FU9ED)]

Met vriendelijke groet,

minjenv.nl

 

 

35512426 0257



  To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR RUS) @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Fri 7/3/2020 9:19:07 AM

Subject: FW: DigiJust: nieuwe werkstap Afstemmen - Nota aan MVJ en MRB uitbreiding taakstrafverbod t.b.v

Received: Fri 7/3/2020 9:19:08 AM

 
  

Hoi [IEEIESH,
Beide ministers al akkoord, heel vlot in deze stap. Op naar indiening op 13 juli.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 (10)(2e) @minvenj.nl
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:13

Aan:ICCTA- 60/0 12/558
Onderwerp: DigiJust: nieuwe werkstap Afstemmen - Nota aan MV) en MRB uitbreiding taakstrafverbod t.b.v

Eris een nieuwe werkstap in je werkbak geplaatst, Afstemmen Nota aan MV] en MRB uitbreiding
taakstrafverbod t.b.v.

Door te klikken op deze link wordt de werkstap geopend.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.

35512428 0258



 
 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IGYED)]

From: BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 3/12/2020 10:45:19 AM

Subject: FW: Extra CBJ 17 maart 2020

Received: Thur 3/12/2020 10:45:20 AM

 

van:[IIISco/0wiz/izw

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:44

Aan:BERS oninezk.nl’ ; BEDE minvws.nl' ; EINE @ minfin.nl'; IU ICIIE @minezk.nl';
(10)(2e) @minienw.nl" ; [YEH @minaz.nl'; (10)(2e) @minocw.nl';EEN eminszw.nr ;

BD/DWIZ ; (10)(2e) @minbuza.nl' ; JUNIEEIE@ minszw.nl' ; AYE @ minezk.nl' ;BEES eo ninaz nn ;

BEES eo ninfin.nr ; GOES @ minienw.nl';BEE © minbzk.nl' ; BD/AL;

EEE G inbzk.n! ; EEE eminazni; BEES @ minocw.n!' ; IEEESHE @ mindef.nl’

: EEE @ minvws.nl';ERE eminocw.nl' ; BD/DBO/ADVIES; IESG @ minbzk.nl' ;

BD/Dwiz/seR ;IRCo/0wiz/2w ;IEEEe minaz.n' ;INGEN

RCE
: ERE @ minbuza.nl'; BEES) @minocw.nl’ ; IIE BD/DFEZ/CBU/ClusterA ; BUYIN @minszw.nl' ;

EEEG minfin.nl'; REED BD/DBO/ADVIES; [fl @minvws.nl' ;EES@ minfin.nl'; (10)(2e) -

ye;
ER) @minezk.nl' HIKES 80/0w.iz/8Mo ; IREBIESN- 80/DB0/ADVIES ; [NES @minfin.nl';

IEDR BD/DWIZ/SSR; (10)(2e) @minbzk.nl'; (A CEYNE @ minfin.n!' ; IEEE @ minocw.nl' ; (10)(2e) ,

BD/DWIJZ/PR ;BEE GC ninbuza.nl'; OEE @ minezk.nl'; EYEE @ minszw.nl' ; JUNIE @minszw.nl' ;

(UIE @mindef.nl’ ;

BUM
e

minting a
EUS © minvws nl’ ;

i

JIRBESE

50/DWiz/1ZW;Ronl’;
i 0 OWIZ SER - BD/DWJZ/JZW; Secretariaat -

secretaris-generaal JenV; [YL sz (10)2e) @minfin. nl"; ELEY] As (0)2e) @minienw.nl';

RED) 8D/DWiz/izW; KES @ minaz.ni;EESs0/cks ; (10)(2e) BD/DWJZ/BMO;
(10)(2e) .

- BD/DFEZ/CBU/ClusterA
Onderwerp: RE: Extra CBJ 17 maart 2020

 

   
 

 

 

 

   
 

 

  
 
 

  
 

  

 

 

  

(10)(2e)   
 Van: (10)(2e) BD/DWIZ/IZW

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:40

Aan: (UYCOM @minezk.nl' <JGSED) 4 (10)(2e)
i

nl" <page) >:

 

  
  

 

  
 

  
 
 

  
 

 

  
  
 
 

 (WY (@ minfin.nl' <JEAIEC)] ; BES
i

) >;

(10)(2e) @minienw.nl' <

(

>; (10)(2e) @minocw.nl'

(10)(2e)

(10)(2e)

>; (10)(2e) @minaz.nl' < (10)(2e) ><RES ( )

IE cin. - 3

or CITE
=

(10)2s) @minbzk.nl' < (10)(2e) (10)(2e) _BD/AL< (10)(2e) >;

(10)(2e)

@minbek
nl' < (10)(2e) :

)

: (10)(2e) @minocw.nl'

IEE

IEEEc 1 >; (10)(2e)

 

| IE @ minvws.,rd ( IEEE @rinocw. nl’ TE
8D/DBO/ADVIES <I EES Sooo ES lb 0)ze) >; [EEE
BD/DW.2z/sBR <IMG - IC | so/owizizw

< (10)(2e)

>Ee mina: <BNEE o0/050
JNIEIED =

We minbuza.nl' <|gUe
;

TED) Sminocu.n! < 3D/DFEZ/CBU Cluster A
(10)(2e) ll

(10)(2e) i (10)(2e) i -. Ee (10)(2e) >; IEEE
- IE oi.

) Fro) 0e) c 8D/DBO/ADVIES EE
20)

or in nl’ < >; SD OWIZ/SSRgore
ECE.nl’ <

KOED) >;[RED @ minfin.nI' IGEICONN >

REED) sn/pw.z/PR <RESE >:
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 EEDESE
© minbuza.nl<I 2 inbuza.nl>; UE @ minezk.nl'

hg 2) (CHICASll @ minszw.nl'

Piney ETH
nli>; Kf SI @minszw.nl'Je nl>; BD/DWIZ/IZW

EpMERIEDN@ mindef.n!' SEEMED)@ mindet.nl>; [EEEIM@ minfin.nrEI
BREESE inves.nl" < minvws.nl>; JK

:
pyranJEM infin nis;

(10)(2e) @minbzk.nl' < minbzk.nl>; - BD/DWIJZ/IZW <M © ineenv.n>;
(10)(2e) -

[Coe ES8D/DWJz/1zw <[IEECICONI© minjenv.nl>; [KC0120) [—MORN. ICED© naz nl

CCE 1ina:.0l>; El @ minfin.nlJBI infin. nl>; BD/DWIZ/SBR<B @ min] env.nl>;

BD/DWIJZ/JZWJIE ninjenv.nl>; Secretariaat - Serer ginersa JenV

NR ore 00 [GENRES RIF minszw.nl' JER @ minszw.nl>; WEE @ minfin.nl'

SEED) @ minfin.nl>; (UPR @ minvws.nl' <EA9IEN @ minvws.nl>; (10)(2e) @minienw.nl'

CRC > ninco. >; CEES 50/0w.z/)2w<BEEII© minjenv.n >;IIKEEEE© minaz.n |; KH
BD/CES <[fIB)@ minjenv.nl>; BD/0WJz/BMO <IRIE@ minienv.nl>;IEEE

BD/DFEz/cBU/ Cluster A <| EC @ ninjenv.nl>
Onderwerp: Extra CBJ 17 maart 2020

Geachte leden en contactpersonen van de CBJ,

Bijgaand treft u de agenda voor de extra CBJ van 17 maart 2020 van 14.00 tot 15.00 uur in de Z08-06 — Aletta

Jacobs - zaal (Turfmarkt 147). De bijbehorende stukken zijn, zoals gebruikelijk, in de CBJ-samenwerkruimte

geplaatst. Agendapunt 4 (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) (JenV)) wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.
Zoals eerder aangekondigd zou (de indiening van) het wetsvoorstel gegevensverwerking door

samenwerkingsverbanden worden geagendeerd voor behandeling in de CBJ van 17 maart. Overleg met de minister

van JenV heeft er toe geleid dat - gezien het belang en de complexiteit van het onderwerp - is besloten de

behandeling naar de CBJ] van 30 maart te verplaatsen. U ontvangt op maandag 23 maart de versie van het

conceptwetsvoorstel die in de CBJ zal worden besproken.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)
Codrdinerend wetgevingsadviseur

  
 

 

    
 

   

  
 

 
 
 

  

  

 
 

 

 

 

  
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Oe 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

DWIZ) 
De Minister voor Rechtsbescherming
De Minister van Justitie en Veiligheid

Datum

3 maart 2020

Projectnaam
Wetsvoorstel uitbreiding
teakstrafverbod

[ 1€I [ 10
Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over de verwerking
van de consultatieadviezen bij het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod - 9 maart 2020

De verwerking van de consultatieadviezen bij het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod kwam aan de orde in afzonderlijke DWJZ-staven met de Minister

voor Rechtsbescherming (5-2-2020) en de Minister van Justitie en Veiligheid (12-

2-2020). Hierbij zijn uiteenlopende denkrichtingen de revue gepasseerd. Naar

aanleiding daarvan is een gezamenlijk overleg ingepland op 9 maart a.s..

Dit memo strekt tot voorbereiding van dit gezamenlijk overleg. Achtereenvolgens
komen aan de orde: A. de reikwijdte van het voorstel/afbakening van de

doelgroep, en: B. de omgang met nijpende gevallen. Onder C wordt nog uw

aandacht gevraagd voor de (on)mogelijkheid een geldboete op te leggen in

gevallen waarin het taakstrafverbod geldt.

A. 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”. In de adviezen is vrees geuit voor een extensieve uitleg en om

verduidelijking gevraagd.

 

(11)(1)
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Datum

3 maart 2020

(11)(1)

Advies DWJZ

Over de beroepsgroepen brandweermensen, ambulancepersoneel, politiemensen
en buitengewoon opsporingsambtenaren bestaat geen debat. Aan de adviezen, de

geuite behoefte aan rechtszekerheid en ook aan beide geuite denkrichtingen kan

worden tegemoetgekomen met een combinatie van de gewenste opsomming en

het aanvankelijk voorgestelde wettelijk criterium (als ‘categorie overig”).
Het (uitgebreide) taakstrafverbod geldt dan bij:

c. 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 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.

In de MvT wordt dan verder uitgewerkt en benoemd welke categorieén van

personen onder de restcategorie vallen. De kern daarvan is dat zij een publieke
taak uitoefenen in het kader van de handhaving van orde of veiligheid. Bij de

taakuitoefening speelt de urgentie geen expliciete rol, wel wordt in de MvT

uiteengezet dat bij die taakuitoefening in de regel eenvoudig een situatie kan

ontstaan die onmiddellijk optreden vereist.?

B. 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 zou verzetten tegen een maatwerkafdoening. In dit verband

werd aan u een hardheidsclausule in overweging gegeven.

In beide staven is geconcludeerd dat een hardheidsclausule eerst aan de orde kan

zijn nadat advies van de Raad van State is ingewonnen, maar niet daarvoor al.

 

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

strafrechtelijke en strafvorderlijke mechanismen (vervolgingsuitsluitingsgronden
of strafuitsluitingsgronden) niet eveneens voldoende soelaas bieden voor in de

advisering bedoelde ‘nijpende gevallen’.

Advies DIWZ

 

2
Dit leidt ertoe dat de navolgende beroepsgroepen onder de werking van het wetsvoorstel

zouden vallen: ambtenaren van politie, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel,

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

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

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, defensieambtenaren,

deurwaarders en reddingzwemmers.
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De meest in aanmerking komende strafuitsluitingsgronden zijn de

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

Dergelijke strafuitsluitingsgronden worden niet snel aangenomen en hebben als
3 maart 2020

nadeel dat aan het uiteindelijke rechterlijke oordeel een volledige strafvervolging

voorafgaat. Naar deze mechanismen kan in de MvT weliswaar worden verwezen

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

mogelijkheden tot het bieden van maatwerk door de rechter met het wetsvoorstel

niet worden beperkt. Er kan worden gewezen op de mogelijkheid van de rechter

een geheel voorwaardelijke straf op te leggen in de situaties waarvoor de

adviesorganen aandacht vragen. Ook kan de taakstraf worden gecombineerd met

een korte gevangenisstraf waarop ondergane voorlopige hechtenis in mindering is

gebracht (kort gezegd: gevangenisstraf gelijk aan duur voorarrest). Dit is

recentelijk ook door de Hoge Raad expliciet aanvaard.® Met een verwijzing naar

deze sanctiemodaliteiten wordt tegemoetgekomen aan de kritiek dat de rechter

geen maatwerk kan leveren. Een risico is wel dat deze expliciete identificatie van

de mogelijkheid om voor de situaties waarin geen taakstraf wenselijk wordt

geacht, een geheel voorwaardelijke straf op te leggen of de taakstraf te

combineren met een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest, de roep doet

ontstaan om ook deze mogelijkheden wettelijk uit te sluiten.

C. Geldboete in plaats van een taakstraf?

In dit verband wordt ook aandacht gevraagd voor de omgang met de geldboete.
Diverse adviesorganen wijzen erop dat wanneer de wetgever het niet wenselijk
acht dat in de gevallen waarin het taakstrafverbod geldt, ook geen geldboete
wordt opgelegd, dit expliciet in de wet moet worden bepaald. De NOVA ontleent

voor dit standpunt ook steun aan het hiervoor aangehaalde arrest van de Hoge
Raad. Dit arrest zou volgens de NOVA 66k inhouden dat nu de wetgever het

opleggen van een geldboete niet expliciet heeft uitgesloten, een geldboete naar

geldend recht kan worden opgelegd in situaties waarin het taakstrafverbod van

kracht is. Het arrest heeft volgens DWJZ echter uitsluitend betrekking op de

mogelijkheid een taakstrafte combineren met een gevangenisstraf gelijk aan de

duur van het voorarrest. Verder is bij de totstandkoming van het taakstrafverbod

uiteengezet dat de onmogelijkheid een geldboete op te leggen, voortvloeit uit de

wettelijke systematiek. Het voorstel van DWJZ is deze lijn vol te houden.

 

 

®

Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:202 (Valkenburgse zedenzaak).

Pagina 3 van 3

0260



 

 
To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIMEGYCIIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 7/6/2020 12:56:20 PM

Subject: FW: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 7/6/2020 12:56:21 PM

(10)(2e)

(10)(2e)

 (10)(2e)

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: maandag 6 juli 2020 14:38

Aan: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: FW: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: maandag 6 juli 2020 14:33

Aan: DWIJZ Stukkenstroom - DWIJZ < (10)(2e) >; Archief KdK <| (OIE)

CC: Staatsbladen Publicatie <||IEC >; BD/DWJz/BMO <| ED) >

Onderwerp: RE: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 
 

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 
35512431 0261



 
 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR UY)

From: [IRENE- BD/DWJZ/SSR
Sent: Mon 2/10/2020 7:51:36 AM

Subject: FW: NJB 2020, afl. 5, 288-352

Received: Mon 2/10/2020 7:51:39 AM

NJB 2020 afl. 5, 288-352.pdf
 

van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: maandag 10 februari 2020 08:50

Aan: ICOTONEE 50/0W)Z/SSR

Onderwerp: FW: NJB 2020, afl. 5, 288-352

(10)(2e) 
Wellicht had dit jou ook al via een andere weg bereikt, maar zie onderstaand een artikel in het NJB over het

wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Heb het nog niet (uitgebreid) gelezen, maar kon me zo voorstellen dat het

wel op jouw belangstelling kon rekenen.

Vriendelijke groet,

Van: (10)(2e) Bp/pbwiz/BMoJES@ minjenv.ni>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 17:33

Aan: BD/CLUSTER SG/DWJZ/SSRLN LC
REESE 50/DWiz/SBR

IRE © minjenv.n>; BD/DW.z/PR <|INMEIESIM@ minjenv.nl>; SOE :0/0wiz/izw

<I © minjenv.ni>; OED) SEEN <IEEEEM© injenv.n >; IRGC 5D/DW)Z/SBR

<EEN @ minjenv.ni>; BD/DW)7/58R<JIKIEDI© minjenv.n i>;[OE
BD/DW.JZ/1ZWgos TIS SEES =0/0w 2/52 <I ESIM @ minjenv.nl>; SLED)

RUESE <BR2 ninjenv nls; BRED! BD/DWIJZ/IZW < minjenv.nl>; ze)
-

BD/DW.z/SBR |EEl@ minjenv.ni>; - 8D/DWJz/PR <[EES@ minjenv.n>; IENGKEEDIIEEE-
BD/DW.Z/PR J

EA (Loc) 8D/DRC/FO <JIMEIETM @minjenv.n!>; GEES

BD/DWJZ/PR

Jer oe SE
nl>; BD/DWJZ/SBR

MERC jenn
}

BD/DWJZ/BMO

EEE @
minienv.nl>; frry— <HEESMeminienv.n>; [EEN S0/DWIL/IWi  E nl>;

ESE 50/DW.z/SBRME cco| (oe) a <IREESM@ minienv.n i>; |

SCN BD/DWIZ/SBR <[QUIES)@ minjenv.ni>; INCE 8D/DWIizZ/1ZW < minjenv.nl>; |TREEN-
BD/DW.z/PR <|REIERR@minjenv.nl>; I BD/DWJZ/1zW[JRE]@ minjenv.nl>; -

8D/DW.z/SBR<I Gijon. >; (10)(2e) - 8D/DWJZ/SBR<[JEEBR@ minjenv.ni>; [DESY
8D/DWJZ/PR <|JSEEBI @minienv.nl>; (10)(2¢) BD/DWJZ/SBR <

minjenv.nl>; NICER

30/01/15JENGA@ minienv.n.>; [NEURO<0 <ICRIEIN inion. >; INES

BD/DW.z/PR <|[JEJE@ minjenv.nl>; ES)
| 50/0wiz/i2w <IMG ninjenv.nl>;

BD/DW.z/5BR<[CONI© minjenv.n|>; BD/DWJZ/JZWICE = nero (10)2e)

ISEEDNE0/0 w)z/PR <IREEIEM @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: NJB 2020, afl. 5, 288-352
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buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek 



buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 35512432



 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRGICIIE © minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 3/12/2020 1:39:28 PM

Subject: FW: Persbericht taakstrafverbod

 

 

Received: Thur 3/12/2020 1:39:29 PM

Taakstrafverbod. versie 12032020.docx

He IERIE,
Inderdaad prima. Maar 2 kleine tekstsuggesties, kwestie van smaak.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:31

Aan: BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: FW: Persbericht taakstrafverbod

Wil je meelezen? Ik heb bij dit concept geen opmerkingen. Ik had

sancties te benoemen.

- BD/DCOM/P&B JES @ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:26

8D/DW.z/5SR <[IENEENCON@ minjenv.nl>
Onderwerp: Persbericht taakstrafverbod

While) gevraagd niet de combinatie met andere 
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To: EES) BD/DSenJ/Ten BIIESE@minjenv.nl]; -

BD/DWJZ/SSRIIEESEE @minjenvni]; IEF EEN - 50/DGPenV/PPBT/PBOIIEESE @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIIEESE@minjenv.nl]; IEEESI- BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: Mon 1/27/2020 4:17:22 PM

Subject FW: ganda plenair debat 5-2-2020

Received: Mon 1/27/2020 4:17:23 PM

format QandA.docx

 
 
 
 

 

 

 

Ha collega’s,
Zie onderstaande mailwisseling. Het debat zal vooral gaan over vuurwerk maar aangezien werknemers met een

publieke taak slachtoffer zijn, kan er naast het VPT beleid ook iets gevraagd worden over stand van zaken

wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod en wet hinderen voor hulpverleners.
 @ (10)(2e) kunnen jullie een QandA maken over stavaza wetsvoorstel/toezegging?

Ik maak wel een QandA over het onderzoek 141 Sr.

@[EEES kun jij een QandA maken over de wet hinderen van hulpverleners?

Graag uiterlijk voor donderdag a.s. om 9.00 naar {EES (cc), hij verzamelt alle QandA’s VPT breed en doet ze

door naar [UE] en DGPenV.

Alvast dank!

Groet,

  
 

 
   

- BD/DRC/CV

CC: Parlementair - DGPenV ; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: ganda plenair debat 5-2-2020

Ha {Elen

Recentis bekend geworden dat op 5-2 van 14-19 uur een plenair debat over jaarwisseling en vuurwerk wordt gehouden. De

brief daarover wordt eind deze week of begin volgende week verzonden.

We zijn bezig met de voorbereidingen van een dossier en doen een beroep op je om QandA’s te maken.

Omdat er op 9-10-2019 een AO was over jaarwisseling en er toen ook al QandA’s zijn gemaakt heb ik die gevoegd. Het verzoek

is om die te actualiseren. Gelet op de wensen van de minister hierbij ook de vraag of de antwoorden in 4 bullets kunnen.

Voor eventuele nieuwe QandA’s heb ik het format gevoegd.
Graag de antwoorden aan mij en het bureau parlementair van DGPenV ( s ons aanspreekpunt daar)
uiterlijk donderdag 30 januari 2020 10.00 uur mailen. Ja, je leest dat goed, maar het kan helaas niet anders in verband

met het aanleveringstijdstip van het dossier aan DBO en de minister.

Alsje eerder factsheets over een onderwerp hebt gemaakt dan deze graag actualiseren. Nieuwe zijn ook van harte welkom.

Ook hier geldt de aanleveringstermijn van uiterlijk donderdag 30 januari 2020 10.00 uur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking.

 

 
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: EES) injenvnl

Let op: het e-mailadres 1s gewijzigd

35512434 0264



  
 

 

  

  To:

Cc:

(10)(2e) BD/DWJZ/SBR] (10)(2e) minjenv.nl]
(IED) - BD/DWJZ/SSR IEICE @minjenv.nl];EEBD/DW.JZ/SSR TEES)

BD/DWJZ/SSR[IRUSICIIEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 1/27/2020 2:48:31 PM

Subject memo en bijlagen taakstrafverbod voor bespreking in komende staven met Ministers

Received: Mon 1/27/2020 2:48:32 PM

Bijlage 2 - advisering schematisch.docx

20200122 memo bespreking in staven met minister.docx

Biilage 1 - venndiagram.docx

 
 

 
  
 

 

 

 
   (10)(2e)

 

 

 

Dag [uO],

Graag lever ik bijgaand memo met bijlagen over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod aan voor agendering
in de eerstvolgende staven met de Minister voor Rechtsbescherming en met de Minister van Justitie en Veiligheid.

Bij deze besprekingen zouden ook graag OES) enIEEE:wezig zijn. Zou je ons kunnen

(laten) uitnodigen?

Vriendelijke groet, dank!

 

 (10)(2e)

35512439 0266



 
 

 
  

  

To: - BD/DWJZ/SSRIIEEISM@minjenv.ni]; IIIIEIREESEEEE-
BD/ODWJZ/SSRIIITEESIM @minjenv.nl]
From: RES - 80/DWJZ/SSR

Sent: Mon 3/2/2020 2:04:08 PM

Received: Mon 3/2/2020 2:04:09 PM

2020 2 2 CONCEPT memo voorbereiding gezamelijk overleg Mrb - MJenV wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.docx 

HoiKEE). prima memo. Nog twee opmerkinkjes ingevoegd. Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

35512440 0267



  To: rl @kabinetvandekoning.nl' [fii @kabinetvandekoning.nl]
Cc: or Jt
From: DWJZ Stukkenstroom - DWJZ

Sent: Mon 7/13/2020 9:24:25 AM

Subject: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod zaaknr

Received: Mon 7/13/2020 9:24:26 AM

Goedemorgen,
Communicatie vroeg zich af, dat wanneer dit nader rapport morgen uit de tas van de Koning is, het in de ochtend of

in de middag naar de TK gezonden wordt. Mochten jullie dit al weten dan hoor ik dit graag. Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

(10)2e)
Administratief ondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector ondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

35512441 0269



To: _Archief KdK [HEI @kabinetvandekoning.nl]
BD/DWJZ/SSRIMGY DIG minjenv.nl]; Staatsbladen Publicatie[IMUSEII@minjenv.nl]; [KUEE

@minjenv.nl]
   

 

  
 

Cc: (10)(2e)

(10)(2e) BD/DWJZ/BMOJ| (10)(2e)

From: DWJZ Stukkenstroom - DWJZ

Sent: Mon 7/6/2020 10:54:46 AM

  

Subject Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 7/6/2020 10:54:48 AM

wetsvoorstel en memorie van toelichting uitbreiding taakstrafverbod na RvS.pdf
 

Advies afdeling advisering Raad van State.pdf
 

2950306 nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def.pdf
 

Goedemiddag,
ZoalsEEO om mw. [EEA heeft besproken, hierbij de documenten digitaal aangeboden ivm

spoedafhandeling, daar de indiening becogd is op 13 juli 2020.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Administratief ondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector ondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

    
T (10)(2e)
m IRE

www .rijksoverheid.nl/jenv
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To: EEEESE. - 5D/DSenJ/J[[RIEI@minjenv.nl]
  

 
    

   

 

  
     

Cc: (10)(2e) |

- BD/DSenJ/J [IESE @minjenv.nl];IEEE-
BD/DSenJ/Ten B[IEUNEDM @ minjenv.nl]; RFE - BD/DSenJ/ TenBIIEIE @minjenv.nl]; IITIITREIEEE
BD/DSenJ/J[IWE@ minjenv.nl]; (10)(2e) @minjenv.nl]
From: 
Sent: Mon 1/20/2020 2:17:32 PM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - resultaat consultatieronde

Received: Mon 1/20/2020 2:17:33 PM

Dag Ei,
De interesse naar de adviezen en de verwerking daarvan neemt duidelijk toe, ook bij de bewindspersonen.
Daarmee is het ook van belang zo spoedig als mogelijk jullie bijdrage te mogen ontvangen. Tegelijkertijd is het zo

dat ik tijdens de afwezigheid van deze week maar beperkt aan dit onderwerp toekom...

Zullen we het zo afspreken dat jullie spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag om 12:00 uur, jullie opmerkingen
aanleveren? Dan kan ik hopelijk wel al aan de slag zijn met de andere ontvangen reacties en vrijdagmiddag wellicht

nog jullie inbreng bezien.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

van: [JJIEEESI- 50/Dsen)/)

Verzonden: maandag 20 januari 2020 12:46

Aan:[IEEE 50/0W.z/55R; BD/DWJZ/SSR

CC: (1020) - BD/DSenl/J ; BD/DSenl/TenB ; BD/DSenl/TenB ;

EE- BD/DSenl/)

Onderwerp: FW: Uitbreiding taakstrafverbod - resultaat consultatieronde

Urgentie: Hoog

Hoi en REED

Wij redden vandaag niet.

Is eind vd week goed?

van: IECCEDI  &0/0sen/Tens <[IECEDH >

Verzonden: maandag 13 januari 2020 14:54

Aan: BD/Dsen./) <[KNEN >; BD/Dsenl/) <JEIES

cc: BD/DSenJ/TenB <JHLNEN >

Onderwerp: FW: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Urgentie: Hoog

Dag [EY en INUEIEAN,
Zie onderstaande mail van m.b.t. consultatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. 1k stuur deze mail

met bijlagen ook alvast door aan jullie. Kunnen jullie mij jullie input uiterlijk 16 januari sturen? Dan lever ik de

gezamenlijke opmerkingen namens DSenJ aan bij op 20 januari.

Groet,

(10)(2e)

 

 

 

 

[RUCI=ToERoT=ToToT go [=T=1 Te] 



 

35512443 0271



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IYIEd]   
 From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 2/5/2020 5:02:36 PM

Subject: RE:

Received: Wed 2/5/2020 5:02:37 PM

Dag IERIEDN,
Aan | zou ik het volgende willen aanleveren:

(11)(1) 
Als je akkoord bent, kan je het wat mij betreft aan [EE sturen.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:59

Aan: IGEN e0/01.12/55%
Onderwerp:

Terugkoppeling uit de Staf met Dekker:

(11)(1)

1. De aanvankelijk voorgestelde doelgroep van “personen belast met een publieke taak in het kader van de

nandhaving van orde of velligheid” bt ongewiiod.IEEE

2. Mrb was akkoord met een voorziening voor nijpende gevallen (hardheidsclausule), maar eerst bij nader

rapport.

3. Mrb wenst voortgang. Toegezegd is binnen twee weken aan te reiken nadat ook bespreking met MlenV heeft

plaatsgevonden.

35512444 0272



  
 

 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUYIEEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 1/8/2020 10:25:52 AM

Subject: RE: 02 01 2020 nota in concept wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - verwerking van adviezen

Received: Wed 1/8/2020 10:25:53 AM

  
 

(10)(2e) 
Ik ben aan het lezen.

Bij het printen van de adviezen op jouw K:-schijf merkte ik dat het bestand “advies politie” eigenlijk (nogmaals) dat

van de rechtspraak is. Kan je het politieadvies nog toevoegen/-sturen?

Hartelijke groet,

 
Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 20:22

Aan:[IEEE- c0/0wiz/ssR ; REESE 50/0wWiz/s5R

Onderwerp: 02 01 2020 nota in concept wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - verwerking van adviezen

Beste [RIE] en REESE.
Bijgaand in concept de toegezegde stukken m.b.t. het taakstrafverbod. In het wetsvoorstel en de MvT is

schuingedrukt weergegeven wat er met de adviezen is gebeurd. De adviezen zelf zijn te raadplegen op mijn plek op

de K-schijf.
De nota is een eerste aanzet maar het lijkt me nuttig wanneer jullie alvast gaan lezen. Het MR-formulier volgt

separaat.
Met de collega’s van beleid heb ik nog niets gedeeld. Laten we even kijken wanneer de stukken daarvoor rijp zijn.

Vriendelijke groet, RED)

 

 

 

 

35512445 0273



To: EEE- £0/0\Jz/sSRIIEEIEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 3/12/2020 9:19:25 AM

Subject: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 3/12/2020 9:19:26 AM

04 Wet uithbreiding taakstrafverbod.pdf

 
 

 

Hierbij het vergaderstuk. Alvast graag je check.

[Rl

  (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:08

Aan: BD/DW.Z/IZW

Onderwerp: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e) 
Hierbij. Er kan nog een zin wijzigen. Dank voor de flexibiliteit, ik houd je op de hoogte.

35512447 0274



  
   

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRGICIIE © minjenv.nl]
From: (10)(2¢e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 3/10/2020 2:50:54 PM

Subject: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod ElE&Ip9 en

Received: Tue 3/10/2020 2:50:55 PM

  

 

    
  

  Nee, het gaat echt om (11)(1)

Van: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:49

Aan: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod[Eg en

(a1)

Van: BD/DWIZ/5SR <JNREIESI@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:49

Aan:[IEEE- :0/0w)z2/55R <|IRRESIM  injenv.ni>; BD/DWJZ/SSR<I@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MVT uitbreiding taakstrafverbod RES

Behoud wat mij betreft dan maar het eerste blok. Waarin dan nog wel JJIKERIcet worden vervangen door

(11)(1)

BD/pW.z/ssR <|El2 ninienv.ni>

 

 

   
    Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:42

Aan: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR <|JSES@ minjenv.nl>; BD/DWJZ/SSR <[RENEg@ minjenv.nl>
Onderwerp: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod RERIp9 en [RES

Dag [IES] =n IREESE.
Dit is een combidocument met de verzamelde opmerkingen. Jullie zijn verrassend eensgezind. En hoewel er mooie

volzinnen sneuvelen, voer ik de wijzigingen graag door.

Op 1 plaats wijken jullie onderling af. Het is mijn persoonlijke beleidsopvatting dat minister dat mogen, maar prettig
is het als jullie je verenigt: zie p. 8; ik heb de beide blokken opgenomen met daartussen: Alternatief. Een blok

sneuvelt voor het avondmaal. Wie biedt?

 

 

 

35512449 0275



To: BD/DWJZ/SSRIINEII @ minjenv.nl]
From: IEEE EE- 50/D\WJZ/JZ\W

Sent: Thur 3/12/2020 10:21:39 AM

Subject: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 3/12/2020 10:21:40 AM

 

 
Van: BD/DWIZ/SSR

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:50

Aan: INEEEOEDEE -0/0W)7/17W

Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

(11)(1) 

)(2e) 
 Van: ES so/owiz/izw<BR >

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:39

Aan:[IEEE 20/0w)z/s5R <|IRRES >

Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

 

Van: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR < ro) >

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:32

Aan: 8o/ow.z/1zw <CIESI >

Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

Dag [IE
Ik liep hier nog tegenaan. Kun jij dat aanpassen of doe ik dat zelf? Een enkele doorhaling en tekst in rood zijn toevoegingen.
Groet IROL)

 

(10}(2e)

   Van: 8D/ow.z/izw <|JRES)

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:19

Aan: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR <|RE S 
Onderwerp: RE: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e) 
van: IIR ESE =0/0w)z/ssR <JIREESIE >

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:08

Aan:IEEE 0/0 iz/zw <JIREES) >

Onderwerp: 2020 10 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Hierbij. Er kan nog een zin wijzigen. Dank voor de flexibiliteit, ik houd je op de hoogte.
(10)(2e)

35512450 0276



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: [ERE- s0/0WJzZ/0ZW

Sent: Thur 3/12/2020 10:37:04 AM

Subject: RE: 2020 12 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod - CBJ

Received: Thur 3/12/2020 10:37:05 AM

04 Wet uithbreiding taakstrafverbod.pdf

 

 

Graag je check.

van:IEEE:0/0\W)z/ssR

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:30

Aan: BD/DW.Z/1ZW

Onderwerp: 2020 12 3 wv + MvT uitbreiding taakstrafverbod - CBJ

 
Dit is het stuk waarin de betreffende zin is verwijderd. Deze moetje dus hebben. Dan kan die uit.

Groet,

35512451 0277



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 6/29/2020 1:17:45 PM

Subject: RE: Aanbiedingsnota nader rapport uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 6/29/2020 1:17:46 PM

 
 

 Laten we J§dleD daarmee niet ook nog lastigvallen.
Ik kom trouwens mogelijk 5 minuten te laat aan in ons Webex-overleg.

van:[IESE50/0Wiz/55R

Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:05

Aan:[IEEE- 50/0W)z/ssR
Onderwerp: Aanbiedingsnota nader rapport uitbreiding taakstrafverbod

(OER bijgaand ook de nota in concept. Leest REED daarop ook mee? 

35512452 0278



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSICINEE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Thur 1/9/2020 7:52:58 AM

Subject: RE: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche

Received: Thur 1/9/2020 7:52:59 AM

Prima en dank.

Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 08:42

Aan:IEEE- 50/DGPenV/PPBT/PBO
cc: sD/DRc/cV ;[EGE:0/0scn)/TenB ; BD/DRC/CV ; OES)

BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: acties n.a.v. gesprek minister met beveiligingsbranche

Hoi (EE,
Ik ben druk bezig met de verwerking van de adviezen en hoop aanvang volgende week alles toe te kunnen sturen.

Met een nota met uitleg.

Voorlopige lijn is dat in de MvT meer voorbeelden worden gegeven van personen die onder de reikwijdte van het

wetsvoorstel vallen. De verkeersregelaars heb ik vooralsnog ook benoemd, tenminste als zij verkeer regelen op de

openbare weg en niet — bij wijze van spreken -

op de parkeerplaats van de Hornbach. Ook is nog eens benadrukt

dat het om EE situaties moet gaan waaruit de hulpverlener zich niet kan onttrekken.

Enfin, ik stuur graag snel toe maar ben de teksten nog intern bij DWJZ aan het afstemmen.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

(10)(2e)

(10)(2e) 



Reeds beoordeeld 



To: EEE0/0.) z/ssSRIIEESE@minjenv.nl] 
 

 
 

 
 
 

  
  

  

Cc: I C—BD/DWJZ/SSR IEE)

@minjeny. oiBD/DSenJ/TenB][ ICL) @ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV] minjenv.nl]; led)

BD/DSenJ/Ten BRUCEI @ minjenv.nl]; (10)(2e) - 80/DRC CVE Dron a
From: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Mon 6/29/2020 11:44:01 AM

Subject: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Received: Mon 6/29/2020 11:44:02 AM

 

an:[REE50/0GPenv/PPBT/PBO
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 15:57

Aan:IEEE=o/0wW)z/ssR<|JIREESE@ minjenv.ni>
: (10)(2e) - BD/DWJZ/5SR <JDESI@ minjenv.nl>;INGE:0/0sen)/TenB

ROESI @minjenv.nl>; BD/DRCc/cV <i) @minjenv.ni>; IEEESII- BD/Dsen)/TenB

<FEE @minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CVJRE @minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

 
 
 

(10)(2e)

[RELERo[=Tolo]fo [1-10] 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 

 

To: OED) - BD/DGPenV/PPBT/PEROIIESE @minienv.nl]; IRE
BD/DWJZ/SSRIIIEIESIM @minjenv.nl]
 

   
Cc: OE) - BO/DW.

ZR
(ED @minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/Ten BIEMLEDMI @minjenv.ni]; BD/DRC/CVIIEEE@minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenBIE @minjenv.nl]
From: EEBD/DRC/CV

Sent: Tue 6/30/2020 7:34:49 AM

Subject: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Received: Tue 6/30/2020 7:34:50 AM

Ja precies, helder. Dank!

 

van: [IEEE co/ocrenv/rraT/rPBO < J ESE@ minjenv.ni>

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:33

Aan: IIIEEESE- 50/0rc/cv <JREESM @minjenv.nl>; 8D/DWJZ/sSR <JIRREI @minjenv.nl>

cc: BD/DW.JZ/SSR <JSESI@ minjenv.n!>; |GREE::0/0s¢n)/ Tens
REESE @minjenv.ni>; BD/DRc/cV SEES) @ minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB

(WER @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

 

 
 

 

 
 

In geval VPT weet ik dat niet. In geval GTPA geldt dat in ieder geval voor beledigingen (ca. 40% van het totaal). Niet

voor ernstige verbale bedreigingen, bijvoorbeeld. Daar wordt wel aangifte van gedaan. Vergelijkbare verdeling kan

ook voor VPT gelden, stel ik mij voor.

 

Van: BD/DRC/CV <[NERMEIM@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:31

Aan: RES) -BD/DGPenVv/PPBT/PBO <|EES@ minienv.ni>; BD/DWJZ/SSR

py 0 EECcc:
80/DWJ7/5SR <JICIEIMl@ minjenv.nl>;

= oo rr BD/DRC/CV LEB @ minjenv.nl>;

< minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

 

  
   
   (10)(2e)

(10)(2e)

BD/DSenl/TenB

BD/DSenl)/TenB

 gl, waar moet ik aan denken als we spreken over een geregistreerde melding dat niet tot aangifte leidt?

Is dit bijvoorbeeld ook verbaal geweld?

Van: 30/06pen/781/750<IEIEINemivien ni
Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:09

Aan:ICESEEE =0/0w:z/ssR <IREIIM© minjeny.nl>
cc:

PILESICED© minienv.n!>;CEICON50/Dsen)/TenB

oT BD/DRC/cV <JiERY @minjenv.nl>;[EE80/0sen)/Tens

<I EBY@minjenv.ni>; BD/DRc/cV <BESM @minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

 

Zie hieronder een kleine tekstuele aanpassing.

 

Van:IEEE50/0W.z/5SR <|HINEEESN@ minjenv.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:16

(10)(2e) - 8D/DGPenv/PPBT/PBO <|EESI@ minjenv.ni>
: (10)(2e) - BD/DWJZ/5SRJJEC @ minjenv.ni>; INGIKEESI- 50/0sen)/TenB

JERE @minienv.n>;REE- 8o/orc/cv <EREE)@ minjenv.ni>;IEEE BD/DSen)/TenB

<fEA @minjenv.ni>;[ESI co/orc/cv <IREIM@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

35512459 0281

 



RAEIEl o]=To lo] fo [TET fo) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 To: - BD/DSenJ/Ten BETES @minjenv.nl];ny
0 pz SSR

MMLC @minjen. ni)

(10)(2e) BD/DSenJ/TenB minjenv.nl]; -

BD/DGPenV/PPBT/PBOIEIESI @minjenv.nl]:ECCT BD/DRC/CVERE) @minjenv.nl]
Co EEC- 0/07 SSR URE inion.EIT
BD/DSenJ/TenB[IRE @minjenv.nl];EESBD/DSenJ/TenBTHEI @minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/29/2020 12:19:51 PM

Subject: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Received: Mon 6/29/2020 12:19:52 PM

Nee helaas niet, het WODC onderzoek richt zich primair op het gepleegde geweld in relatie tot 141, lid 1 Sr. Dat zit

(nog) niet in dit wetsvoorstel.

Ik heb mijn OM collega en accounthouder RvdR benaderd met de vraag of zij hierin iets kunnen betekenen.

Van: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB <JYUIEIR @ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:49

Aan (10)(2e) .- BD/DWIJZ/SSR

Po
NE

— LoyJERE @minjenv.ni>;
(10)(2e) BD/DSenl/TenBJEM@ minjenv.ni>; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

<HESEM @ minjenv.ni>;IEEE- 50/0RC/CV JEBES) @minjenv.nl>
cc: BD/DWJZ/SSR <|JJEES@minjenv.ni>; BD/DSen)/TenB JJ EES @minjenv.ni>;

BD/DSenJ/TenB JREES) @minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

  

cl is WODC onderzoek hierbij behulpzaam? Ben daar zelf nog niet ingedoken ..

Reeds beoordeeld

35512463 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: OO (NVVR)

Sent: Mon 12/16/2019 7:48:53 AM

Subject: RE: advisering uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 12/16/2019 7:48:55 AM

680. Definitief advies taakstraffen.pdf

 
 

 

 (10)(2e)
Eindelijk! Bijgaand het advies van de WeCo van de NVVR. lk zal het ook via de internetconsultatie uploaden. Succes ermee!

Hartelijke groet en alvast fijne dagen,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR [mailto: (10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: donderdag 12 december 2019 08:05

Aan: IEEE (NVR) ;IEEE£0/0wiz/ssR

Onderwerp: RE: advisering uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 
Hartelijk dank voor jouw inspanningen!

We zien het advies dan later tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 Van: IEEUSCONE (NVVR) <BUIPEDN @ rechtspraak.nl>

Datum: woensdag 11 dec. 2019 7:13 PM

Aan: REED) - 8D/DW)Z/SSR<I@ minienv.nl>
Onderwerp: Re: advisering uitbreiding taakstrafverbod

Onze voorzitter heeft aangegeven pas dit weekend aan de bevestiging van het advies toe te komen. lk kan het u dus pas vig week

sturen. De internetconsultatie geeft overigens 17 december aan.

Excuses. Ik vind het heel vervelend achter iedereen aan te jagen maar blijf dat doen!

Fijne avond

  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

 Op 11 dec. 2019 om 15:22 heeft OED) - 8D/DWJZ/SSR JJEIEIll2 minjenv.nl> het volgende

geschreven:

 
Dankjewel! De termijn liep volgens mij tot 6 december (11 oktober plus 8 weken) maar ik kan toch niet alle adviezen tegelijkertijd
lezen en verwerken. Dus prima zo en fijn alsje hebt.

Vriendelijke groet,

Van:EEENVVR) <JUIERN @rechtspraak.nl>

Verzonden: woensdag 11 december 2019 15:18

Aan: ICEESIEEN- 50/0w)7/5sR<IIEESIMe minjenv.nl>
Onderwerp: RE: advisering uitbreiding taakstrafverbod

 
 

Ze zitten er nog aan te sleutelen ik hop het vandaag naar je te sturen. Was de deadline voor internetconsultatie niet

17 december?

Van: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR mailto: [| EI @ minienv.nl]
Verzonden: woensdag 11 december 2019 15:14

Aan: IEEE NVR) <FIESN@ rechtspraak.nl>

Onderwerp: RE: advisering uitbreiding taakstrafverbod

Beste [gE],

Heb jij inmiddels enig zicht op wanneer het advies kan worden tegemoet gezien?
Dank op voorhand,

Vriendelijke groet,

 

 
 

 

 
   Van: (10)(2e) NVVR) <UFDN @rechtspraak.nl>

Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:53

35512467 0283

 



Aan:ICES50/0wW)z/ssR <|JIREESIl2 minienv.ni>
Onderwerp: advisering uitbreiding taakstrafverbod

Geachte heer,

De WeCo van de NVVR is gevraagd te adviseren over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Aangezien een van

onze consulterende leden een verkeerde datum had genoteerd, moet dit advies nog door de andere leden worden

gezien. Is het mogelijk dit advies enige dagen later aan u te doen toekomen?

Ik hoop het van harte.

(10)(2e) 
Beleidsadviseur NVvR

[KVEN

aanwezig in Den Haag op ma, di en wo

aanwezig in Amsterdam op do

vrijdag vrij

 

 

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges
vindt u op www.rechtspraak.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 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 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 verhand houdt met risica'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
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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: EOE =0/0\Jz/SSRIIIREIE G@ minjenv.nl]
From: [JIEESHE BD/DRC/ICV
Sent: Tue 5/26/2020 1:04:25 PM

Subject: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Received: Tue 5/26/2020 1:04:26 PM

 

Ja dat ging per ongeluk. Net een nieuwe mail gestuurd met inhoud die je wel kunt lezen als het goed 1s.

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

Van: BD/DWIJZ/SSR (@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 26 mei 2020 2:53 PM

Aan:Ge]BD/DRC/CV<IENESM@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Ik bedoel dat ik je berichten niet kan lezen, ze zijn leeg.

van: [JJIREESI- 50/oRC/cv

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:52

Aan: BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: -8D/0WJz/sSR <|NECIETM© minjenv.nl>
Datum: dinsdag 26 mei 2020 2:49 PM

Aan: -8D/DRC/CV <[NEENEN@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Ahal ©

Van: 8D/DRC/cV <|IiEIEIM@minienv.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:33

Aan:EES50/0w)z/5sR<BIEESEM6 injenv.ni>; BD/DRC/CV JERE @minjenv.nl>;

BD/DGPenV/PPBT/PBO<IG minienv.n>; INNCCONE- 50/0Dsen)/TenB
< minjenv.nl>

RED) BD/DWJZ/5SRJEEP@ minienv.nl>
Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:IEICE=0/0v:2/5sRCEIo inierv.q>
Datum: dinsdag 26 mei 2020 12:59 PM

Aan: BD/DRC/CV <IEENEIM@ minjenv.nl>, BD/DRC/CV JAE @minjenv.nl>,
8D/DGPenV/PPBT/PBO<I minienv.n >,INNER50/0sen)/Tens <|JEESR@minienv.nl>
kopie:IEEE- 50/0W)z/55R <JNEEIERM@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Hoi [IER
Dank voor je voorzet. Op 3 juli gaat de TK met reces. Indiening van het wetsvoorstel zal daarvoor zijn als we over het wetsvoorstel al advies

 

 

 

hebben. Het advies is informeel toegezegd voor eind juni. Dat betekent alle hens aan dek met het nader rapport (de reactie op het advies) zodat

we de indiening voor de zomer halen. Als de Raad van State naar het onderzoek zou vragen, kan ik in het nader rapport worden volstaan met

een verwijzing naar de planning.
We weten nu dus dat we pas bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel op de inhoud van het rapport hoeven in te gaan. Dat zal zijn

vlak na het zomerreces als de VKC Justitie en Veiligheid over het wetsvoorstel verslag heeft uitgebracht. Daarop wordt gereageerd met een

‘nota naar aanleiding van het verslag’ (september/oktober). Anders dan je voorstelt, hoeven we dus niet op 24 juni al een conclusie te trekken

over toevoegen van 141. Dat kan na de zomer.

Een eventuele beleidsreactie op het onderzoek kan denk kort zijn in de trant van ‘onderzoek wordt betrokken bij wetsvoorstel’. Dat scheelt

weer een afzonderlijke reactie. Ook in de eerste weeks melding kan worden opgemerkt dat het onderzoek hoort bij het wetsvoorstel.

Hebje hieraan voldoende? We kunnen dus in de zomer de reactie op het rapport bepalen.
Ik lees graag mee op de concepten (en zie uit naar de Webex ©).
Hartelijke groet, JESS) 

 
[RCETERE ol fo [ETE



Reeds beoordeeld 



 

  

 

   
 

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO[ UID] (10)(2e) BD/DRC/CV[K
 

EA @minjenv.nl];
  (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIGYCON © minjenv.nl];

BD/DSenJ/TenB[IEUYICEI @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Tue 5/26/2020 7:38:57 AM

Subject RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Received: Tue 5/26/2020 7:38:58 AM

  RUIEBE dank voor de bijlage,

   
buiten verzoek  
 

[oT] (=T MY =Tpde]-T

Prima om jullie bevindingen via webex te bespreken. Ik ga iets inplannen.

Groet,

 
Van: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 09:32

Aan: BD/DRC/CV ; sD/DRC/cv ;CECI50/0 WIz/SSR ; SRE)

BD/DSenl)/TenB

Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

(10)(2e)

 

 
Helemaal okee. 1 puntje: de Webex onder 3) zou ik liefst combineren met onze bevindingen bij het rapport. Goed

om dat ook mondeling met elkaar te bespreken.

buiten verzoek

Groet,

Van: BD/DRC/cV <|[RIESM@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 09:14

Aan:IEEE- 5o/pRCc/cv<BR@ minjenv.nl>; RED) BD/DGPenV/PPBT/PBO JJ EES ninienv.nl>;
BD/DWZ/5SR <[IIE© minienv.nl>; BD/DSen)/TenB

<IREESM© minjenv.nl>
Onderwerp: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Ha allen,
Dank en [EEE] voor jullie reactie op de ‘beperktere onderzoeks-insteek’.

Van DGSenB heb ik geen commentaar ontvangen en ga er van uit dat er bij hen geen inhoudelijke bezwaren

bestaan.

Op 15 juli a.s. zullen wij formeel het WODC onderzoeksrapport aangeboden krijgen inzake uitbreiding
taakstrafverbod met artikel 141 Sr.

Omdat het streven erop is gericht om de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen bij de uitbreiding van het

wetsvoorstel taakstrafverbod lijkt het mij verstandig om een tijdpad te maken en taken te verdelen zodat voor

iedereen duidelijk is wie, wat, wanneer iets doet. Deels zijn er al afspraken gemaakt maar deels ook nog niet.

Hieronder een voorstel:

1) Tijdsplanning wetgeving

QED jij beginnen met het uiteenzetten van de stappen die nog gezet gaan worden de komende

periode m.b.t. het wetgevingstraject en op welke momenten je welke informatie/stukken/documenten nodig
hebt m.b.t. dit onderzoek?

2) Tijdsplanning en afspraken tot aan de oplevering onderzoeksrapport

Afgesproken was dat DRC (ik) namens de 3 beleidsdirecties zou deelnemen aan de begeleidingscie van dit

onderzoek en dit proces intern, tot aan opleveren rapport, zou begeleiden. Het einde is bijna in zicht en ik

stel voor de volgende afspraken te maken:

-Rond 24 juni as. ontvang ik de conceptrapportage die ik met jullie zal delen. Aan jullie het verzoek om mij

uiterlijk maandag 29 juni a.s. te voorzien van een reactie/input die ik mee kan nemen in de bespreking
van het conceptrapport.

- De bespreking vindt plaats in de week van 29 juni, ik zal jullie na het overleg een korte terugkoppeling

geven per mail. De notulen van de vergadering mag ik namelijk niet delen ((nieuw) WODC beleid)
-

Op 15 juli a.s. ontvangen we de rapportage van het WODC formeel. @Ii[[EZ2M ik neem aan dat deze aan

jullie DG wordt aangeboden omdat DGSenB formeel opdrachtgever is.

3) Tijdsplanning en afspraken na oplevering onderzoeksrapport: beleidsreactie en input voor wetgeving

De beleidsafdelingen zijn op basis van het onderzoek uiteindelijk verantwoordelijk voor de beleidsreactie en

de beslissing of artikel 141 Sr wel of niet onder de uitbreiding van het taakstrafverbod moet vallen(?).
-

Op proces: Wij hadden eerder de afspraak gemaakt dat DGSenB en DRC de lead hebben in het opstellen
van de beleidsreactie en dat DGPOL actief meeleest.

@ ik bel je om af te stemmen wat de rolverdeling is.

- Op inhoud: ik wil voorstellen om kort na de week van 24 juni een webex meeting te plannen om de
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resultaten te bespreken en een conclusie te trekken (wel of niet onderbrengen 141 SR bij uitbreiding

taakstrafverbod). Omdat ik zelf niet veel ervaring heb nog met webex hosten wil ik vragen of iemand

anders dit overleg wil inplannen.
Hebben jullie nog aanvullingen op bovenstaande planningen/afspraken? Ben nog iets belangrijks vergeten?
Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)
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: [EEE ELE)

E-mail: minjenv.nl
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To: EDEN- =0/0\vJz/S SRE) 

 

minjenv.nl]; (10)(2e)

 

  

BD/DWJZ/SSRIIIEIESIM @minjenv.nl]; BD/DSenJ/TenBIE @minjenv.nl
Cc: - BD/DGPenV/PPBT/PBO[IEUIID) @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From; - BD/DRC/CV

Sent: Thur 5/28/2020 8:06:02 AM

Subject RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Received: Thur 5/28/2020 8:06:03 AM

 {10)(2e) (10)(2e)

Dank voor jullie mail en het voorbeeld van een aanbiedingsbrief van een onderzoek.

Dit helpt! Een dergelijke brief zou ook best snel na het aanbieding van het onderzoek gefabriceerd kunnen worden

door EUNPSY en mijzelf.

@EUNrDR ik had nog geen bevestiging ontvangen voor ons telefonisch overleg vanmiddag. Schikt het jou? Ik hoor

graag!

Groet,

van:[IEEE 50/0 wW)z/55R

p=woensdag
27 mei 2020 10:23

- 8D/DWIz/ssR; IEE -

BO/ORC/CYcol (10)ze - BD/DGPenV/PPBT/PBO; BD/DSenl/Tens; EES 50/0RC/CV

Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Goedemorgen collega’s,

Mogelijk valt er iets van inspiratie te vinden in bijgaande aanbieding aan de Tweede Kamer van het WODC-

onderzoek naar onttrekking in 2019. Dit betreft (ook) een aanbieding waarin niet uitgebreid beleidsmatig op al de

conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers wordt ingegaan, maar wordt volstaan met vermelding op

hoofdlijnen van welke wetgevende acties er uit het onderzoek volgen. De discussie daarop moet vervolgens

plaatshebben bij de behandeling van dat wetsvoorstel.

Vriendelijke groet,
(10)i2e)

SOEDHN - 50/0wz/ssr<|EESIM@ minienv.nl>
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09:48

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV <JREBEM @minjenv.ni>;

80/DGPenv/PPaT/PRO <[IIOIEIM© minjenv.nl>;
SCIEN =0/0w)2/55REEOe minjeny.nl>

Onderwerp:
RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

 

 

 

 
  

 
 BD/DRC/CV <[RBEB) @minjenv.nl>;

BD/DSen)/Tent <JISIMCIM@ minjenv.nl>  
 

 
Ik ken de procedure niet precies maar inhoudelijk kunnen we volstaan met een verwijzing naar de behandeling van

het wetsvoorstel. Dus dan heb je wel de aanbiedingsbrief, maar daarin staat niet meer dan dat we de resultaten

van het onderzoek willen betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Is dat voldoende verhelderend?

Vriendelijke groet, ole)

Van: BD/DRC/CV <[IHEIM @minjenv.nl>
pay dinsdag

26 mei 2020 15:04

- 8D/DWJZ/SSR <IREESl@ ninjenv nis; _BD/DRC/CY LE @minienv.ni>;

(1ox2e) BD/DGPenV/PPBT/PBOoe EET FEED) BD/DSenJ/TenB
IEEE inieny.nl>

: OES) BD/DW.z/SSR <|JJEESI@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: afspraken en tijdsplanning inzake WODC onderzoek taakstrafverbod en art 141 SR

Ha [EEIESN.
Dank voor het uiteenzetten van het wetgevingstijdpad.
Nog even ter check of ik het goed heb begrepen. Wij hoeven dus niet al een inhoudelijke beleidsreactie op het onderzoek

te schrijven binnen de 6 weken termijn (dus eind aug beleidsreactie naar de Kamer) maar kunnen volstaan met een

procedurele afdoening?
En de behandeling van het wetsvoorstel zelf na de zomer als nieuwe deadline hanteren waarin we uitgebreid de inhoud

aan de orde stellen en uiteenzetten wat we hebben besloten en waarom? Is dat dan een nieuwe beleidsreactie die

tegelijkertijd met het wetsvoorstel aan de Kamer wordt aangeboden? En heeft dit nog consequenties voor het openbaar
maken van de onderzoeksresultaten?

Het zou op de mamier waarop je het schetst i1dd meer lucht geven.

Bly ft staan dat we nog steeds taken moeten verdelen en een tijdpad voor in de zomer moeten maken.

Groet,
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Verzonden met BlackBerry Work

( )

(10)(2e)

(SCTETEloT=TeToldo [TEN o] 



Reeds beoordeeld 



  
 

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR IRGC © minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/IDWJZ/IJZW

Sent: Tue 3/10/2020 6:24:36 PM

Subject: RE: Annulering CBJ 17/3

Received: Tue 3/10/2020 6:24:37 PM

  
 

Ik zal dit voorleggen aan

Groet, [ied]

Van: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 19:06

Aan:IEEE- :0/0w)z/zw ;IEEESEE 50/DWIzZ/SBR ; RES) BD/DWJz/sSR ; [REMEDY
BD/DWIJZ/SBR

cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Annulering CBJ 17/3

Dag (10)(2e)
|

Diep nadenken levert op dat indiening van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod in de TK voor het zomerreces

daarmee in gevaar komt. Deze indiening is wel toegezegd aan de kamer. Nu we zelf aan de knoppen kunnen draaien, lijkt
het me goed onze ministers op dit punt te bedienen.

Groet,
Van: (OED) -BD/DWIZ/1ZW <|ESI@ minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 mit. 2020 6:48 PM

Aan:IDESBD/DWIZ/SBR<|JJREESE@ minienv.nl>, BD/DWJZ/SSR

<I © ninjeny nl, BD/DWJZ/SBR<JEEIEIM@ minjenv nl>
Onderwerp: Annulering CBJ 17/3

Dag allen,
De aanleiding voor de ingelaste CBJ van 17/3, het nader rapport bij de Wgs, is vervallen. Dit onderwerp wordt nu

geagendeerd in de CBJ van 30/3. Kunnen jullie dossiers ook doorschuiven naar 30/3? Voor een ingelaste

vergadering is er richting de leden een onderbouwing nodig van de spoedeisendheid (wat gaat er mis?). Mocht die

er zijn, dan hoor ik die graag.

Groet,
(10)(2e)

J. Leent het voorstel zich eventueel voor een schriftelijke ronde?

 

 

  
 

 

 

(10)(2e)

Caodrdinerend wetgevingsadviseur
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 (10)(2e)

www .rijksoverheid.nl/jenv
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To:

RS
- BD/DRC/CV[IEESM@minjenv.nl]

Cc: oe “nozseR @minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DRC/C VIER @ minjenv.nl]; ~BODRCCY @minjeny, ol
(10)(2e)

co orccvllBEe, minjenv.nl]; MERGER, £0 Ose)
Ton

o/IEEN minjenv. nll:
SD/DW12/ SA STEEN ori nl (10)(2e) - ARS i @minjenv. or
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: Fri 1/24/2020 12:28:00 PM

Subject: RE: begeleidingscie juristprudentie 141 Sr i.v.m. uitbreiding Taakstrafverbod

Received: Fri 1/24/2020 12:28:01 PM

(10)i2e)=. gegeven de omstandigheden.

Groet,

an: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 18:20

Aan: (10)(2e) -BD/DSenl)/TenB

cc: (10)(2e) -

ED/OWEAS
| BD/DRC/CV ; int|(10)2e)8

BD/DSenJ/TenB ; BD/DSenJ/TenB ; NAS sper 10)(2e) -

BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: begeleidingscie juristprudentie 141 Sr i.v.m. uitbreiding Taakstrafverbod

Dank voor je snelle reactie!

Van: (10)(2e) BD/DSenl/TenB <IEMe ninienv.ni>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 14:30

Aan:

dui
- BD/DRC/CV JRE © mini env.nl>

cc:

rT —— LEJCEM @ minienv.nl>; - BD/DRC/CV

yo env.nl>; - BD/DRC/CV 3 0120)EY- BD/DSenJ/TenB

RRES)c minjenv. nl>; To) BD/DSe

egEEN...., SEIN.BD/DGPen\/PPET/PEOEa BD/oWJz/sSR <|IIREESI@ minienv.n >
Onderwerp: RE: begeleidingscie juristprudentie 141 Sr i.v.m. promo Taakstrafverbod

Beste [RIE
Als de RvdR geen medewerking wil verlenen aan het onderzoek, dan lijkt onderstaand voorstel me het beste

alternatief.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 

 

Reeds beoordeeld 



R=IElsElol=Tolo]fo [TET fo) 
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 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR[ EU] @minjenv.nl]
From: DWJZ Parlementair

Sent: Wed 6/17/2020 1:21:34 PM

Subject: RE: bericht van DBO - deadline aanleveren stukken bewindspersonen

Received: Wed 6/17/2020 1:21:35 PM

 

 ole)
Eigenlijk geldt het voor alle stukken. Wat betreft het taakstrafverbod kan ik zeggen dat dat anders ligt. Wanneer

het advies binnen is en je hebt zicht op de termijn waarbinnen het nader rapport klaar is, neem dan contact op met

Mvrgr.

 (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 14:07

Aan: DWIJZ Parlementair

Onderwerp: RE: bericht van DBO - deadline aanleveren stukken bewindspersonen

Hoi EER). bedoel je voor het weekend of voor het zomerreces. Ik heb nogal wat stukken die voor het zomerreces

moeten worden afgedaan namelijk en die niet morgen bij DBO....

Van: DWJZ ParlementairJIE ini .nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 13:53

Aan: BD/CLUSTER 5G/DW.Z <|ECCT© rinjenv.nl>
Onderwerp: bericht van DBO - deadline aanleveren stukken bewindspersonen

Urgentie: Hoog

Goedemiddag,
De vraag van IYO (adviseur DBO van de MRB) is of er nog stukken zijn die door de MRb moeten worden

afgedaan. Deze stukken moeten morgen uiterlijk 12.00 uur bij DBO liggen. Alles wat daarna komt, zal worden

teruggestuurd.
Dit geldt trouwens ook voor de stukken voor de andere twee bewindspersonen.
Mochten er stukken zijn, meldt het mij dan. Aan het einde van de dag stuur ik DBO (Jig) cen lijstje en kunnen

we de stukken in de gaten houden.

Mvrgr.
(10)(2e)
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To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIRUNCED@ minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]; BD/DRC/CVHUSDE@minjenv.nl]; (10)(2e)

EEE) BD/DSenJ/TenB| @minjenv.nl]; - BD/DRC/C VERE @minjenv.nl]
Cc: IDES=0/0\vJ27/SSRIIEESEM @nminjenv.nl];
BD/DRC/CVIENESR@minjenv.nl]; [EIN- BD/DRC/CVIEEEB)@minjenv.n]
From: [JERI 50/DSenJ/TenB

Sent: Fri 6/26/2020 12:20:45 PM

Subject: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Received: Fri 6/26/2020 12:20:46 PM

buiten verzoek
 

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: AED) BD/DGPenV/PPBT/PBO[IIEIEII @minjenv.nl]; HUE
BD/DRe/CVITTES

OE ery
SEBS RII ARE @minjenv.nl]; OED))

BD/DSenJ/TenB minjenv.nl]; OE - BD/DRC/CV[IURIER]@minjenv.nl]
Cc: - BD/DWJZ/SSR[ IUD] er Le —
BD/DRC/CV[E{ED] (10)(2e) BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: - BD/IDWJZ/SSR

Sent: Fri 6/26/2020 11:47:03 AM

Subject: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Received: Fri 6/26/2020 11:47:03 AM

Dag allen,

Oke, dan is de uitkomst dat ik en JODY laat aanmelden voor deze staf (die ik inmiddels verplaatst zag naar

nog steeds komende woensdag, maar dan 16:30-17:00 uur).

Vriendelijke groet,

Van: (RIED) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 11:17

Aan: BD/DRC/CV ; BD/DSen)/TenB ; BD/DWJZ/SSR ; OED

BEES) BD/DSen)/TenB ; BD/DRC/CV

cc: BD/DWJZ/SSR ; BD/DRC/CV ; BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Collega’s,
en [EY lijken me voldoende. Ik hoef niet ook nog aan te sluiten.

Groet,

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: - BD/DRC/C VIE @minjenv.ug
- BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl]; IEEE

))(2¢) Boo 2) SSR IEE min env.nl

BO/gSen
Tend @minjenv.nl];

(10)(2e) So/DGPeny/PPET PEO INTE
a

inier nlpy EEE
{EE @ minjenv.nl]

Cc: Ri njonv. i; IRON
a FIEDnl]; ROEIEEN BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: - BD/DSenJ/TenB

Sent: Fri 6/26/2020 9:09:31 AM

Subject: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Received: Fri 6/26/2020 9:09:32 AM

 

   
 
 

 

 Ik ga kijken wie dat kan doen vanuit DSJ; hou mij tot die tijd maar aangehaakt. Grt, [SES

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

BD/DRC/CV <I ESN @1uin; env.nl>

Date: —p= 26 jun. 2020 10:53 AM

Aan: REESE BD/Dsent/TenB <[lIEN@minjenv.nl>. ED) - BD/DWIZ/SSR<JNIEIM@ minjenv nl. [ENE
(10)(2e) BD/DSenl/TenB <JUSICE@minjienv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

(GOD ()minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DRC/CV [OIE @dminjenv.nl>
RES) - BD/DWJZ/SSR <I EIIM @ minjenv.nl>. BD/DRC/CV

WD} minjenv.nl>. IEGICONEE - BD/DRC/CV <fUER] 7 minjenv.nl>

Onderwerp: RE: bespreking nader rapport in DWJZ-stafkomende woensdag

  
  
 
  
 
 

 
   

 
  

 

 

  
   

 

Ha allen,

(@ BB8 het lijkt mij goed gezien de gemaakte afspraken tussen [§RIEQ] en over gezameljjk optrekken hierin door

Dgsenb en dgrr, om ook vanuit beide DG’s een afgevaardigde aan te laten sluiten.

Kan jij zelf of neemt iemand anders dit voorlopig waar voor  (10)2¢)

 

buiten verzoek

Groet,

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

Van: BD/DSen)/TenB <[HNEN@ minjenv.nl>

Po
vrijdag 26 jun. 2020 10:03 AM

oeBD/DWJZ/SSR<I @minienv.nl>, BD/DRC/CV <[EM@minienv.nl-. [EEE

me]BD/DSeny/TenB <IKIIEIM@ minjenv.n!>. [IIECIESIM- BD/DGPenV/PPBT/PBO

injenv.nl>, JETP

/

 

 

  
 

  
 

  -BD/DRC/CV [IER] @minjenv.nl>
(10) -BD/DWJZ/SSR<NIEIESIM@ minjeny ol>Onderwerp: RE: bespreking nader rapport in DWJZ -stafkomende woensdag

 Lukt dat jou KEE"

van: IEEGCIEONE- 80/DW)z/SSR
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 09:30

 

       
 

 
   

Aan: BD/DRC/CV ; ROE BD/DSenJ/TenB ; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO ; IR
ROSH 50/0rc/cv ; RCESIIM - 5D/Dsen)/TenB

 

  
(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: bespreking nader rapport in DWJZ-staf komende woensdag

Dag collega’s,
omdat [REE vandaag niet op zijn werkplek achter de mail zit, richt ik me even tot jullie.
Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming wordt het concept-nader rapport volgende week woensdag in de
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DWJZ-staf met hem besproken (woensdag 1 juli, 15:00 uur). Naast de inhoudelijke reactie op het advies van de

Afdeling advisering van de Raad van State zal het gaan over de verdere planning van het wetsvoorstel, moment van

indiening, communicatie, etc. Ook de samenhang met de oplevering van het onderzoek naar 141 Sr en de

beleidsreactie zal daarbij aan de orde komen.

Ook in dit verband is het goed als vanuit de beleidsdirectie(s) iemand bij dit stafoverleg is. Wie zouden daarvoor

moeten worden uitgenodigd? KIER [elle ? We horen het graag.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 

 

ROE BD/DW.z/SSR <| ESI @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:43

(10)(2e) 8D/DRC/cV < REE @minjenv.ni>; (10)(2e) BD/DSenl/TenB <|J FEM @minjenv.nl>;
2e) 8D/DGPenV/PPBT/PBO <| EES minjenv.n >; IROESI 50/0rc/cv EE @ minjenv.nl>;
) BD/DSenl/TenB <ES @minjenv.ni>

EOE) BD/DWJZ/SSR <JEER@ minjenv.ni>
Onderwerp: FW: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Urgentie: Hoog

Goedemiddag collega’s,
Het is zover, het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is binnen met een veelbelovend dictum.

Vooralsnog lijkt te kunnen worden volstaan met verduidelijkende opmerkingen in de MvT.

Voor één punt in het bijzonder vraag ik wel jullie aandacht. Zijn bij jullie (inmiddels) cijfers bekend over 1. situaties

waarin bij (licht) geweld tegen personen met een publieke taak nu wordt volstaan met een kale taakstraf en 2. over

een toename van geweld tegen politiemensen en hulpverleners? lets meer informatie daarover zou de onderbouwing
van het wetsvoorstel kunnen versterken. Voor nadere duiding wijs ik op p. 2 van het advies onderaan.

Een conceptreactie in de vorm van het nader rapport volgt begin volgende week. Het streven is het wetsvoorstel op

dat moment ook nog aan Mrb en MJenV aan te reiken voor indiening in de TK, nog védér het zomerreces. Dekker heeft

daarom gevraagd.
Kunnen jullie er bij gelijkblijvende inhoud van het wetsvoorstel mee leven wanneer de afstemming en

informatievoorziening uitsluitend informeel plaatsvindt?

Hartelijke groeten,
(10)(2e)

 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

van: [IINSRID) 8D/0W.Z/5SR <NEEIEONM@ minjenv.ni>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 14:43

Aan: (10)(2e) - 8D/DWJZ/5SR<[IEI@ minjenv.ni>
Onderwerp: Advies Raad van State uitgebracht dictum B

Hallo [[EEIESY,
Hierbij het Raad van State-advies over Taakstrafverbod:

<< Bestand: 20200625 13ulom_Advies.docx Kiwi Advies CupWerkLabelbf7dbble-f3e6-4a9e-a830-
39bdd294644f versie 001KEES KeesSysteem Advies.docx >>

Met hartelijke groet,

 

 

 

  UIP @ kkc-wet .nl JES) ekc-wetgeving.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:16

Aan: (10)(2e) BD/DWJzZ/sSR <I EE@minjenv.ni>
Onderwerp: Kiwi, mijlpaal notificatie: mijlpaal Advies Raad van State uitgebracht gewijzigd

 

Kenniscentrum

wetgeving

Kiwi

 

Taakstratverbod

bij geweld
tegen
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functionarissen

met een

publieke taak

Advies Raad van State

uitgebracht

Mijlpaal "Advies Raad

van State uitgebracht"

bijgewerkt: waarde was

niet ingevuld nieuwe

waarde is 24-06-2020

Eerstvolgende geplande
mijlpaal (indien van

toepassing): 30-09-2020

Wetsvoorstel ingediend

bij Tweede Kamer

Om naar de regeling te

gaan klik op

onderstaande link:

T aakstrafverbod bij

geweld tegen
functionarissen met een

publieke taak
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To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/BMO

Sent: Thur 7/9/2020 10:24:38 AM

Subject: RE: concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def

Received: Thur 7/9/2020 10:24:39 AM

Jazeker,
Rell riigt het NR, het advies RvS en de versie zoals verzonden aan de RvS.

Groeten

van:[IEEEs0/0wWiz/ssR

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 12:22

Aan: (10)(2e) BD/DWIJZ/BMO ; Staatsbladen Publicatie

Onderwerp: RE: concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def

Klopt het dat dit de ‘oude versie’ van het wetsvoorstel is? De wijzigingen als vermeld in het nader rapport zijn hierin

nog niet verwerkt. Maar misschien is dat wel de bedoeling ©

Hartelijke groet, KER)

Van: OES =o/owiz/evo<I ninienv.ni>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:24

Aan: Staatsbladen Publicatie JIE inienv.nl>
: ED) BD/DWJZ/SSR<|ESEl@ minienv.ni>

Onderwerp: FW: concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod def

Hoi Kee]

Is afgelopen maandag digitaal aangeboden aan het kabinet.

Groeten [(iUle]

Met vriendelijke groet,

minjenv.nl
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To: BD/DSenJ/Ten BINEEIEIM @minjenv.n!];[IEEE
BD/DGPenV/PPBT/PROIIIEIEIEM@minjenv.nl
Cc: [ore Brm mmm BD/DRC/CV[EEEA @minjenv.nl]
From: [JJIREESE- 8D/DRC/ICV

Sent: Mon 2/17/2020 1:51:23 PM

Subject RE: Dataverzoek

Received: Mon 2/17/2020 1:51:24 PM

Ja doe ik.

Van: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Verzonden: maandag 17 februari 2020 14:29

oy
De

eT
BD/DRC/CV

CC: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Dataverzoek

In het kader van onderstaande opmerking van [lER], is het goed om te weten of het OM enkel registreert op de

categorieén binnen VPT of ook op de beroepsgroepen die daar onder hangen per categorie. [lB jij gaf net in ons

gesprek aan de definitie en categorie&n nog terug te leggen bij het OM voor een check. Kun jij dit dan ook

meenemen? Als er niet wordt geregistreerd op beroepsgroepen binnen de categorieén, dan kunnen we volgens mij

geen nadere specificatie maken.

 

Reeds beoordeeld

{10)2e) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 

 

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO [IUD @minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB[IUYIrI @ minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR UY © minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[EUEDI@minjenv.nl]
From: |JEESI- sD/ORC/CV

Sent: Mon 2/17/2020 1:49:42 PM

Subject RE: Dataverzoek

Received: Mon 2/17/2020 1:49:42 PM

Ha IR,
Eens met je constatering dat het kopje overige nadere afbakening nodig heeft, ik ben heel benieuwd met voor data

het WODC komt.

Nog even over de reikwijdte van de VPT beroepsgroep; deze is idd niet altijd eenduidig en vaag omschreven in de

ELA, maar er is in het verleden wel degelijk gesproken over een aantal beroepen die je hieronder noemt. Zo vallen

advocaten, journalisten en scheidsrechters niet onder de ELA.

Politie en OM hanteren bij hun eigen registratie niet altijd
*

zuiver’ ELA reikwijdte, zo neemt de politie journalisten
mee in de

'

VPT molen (wel apart geregistreerd waardoor je ze eruit kunt halen) en hanteert het OM

maatschappelijke classificaties voor de plus 200% die breder is dan ELA (o.a. officials in de sport). NB BOA's.

verkeerregelaars, rechters, notarissen, deurwaarders en gevangenispersoneel is VPT/ELA.
Mochten de ministers geen boodschap hebben aan onze VPT/ELA definities (en bijv cok geweld tegen advocaten en

journalisten onder de reikwijdte van het taakstrafverbod willen laten vallen) dan is het misschien een idee om van’

het VPT label’ af te stappen en de beroepen te benoemen die het aangaat?
Het VPT programma (Dat ooit begon omdat buschauffeurs op de Kanaaleilanden belaagd werden) is immers ook al

enige jaren afgerond en (11)(1)

A
Problematiek is nog steeds aanwezig maar

'

maatregelen” hoeven niet per se

voor de hele brede VPT beroepsgroep te gelden. Toch? Je kunt er ook voor kiezen om enkel beroepsgroepen te

benoemen of te omschrijven die een zodanige taak in de maatschappij uitoefenen dat extra
'

bescherming’ in de

vorm van zwaardere straffen van daders, wordt gerechtvaardigd.
Dit doen we ook bij bv de aparte strafbaarstelling voor hinderen hulpverleners en de wet m.b.t. verhoogde
strafmaat voor bedreiging bestuurders.

  
 

 

 
van:[IEE- c0/0GPenv/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 17 februari 2020 14:18

Aan: (10)(2e)
: (10)(2e) BD/DSenl)/TenB

CC: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Dataverzoek

Ik denk dat de vijfde categorie nadere specificatie behoeft om met de uitkomsten van een analyse iets te kunnen.

Ik noem een paar beroepsgroepen waar over getwist wordt en waar bij een aantal een formeel onderscheid tussen

wel of niet VPT en wel of niet ELA bij ministers vermoedelijk geen stand houdt: BOA’s (verzoek MlenV),

verkeersregelaars (wens MIenW), advocaten —- Ovls - rechters, notarissen en deurwaarders, gevangenispersoneel,

journalisten, scheidsrechters.

Meer algemeen:
n een deel van de beroepen in de NB-passage worden wel door de

politie onder ELA behandeld. En we hebben het hier toch vooral over de strafrechtelijke kant van het VPT-beleid,
dus extra relevant om het ELA-perspectief te kiezen bij de afbakening en niet het VPT-perspectief.

Verzonden: maandag 17 februari 2020 14:07

Aan: BD/DSen)/ Tent <[INECNCON@ minjenv.n>
cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR <| ES @ minjenv.ni>; EES BD/DGPenV/PPBT/PBO

  
  

  
  
   
< (10)(2e) @ minjenv.nl>; BD/DRC/CV JRE @ minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Dataverzoek

Ha,

Dank, helder.

Eens met je voorstel om de groep
*

overige’ ook mee te nemen.

V.w.b. opsomming in onderstaande mail:

-Ik zou de passage bij NB voor het leesgemak weglaten. Maakt de boel extra complex, is geen VPT wordt ook

niet als zodanig geregistreerd.
- Je zou de criteria op basis waarvan beoordeeld wordt of er sprake is van een publieke taak nog kunnen

toevoegen, zie mijn vorige mail.

 REESICEEI- &0/Dsen)/TenB <|JEESI@minienv.ni>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 13:43
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Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV JRE 2 minienv.ni>

cc: IED BD/DWJZ/SSR <|ESI@ ninienv.ni>; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

JEREC inienv.n >; IROESI 80/0Rc/cV <RESN@ minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Dataverzoek

Hoi [RES]

Het WODC gaat volgens mij de uitvraag bij het OM doen voor ons. Het verzoek aan ons -vanuit het WODC- was wel

aan te geven of wij willen selecteren op alle zes de onderdelen van de definitie van VPT, zie onderstaande mail van

(10)(2e) Onder de categorie ‘overig’ vallen dus ook onderwijzers (die vooralsnog niet onder het wetsvoorstel

vallen), maar ook bijv. jeugdbeschermers (die er vooralsnog wel onder vallen). Mijn insteek zou zijn om deze

categorie ‘overig’ toch te betrekken bij het dataverzoek. Mijn inschatting is dat er op basis van de omschrijving
meer beroepsgroepen zijn van deze categorie die mogelijk wel in aanmerking komen i.r.t. het wetsvoorstel, dan

beroepsgroepen die niet in aanmerking komen. Bovendien doen we dit dataverzoek om de uitvoeringsconsequenties
te inventariseren van een verbreding van de VPT-doelgroep in het kader van het wetsvoorstel. Hoe kijk jij daar

tegenaan?

  
    
 

 

 
Van: 80/0Rc/cv <IREIERNl@ minjenv.nl>

Verzonden: maandag 17 februari 2020 13:30

Aan: BD/DSen)/TenB <INIDICOM@ minjenv.nl>
: (10)(2¢) - 8D/DWJZ/SSR <I ESl @ minjenv.ni>; BD/DGPenV/PPBT/PBO

JERE G injenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CVJeminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Dataverzoek

Ha

voizeDat had ik niet scherp op mijn netvlies, fijn datje dat hebt gedaan.
Hoef ik nu niets meer uit te zetten richting OM?

Groet,

Van:

|

(10)(2e) BD/DSenl/TenB <| REI @minienv.nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:29

Aan:
{

) BD/DRC/CV JRE eo minienv.nl>
: (10)2¢) BD/DWZ/sSR <IKEEICOI@ minienv.nl>

FW: Dataverzoek

 
 

 

  
 
Zoals aangegeven heb ik een dataverzoek uitgezet bij het WODC om de uitvoeringsconsequenties/financiéle

gevolgen van een verbreding van de VPT-doelgroep in beeld te brengen in het kader van het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod. Ik heb het WODC gevraagd om data van de afgelopen 5 jaar. Het verzoek betreft data

over het aantal opgelegde uren onvoorwaardelijke taakstraf (waarbij geen sprake is van een opgelegde

onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel) in het kader van artikel 300-303 Sr zaken

met een Veilige Publieke Taak (VPT) label. Volgens mij kunnen we in dit kader art 141 Sr buiten beschouwing laten,
omdat dat wordt meegenomen in het WODC-onderzoek.

Het WODC ( wil t.b.v. het dataverzoek de definitie van VPT met ons afstemmen, zie onderstaande

mail. Deze wil ik graag ook met jou afstemmen. Volgens mij kunnen we t.b.v. het dataverzoek uitgaan van deze

definitie, eens?

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

REED! - wobc/siBA <|ESI@ wodc.ni>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:57

REED) BD/DSen)/TenB <| JEM @minienv.nl>

 

  
 

 
Onderwerp: RE: Dataverzoek

Veilige publieke taak

Onder veilige publieke taak worden agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak geregistreerd.

Onder agressie en geweld wordt verstaan: lichamelijke en verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in

of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard

gaand met beschadiging van goederen).
Publieke taken zijn overheidstaken én taken in het publieke belang die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot

overheidszorg. Het kan dus ook gaan om private sectoren die taken uitvoeren in opdracht van deze overheid (openbaar vervoer of

een particuliere beveiliger die een school beveiligt of een vrijwilliger in het ziekenhuis).
Onder de publieke taak vallen dus medewerkers van diverse organisaties. Ook agressie en geweld gepleegd tegen personen die tot

de familiekring van deze beroepsbeoefenaren behoren, en waarvan de agressie en het geweld gerelateerd kan worden aan het
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werk van deze beroepsbeoefenaren, wordt onder VPT gerekend en moet hier op geregistreerd worden.

NB: in het kader voor Strafvordering geldt een verhoogde strafmaat voor kwalificerende slachtoffers. Dit begrip is breder dan VPT.

Ook personen met een functie of rol met enige vorm van gezag omkleed vallen onder hieronder, zoals officials in de sport, en

functionarissen met een andere taak in het publieke domein, zoals winkelpersoneel en advocaten. Soms (bijv. bij sportofficials) is

afgesproken hun zaken op dezelfde manier af te doen als bij VPT (de Eenduidige Landelijke Afspraken). Zij vallen echter niet onder

de definitie van VPT en moeten dus ook niet hieronder geregistreerd worden.

In de maatschappelijke classificaties wordt het volgende onderscheid gemaakt:

6.1 Geweld tegen beroepsbeoefenaren politie (GEWBR)
Politie ambtenaren

6.2 Geweld tegen beroepsbeoefenaren ambulance (GEWAM)
Ambulance personeel
6.3 Geweld tegen beroepsbeoefenaren brandweer (GWEBR)
Brandweer personeel
6.4 Geweld tegen beroepsbeoefenaren OV (GEWOV)
Personeel dat werkzaam is bij openbaar vervoersbhedrijven

6.5 Geweld tegen beroepsbeoefenaren overig (GEWOE)
Alle andere functionarissen met een publieke taak, zoals onderwijzers, gemeenteambtenaren (incl. receptionisten), stadswachten,

huisartsen, andere

zorginstanties (zoals psychiatrische instellingen), belastinginspecteurs, uitkeringsinstanties, jeugdzorg, etc.

6.6 Geweld tegen beroepsbeoefenaren ziekenhuizen (GEWZI)
Personeel dat werkzaam is in het ziekenhuis
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To: BD/DSenJ/Ten BETES @minjenv.nl];[IIE
BD/DGPenV/PPBT/PROIIIEIEIEM@minjenv.nl
Cc: -i TR EmEES- £0/DRC/CVIERES @minjenv.nl];
IESE- BD/DSenJ/Ten BIE @minjenv.nl]
From: IEEE BD/DRC/CV

Sent: Tue 2/18/2020 10:13:38 AM

Subject: RE: Dataverzoek

Received: Tue 2/18/2020 10:13:39 AM

Dag [GENER
Dank voor je mail. Ik was al bang dat uitsplitsen naar beroepen onder kopje overige niet standaard plaatsvindt. Als

je daar zicht op wil krijgen moet je dossieronderzoek doen.

Iig goed om dat nu te weten. Even afwachten welke richting beide ministers kiezen.

Groet,

Van: BD/DSenl/TenB

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 10:57

Aan: (10)(2e) 8D/DGPenV/PPBT/PBO ;[FEI 80/0DRC/CV

cc: ICD) - BD/DWIJZ/SSR ; BD/DRC/CV ; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Onderwerp: RE: Dataverzoek

Dag en BEE,

Nog een kleine correctie op mijn eerdere mail. Het WODC ontvangt periodiek cijfers van het OM (en doet dus geen

uitvraag bij het OM n.a.v. ons dataverzoek). Daarnaast is een nadere uitsplitsing van de categorieén naar

beroepsgroepen niet mogelijk op basis van de gegevens van het WODC. Het WODC gaf aan dat de gevraagde

gegevens waarschijnlijk uiterlijk 1 maart kunnen worden geleverd. Daarna moet er nog wel een vertaalslag worden

gemaakt naar financiéle gevolgen/ uitvoeringsconsequenties.

Groet,

 

Reeds beoordeeld
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(10)(2¢)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

(10)i2¢)

(10)(2e)
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Reeds beoordeeld 35512521



 To: BD/DWJZ/SERIIINESM @minjenv.nl]; BD/DW.JZ/SBRIINEIM@minjenv.nl];

BD/DW.JZ/SSRIIRIEIM @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/JZW

Sent: Wed 3/11/2020 11:45:17 AM

Subject: RE: Extra CBJ 17 maart 2020

Received: Wed 3/11/2020 11:45:18 AM

01 Agenda CBJ 17 maart 2020.docx

Advies CBJ.docx

 

  
 

 

 

Beste collega’s,
Besloten is om de extra CBJ] te laten doorgaan. Er is een CBJ-vooroverleg met EES) maandag 16/3 van

14.00 tot 14.45 uur in N.12.308. Tijdens het vooroverleg zal ook worden besproken of je aanwezigheid in de CBJ

gewenst is (dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in de Z08-06 - Aletta Jacobs - zaal).

Graag ontvang ik uiterlijk vrijdag, 10.00 uur, ten behoeve van dit vooroverleg en de advisering een advies in

ingevoegd format. NB: ditzelfde format gebruik je later ook voor de advisering van de bewindspersonen in de RB]

en/of MR. Mogelijke discussiepunten in de CBJ komen aan de orde onder ‘4 Interventie / Spreektekst’. Graag onder

‘2 Advies’ ook een inschatting geven van de verwachte conclusie (agenderen in de RBI] of rechtstreeks agenderen in

de MR).
NB: je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige en juiste aanlevering van de stukken richting AZ in het vervolgtraject.
Zie ook de informatie op: https://www.kcwij.nl/gereedschapskist/gremia/cbj-commissie-voor-bestuur-en-

justitie#c25334.

 

 

 

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) 

Van: BD/DWJZ/JZW

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:40

Aan:BEES e minezk.nl' ;EMG minvws.nl’ ;BEE Gn infin.n!' ; BREESE © minezk.nl' ;

OE @ninienw.nl'; [lB @minaz.nl'; ESE GC inocw.n!'; [REE @minszw.nl: IEEE
BD/DWIJZ ;BEES inbuza.nl'; UIE @ minszw.nl'; NEI @minezk.nl’;BEES eo ninazn! ;

BREESE eo ninfin.nl; [IEE @ minienw.nr ;BEDE © minbzk.nl' ; BD/AL;

EEE G inbzk.nl! ;BREE minaz.ni;BEES Ge minocw nl ; IEEESH @ mindef.nl'
: EEE @ minvws.nl';ERE eminocw.nl' ; BD/DBO/ADVIES ;EEE minbzk.nl';

BD/DWJZ/SBR ; BD/DWJz/)zW ; [EES @ minaz.nl' ; OES) i

8D/DBO; EES) @minbuza.nl'; BEEN @minocw.n!'; IES 50/DFEZ/CBU/ Cluster A ; [IED]

emisRES @minfin.nl' i (10)e) | BD/DBO/ADVIES; [{UER @ minvws.nl'; (10)(2e) pf

LL is
-

BD/DWJz/1zW ; [EES] @minezk.nl' ; BD/DWJZ/BMO ; S0/bac/ApviEs EEE emial’;
[ER] BD/DWIZ/SSR ; (10)(2e) nl; (10)(2e) (10)( "A;

Toe

RICIDN oo/czrn ; BECOME 0 so nl’;
EEASEEY

: (1028)Bonin. nl"; JEIEL) @minszw.nl' ;

EGON 0.202
(10)(2e)

mindorWe ivinl"; BREESE Ge minvws. nl";

BREESE eninfin.nl';IEE@ minbzk. nl; F50/0wiz/i2w (10)2e) - BD/DWIJZ/JZW;ozs ppl nl’; [EE @minaznl';
;

(2)

so/owiz/ser IEGOIEI
-

BD/DWIZ/IZW ; Secretariaat- secretaris-

loi
JenV; (UID) @minszw. nl' SD @ minfin.nl"; BEE eminvws nl’;

EES© inienw.nl'; Bo/Dwiz/izw; [TEESE @minaz.ni;IEE
(10)ze) BD/DWJZ/BMO ; | BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: Extra CBJ 17 maart 2020

Geachte leden en contactpersonen van de CBJ,

Bijgaand treft u de agenda voor de extra CBJ van 17 maart 2020 van 14.00 tot 15.00 uur in de Z08-06 — Aletta

Jacobs - zaal (Turfmarkt 147). De bijbehorende stukken zijn, zoals gebruikelijk, in de CBJ-samenwerkruimte

geplaatst. Agendapunt 4 (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) (JenV)) wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

 
 

 
 

 
 

  
  

  

 

 

 

   
 

 

 
   

 

 

buiten verzoek

 

 
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Iwetgevina.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

35512526
9'5<"e Zaken en Wetgevingsbeleid

0297



Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512526 0297



 
+++

Commissie voor Bestuur

Aan de leden van de CBJ en Justitie

Secretariaat

(10)(2e)

 
minjenv.nl

dgeNn d d CBJ 17 maart 2020
Datum

11 maart 2020

 

 

vergaderdatum en -tijd 17 maart 2020, 14.00-15.00 uur

Vergaderplaats Z08-06 - Aletta Jacobs - zaal (Turfmarkt 147)

1.

2.

buiten verzoek

3. 
4. 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) (JenV, wordt nagezonden)

.

35515645 0298



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIINEIE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SBR

Sent: Thur 3/12/2020 11:36:12 AM

Subject: RE: Extra CBJ 17 maart 2020

Received: Thur 3/12/2020 11:36:13 AM

 

Ha JUOlEEN,
Ik zag jouw wetsvoorstel voor de CBJ.

Weer even in het kader van de wetgevingskwaliteit met een kleine w.:

In het opschrift van je wetsvoroostel staat aan het eind tussen haakjes "Wet uitbreiding taakstrafverbod”. Dat zou

betekenen dat deze wet een citeertitel heeft met die naam: zie Ar 4.4. De wet bevat echter geen citeertitelbepaling.
Die zou er dus alsnog moeten komen (als allerlaatste artikel; zie Ar 3.55, 4.24 en 4.25), ofwel je moet gewoon de

zinshede tussen haakjes in het opschrift schrappen.

Groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken | Sector Staats- en bestuursrecht

tel,

e-mail: @minjenv.nl

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[RCEENellelol ge CT=10] 



Reeds beoordeeld 



 To: IESE- =0/0\VJ7/SSRIEEIEE @ minjenv.nl]; IEEEED)
BD/DRB/RG (GHEE © minjenv.nl]

: SRESHE- 50/DRC/CVIEIIESE@minjenv.ni]; IIEED) BD/DSenJ/TenBIE @minjenv.ni]; IEEESE

 

 
 

Cc

GREE BD/DSenJ/ Ten BIER @minjenv.ni]
From:  [IEFEONEEE £0/DSenJ/TenB

Sent: Thur 3/12/2020 1:28:48 PM

Subject: RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Received: Thur 3/12/2020 1:28:49 PM

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

(10)(2e)

[SCLIN o=Tolelo [T=] 
35512530 0300



 To: EEO- 50/0)z/ssRIINES minjenv.nl]
Cc: BD/DFEZ/CBU/Cluster A @minjenv.nl]
From: [SEES- BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Sent: Thur 3/12/2020 12:43:05 PM

Subject: RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Received: Thur 3/12/2020 12:43:06 PM

Hoi [IEEIESN
Veel dank hiervoor!

Nog een

yraag,
wat heeft OM geadviseerd (verwacht het OM financiéle gevolgen)?

 10)(2e) BD/DWIJZ/SSR
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 13:35

Aan (10)(2e) an -BD/DSen)/TenB; (10)(2e) BD/DRB/RG ; (10)(2e) BD/DRC/CV
 

cc: BD/DFEZ/CBU/Cluster A ;
- BD/DFEZ/CBU/ClusterB

Onderwerp:
F

FW: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Dag collega’s,
Ik sprak zojuist met [fille] en DFEZ dringt er op aan dat we toch even overleggen over de claim van de rechtspraak.
Kern is: als we deze niet inhoudelijk kunnen weerleggen, hangen we ervoor en dan moet in dekking worden

voorzien.

Nu staat het stuk op de CBJ van dinsdag a.s. en het doel is dat de CBJ instemt met agendering in de MR van 27

maart. Het lijkt verstandig, mochten er vragen vanuit FIN komen, in ieder geval intern af te stemmen hoe we met

het advies van de rechtspraak omgaan. Een positie kan zijn, zo had ik het ook begrepen, dat de tekst van paragraaf
4 impliceert dat de claim van de raad inhoudelijk onjuist is. IN dat geval moeten we dat van een betere

onderbouwing richting raad voorzien. Mag ik jullie uitnodigen om maandag even bijeen te komen? Uitnodiging volgt.

Hartelijke groet, KUYIES)

Van: EEIEOMINN 50 /0Fez/cBU/Cluster A{JES@ minienv.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 12:35

Aan: OES BD/DWJz/sSR <I ESl @ minienv.ni>;
<IESMeo minjenv.nl>

: (10)2e) BD/DRB/RG <ICEICN© minienv.nl>

Onderwerp: |financiéle gevolgen
wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Hoi en [EES

Ik hoorde dat er eenextra CBJ is ivm de Wet uitbreiding taakstrafverbod.

Nu zie ik dat jullie geen financiéle gevolgen verwachten, terwijl de Raad voor de rechtspraak jaarlijks 1,1 min. euro

aan extra kosten verwacht. Hoe kan dit? Hebben jullie hier overleg over gehad met de Rechtspraak?

Groet,

 

 
 

 BD/DWIJZ/SSR

 

 

 

35512531 0301



   
  
 

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR GY @ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRB/RG
(

)

@minjenv.nl]
Cc:

ll BD/DRC/CV]] (UIC @ minjenv.nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 3/12/2020 2:40:33 PM
Subject RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Received: Thur 3/12/2020 2:40:34 PM

 Dag ( 10)A 2e))

Bi die beleidsafivegingen op het terrein van de rechtspraak kan 1k jullie niet helpen. Danis er ook geen meerwaarde voor

mij om aan te sluiten maandag.

Groet,
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry.com)

Van: (10)(2e) -BD/DWIZ/SSR @minjenv.nl>

Datum: donderdag 12 mrt. 2020 3:21 PM

(10)(2e) - BD/DRB/RG @minjenv.nl>, (10)(2e)

 

   
  
 

minjenv.nl>

(10)(2e) BD/DRC/CV<|EESN@ minjenv.nl>. BD/DSenJ/TenB <I) minjenv.nl>,

(2e)

Kopie: (@

KER BD/DSenJ/TenB <JIKEIEIMG minjenv.nl>
Onderwerp: RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

 

Hoi allen,
Ik heb op zich niets tegen de redenering van de Raad. Inderdaad is het niet de bedoeling dat er met een strafbeschikking een taakstraf wordt

opgelegd, dus kan het zo zijn dat het taakstrafverbod ertoe leidt dat er weleens een zaak wordt gedagvaard die nu met een strafbeschikking
inhoudende een taakstraf wordt afgedaan. Dat “mechanisme” is niet onlogisch. Maar dan: de aantallen?

(11)(1)

Verder suggereert de raad dat het OM in bepaalde gevallen voor de keuze komt: taakstraf met strafbeschikking of dagvaarden. Zo digitaal is

deze keuze niet. Het kan ook zijn dat het OM denkt: geen strafbeschikking, dan niet vervolgen.
Of: strafbeschikking dan maar andere inhoud (feitelijk wordt alleen de mogelijkheid van geldboete en taakstraf uit de strafbeschikking gehaald,

maar de strafbeschikking kan ook inhouden een verplichting tot schadevergoeding of gedragsaanwijzingen).
Twee argumenten om de raad niet te volgen, maar dat is een beleidsafweging. We kunnen ook het geld gaan zoeken. (11)(1)

Zo althans ligt het voorstel sinds

vanochtend in het voorportaal met het oog op agendering per 27 maart in de MR. Zullen maandag gezamenlijk een keuze maken?

Groet,

Van: BD/DRB/RG

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:51

Aan: REED BD/DSenJ/TenB ; BD/DWIJZ/SSR

cc: (10)(2e) BD/DRC/CV ; BD/DSen)/TenB ; BD/DSen)/TenB

Onderwerp: RE: financiéle gevolgen wet uitbreiding taakstrafverbod Rvdr

Allen,

  

 

  
  

Ik heb me niet eerder in deze materie verdiept. Als ik het advies van de Raad goed begrijp, zitten de verwachte extra kosten in het feit dat men

door deze wijziging (ruim 600) extra zaken verwacht. De MvT zegt dat het wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor het aantal zaken dat ter

beoordeling aan de officier van justitie en de strafrechter worden voorgelegd, maar dat wel een verschuiving is te verwachten van taakstraffen

naar vrijheidsstraffen.
Advies van de Raad lijkt ervan uit te gaan dat OM geen keuze heeft dan dagvaarden, en dat dus zaken die eerder niet gedagvaard werden, nu

gedagvaard zullen moeten worden. De grote vraag lijkt me of dat een juiste aanname is. Als die aanname niet juist is, is ook de basis onder de

claim weg. Dan zouden we op zijn minst moeten weten wat het OM nu met die 425 zaken doet. Misschien zitten daar ook wel veel sepots

tussen. lk heb hier verder geen inzicht in.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) 
Codrdinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid

35512532 0302



Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing

v IEEE
7IRE
(10)(2e)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

RIEe Sl oT=To To] fo [T=] 



 To: led) - BD/DWJZ/SSR[IGYCIEE @ minjenv.nl]
From: [ECE- B0/OWJZ/SSR
Sent: Tue 3/10/2020 9:56:33 PM

Subject: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Received: Tue 3/10/2020 9:56:34 PM

Utteraard.

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

 Van: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 8:29 PM

Aan:EOE.BD/DWJIZ/SSR <JNEEIEIM@ minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

 
Mocht het morgen nou snel gaan, zoujijdan onderstaande op je willen nemen? Dat zal helpen.

Fijne avond, [led

van:ICESc0/0\v.2/55R

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:06

Aan: IRREI- 5o/080/A0viES ; IEENESM- BD/DBO/ADVIES

cc: BD/DWJz/ssR ;IEEE5 0/0 W)z/SSR
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Hoi [Ek],
dank voor de bereidheid! Zodra de stukken bij jullie zijn, zal ik jullie informeren.

Groet,

Van: -80/DB0/ADVIES<[JEESI2 minienv.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:18

Aan:IEEE=0/0\v)2/55R<JIECESEMG ninienv.ni>; BD/DBO/ADVIES <[HER)@ minjenv.nl>
cc: BD/DW)z/5SR <[IEICOIM@ minjenv.n|>; BD/DW.z/5SRNMG@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Dag [GEIED],
BRED) en ik zitten vandaag allebei in de Eerste Kamer i.v.m. het debat over ||IEEEou je ons een bericht kunnen sturen als

het stuk i.h.k.v. de visie vooraf bij DBO voorligt? Dan proberen wij het stuk tussen alle bedrijven door op te pakken en door te zetten met een

rode vlag.

Groet, =a
Van: 60/0w12/55R<Iri er.

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 11:33

Aan: 8D/DBO/ADVIES <| EE@minjenv.ni>; BD/DBO/ADVIES SERIE)@ minjenv.nl>
cc: BD/DW)Z/SSR <IENES@ minienv.nl>; BD/DWJZ/SSR <JEER@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Beste RUE, beste [QYIVD)

Vanuit DWJZ wordt de laatste hand gelegd aan het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Gisteren woonden jullie een gezamenlijk overleg
tussen Mrb en MlenV hierover bij.

Bij het wetsvoorstel zit een aanbiedingsformulier voor het eerst beschikbare ambtelijk voorportaal van 17 maart a.s. (de aanleverdatum is

uiterlijk donderdagochtend 122/3; het stuk is al aangemeld).

Mag ik jullie vragen er vanuit DBO mee op toe te zien dat het wetsvoorstel met bijbehorende stukken z.s.m. aan de beide Ministers ter hand

wordt gesteld? lk zal einde dag via DIGIJUST vanuit de wetgevingslijn aanreiken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 14:00

Aan (10)(2e) 8D/DBO/ADVIES <I EMM@minienv.nl>; BD/DBO/ADVIESERB@ minjenv.nl>
cc: BD/DW)Z/5SR <|NEEICOM@ minjenv.n i>
Onderwerp: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

beste

Vanuit DWIJZ is het gezamenlijk overleg tussen Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod voorbereid met bijgevoegd

35512535 0303

 

 

 

 

 



memo. lk 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) 

35512535 0303



 

 
To: BD/DWJZ/SSRIIIREES
Cc: DWJZ Managementondersteuning — DWJZ]
From: DWJZ Managementondersteuning — DWJZ

Sent: Tue 3/3/2020 4:24:18 PM

Subject: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Received: Tue 3/3/2020 4:24:19 PM

(10)(2e)

ED)

lel) 

(10)(2e)

      
 

0)

(10)(2e)

Van: 8D/pDwJz/BMo <|ESI >

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 16:36

Aan: DWJZ Managementondersteuning — DWJZ < (10)(29) >

cc:ICT0/0v2/s+TEE >

Onderwerp: FW: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Van: BD/DWJz/5sR <I REN >

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 15:17

Aan: TEED sp/pwJz/eMo<I >

Onderwerp: FW: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

(10)(2e)

e)

 

 

[REELERol=TeTolfo [1-10 



   
 

To: - BD/DBO/ADVIES[IIEIESI @ minjenv.ni]; EES s0/0B0/ADVIESEIEI@minjenv.nl]
Cc: IOV 2 5 oR IRICTEE rin or
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: 13 PM

Subject: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

Received: Wed 3/11/2020 2:19:13 PM

 
Moaten overvloede maar het lijnstuk heeft DBO inmiddels bereikt in digijust.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 11:24

Aan: REESE - 50/DB0/ADVIES ; (10)(2e) BD/DWJZ/SSR ; BD/DBO/ADVIES 
(10)(2e) - BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

 

(10)(2e) 
Dat klopt inderdaad. Het stuk (in de zaak met nummer 2600479) ligtin Digijust nu voor bij de directeur wetgeving.

Volgende stap is DBO.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DBO/ADVIES <

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 11:04

Aan (10)(2e) BD/DWJZ/SSR<|RRESl@ minienv.n >; IFEEIESIR 50/0B0/ADVIES<[fIE@ minjenv.nl>
cc: BD/DW)Z/5SR <[IAEICOIM@ minjenv.n|>; SOE) 8D/DW.Z/5SRINEGI@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MlenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

 
    (10)(2e) @minjenv.nl>

   

 80/0W.z/5SR < |NIEIN@ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:06

- 8D/DBO/ADVIES <|JTESI @minienv.n >; INEESM 50/080/ADVIES <JREIEB)@minjenv.ni>
BD/DWIZ/5SR <[INICOM@ minjenv.nl>; (10)2e) BD/DW.Z/5SR <JIEIEDM @minjenv.nl>

Onderwers: RE:Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

   
 
dank

\

voor de bereidheid! Zodra de stukken bij jullie zijn, zal ik jullie informeren.

Groet,

van: NEED BD/DBO/ADVIES <|JESI @minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:18

Aan: BD/DWJZ/sSR <| JESIl2 injenv.nl>; - BD/DBO/ADVIES <[RIIBR)@ minjenv.nl>
cc: BD/DWIZ/SSR <|EIEOM@ minjenv.n>; 8D/DWJz/ssR <JNEEIEOM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

(10)(2e)

RES) ik zitten vandaag allebei in de Eerste Kamer i.v.m. het debat over buiten verzoek Zou je ons

een bericht kunnen sturen als het stuk i.h.k.v. de visie vooraf bij DBO voorligt? Dan proberen wij het stuk tussen

alle
bedrijven

door op te pakken en door te zetten met een rode vlag.

80/pWJz/sSR < |NKCEIETN@ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 11:33

Aan: 8D/DBO/ADVIES <| JEESI@ minjenv.n >; INKIESM sp/pB0/ADVIESJIE)@ minjenv.nl>
cc: BD/DWIZ/5SR <IEIMICOM@ minjenv.ni>; REED - 8D/DWJz/sR <JINEEIM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Gezamenlijk overleg Mrb en MJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

beste [REED]
Vanuit DWJZ wordt de laatste hand gelegd aan het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Gisteren woonden

jullie een gezamenlijk overleg tussen Mrb en MJenV hierover bij.

Bij het wetsvoorstel zit een aanbiedingsformulier voor het eerst beschikbare ambtelijk voorportaal van 17 maart

a.s. (de aanleverdatum is uiterlijk donderdagochtend 122/3; het stuk is al aangemeld).

Mag ik jullie vragen er vanuit DBO mee op toe te zien dat het wetsvoorstel met bijbehorende stukken z.s.m. aan de

beide Ministers ter hand wordt gesteld? Ik zal einde dag via DIGIJUST vanuit de wetgevingslijn aanreiken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

35512538 0305

 

   
(10)(2e)

  

 
 
 

 

 



Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 14:00

Aan: IEICEIEN- 50/080/AVIES <INIEIEQNM @ninjeny. n>; INERIEENN 80/080/ADVIES <JRRIERN@ minjenv.n)>
cc: -80/DWJZ/5SR <|NIECE@ minjenv.n >
Onderwerp:Geramenti overleg

Mrb en MlJenV over het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod op 9 maart a.s.

 

 

 
Vanuit DWJZ is het gezamenlijk overleg tussen Mrb en MlenV 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 graad.

Vriendelijke groet,

 (10)(2e)

35512538 0305



  
 

  

To: ERD 0/0 //12/B10
REESE @minjenv.nl]

  
 

  

  
 

Cc: BD/DWJZ/SSRIRGSIIEC minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB(ll minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB[RUSERE@minjenv.nl]
From: - BD/DWJZ/SSR

Sent: Fri 6/26/2020 12:15:12 PM

Subject RE: komende DWJZ-staf met Mrb: uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 6/26/2020 12:15:13 PM

Hoi [EIEN
Ik had een verkeerde naam doorgegeven. In plaats vanJERE-- BEES2" vitnodigen.

Vriendelijke groet, fijn weekend,

 { 10)(2e)
Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

a=
vrijdag 26 juni 2020 13:52

on: ECC
| BD/DWJZ/BMO

(102%) -

BOOZER
- BD/DWJZ/SSR ; RES) BD/DSenl/TenB ; [[HEIIES]

JBD/DRC/CV ; oD 2
Once, komende DWJZ-wwmet Mrb: uitbreiding taakstrafverbod

Dag KEE,
In de komende staf met de Minister voor Rechtsbescherming (komende woensdag 16:30 uur, als ik het wel heb)
staat het concept-nader rapport bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod ter bespreking op de agenda. Dit

stuk zal begin volgende week door bij je worden aangeleverd voor plaatsing in iBabs.

Naast de betrokkenen vanuit de sector schuiven ook 2 collega’s vanuit de betrokken beleidsdirecties bij DGSenB en

DGRR (digitaal) aan, [IESE<nEEE - jij zorgen dat ze voor deze staf worden

uitgenodigd? Zie in de cc: de mailadressen.

Vriendelijke groet,

es)

 

35512539 0306



  
 

  To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIGYCIIE © minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 6/29/2020 12:19:08 PM

Subject: RE: nader rapport taakstrafverbod

Received: Mon 6/29/2020 12:19:09 PM

28 06 2020 bhijlage wetsvoorstel en memorie van toelichting uitbreiding taakstrafverbod na RvSf. docx

28 06 2020 bijlage concept nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.f.docx

 

 

 

Hoi

[QUIPDY ter bespreking zodadelijk. 
Groet

Van:

Verzonden: zondag 28 juni 2020 17:27

Aan: - BD/DWJZ/SSR ;
- BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: nader rapport taakstrafverbod

 
 

 
Ik zend jullie toe een concept-nader rapport en de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting bij het

wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod. Er worden vooralsnog slechts bescheiden aanvullingen in de

memorie van toelichting voorgesteld. Gelet op de eerdere besprekingen met de beide bewindslieden (en het

dictum), leek me dit verstandig. Ik heb uiteraard geprobeerd jullie niet op te zadelen met een versie met talrijke
redactionele onvolkomenheden. Ik hoop vooral dat jullie je in de voorgestelde richting kunnen vinden. Ik denk dat

we dan een eind op streek zijn.
Voor wat betreft de vorm heb ik mij georiénteerd op het Draaiboek voor de regelgeving. 1k zal de versie ook aan

WER] sturen om te kijken of de gezamenlijke weergave van advies en nader rapport conform de regelen der kunst

is.

Vriendelijke groeten,

 

35512540 0307



 
 

To: BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 6/30/2020 3:20:15 PM

Subject: RE: nader rapport taakstrafverbod

Received: Tue 6/30/2020 3:20:15 PM

Hallo Eeeled)

Het nader rapport ziet er goed uit. Het is van belang dat het advies integraal is opgenomen. De reactie van de

bewindspersoon kan worden tussengevoegd of kan volgen op het advies.

Met hartelijke groet,

 

 
%¥ Een nader rapport moet zo worden opgezet dat met de lezing daarvan kan worden volstaan om zowel het advies van de Afdeling

advisering als de reactie van de bewindspersoon te kennen. Daartoe wordt het advies van de Afdeling advisering integraal

opgenomen in het nader rapport. Ook de eventuele redactionele opmerkingen die in de bijlage bij het advies zijn opgenomen

worden als onderdeel van het nader rapport herhaald (zie Ar 7.13).

V De reactie op het advies kan worden tussengevoegd tussen de onderdelen van het advies of geplaatst worden ten vervolge op

dat advies. De niet genummerde korte inleiding aan het begin van het advies en het dictum aan het slot van het advies worden in

het nader rapport niet van een reactie voorzien.

Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: maandag 29 juni 2020 08:23

Aan: BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: FW: nader rapport taakstrafverbod

 

 Goedemorgen[
Benjj in de eidte kyken of dit nader rapport zo just 1s vormgegeven? Ik gebruikte het model van het draaiboek.

Maar van vroeger staat me bij datje zelf niet hoeft te combineren met het advies? Nu1s het wel gecombineerd. Eens

kijken wat je ervan vindt.

Dank welINCE
(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR

Datum: zondag 28 jun. 2020 5:27 PM

an: [JIREEI- BD/DWIZ/SSR[RES]@ minjenv.nl>. BD/DWJZ/SSR <J {EES minjenv.nl>
Onderwerp: nader

robb
taakstrafverbod

(10)(2e)

Ik zend jullie toeeen
)

concept-nader rapport en de tekst van het wetsvoorstel en de memeorie van toelichting bij het

wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod. Er worden vooralsnog slechts bescheiden aanvullingen in de

memorie van toelichting voorgesteld. Gelet op de eerdere besprekingen met de beide bewindslieden (en het

dictum), leek me dit verstandig. Ik heb uiteraard geprobeerd jullie niet op te zadelen met een versie met talrijke
redactionele onvolkomenheden. Ik hoop vooral dat jullie je in de voorgestelde richting kunnen vinden. Ik denk dat

we dan een eind op streek zijn.
Voor wat betreft de vorm heb ik mij georiénteerd op het Draaiboek voor de regelgeving. Ik zal de versie ook aan

ied] sturen om te kijken of de gezamenlijke weergave van advies en nader rapport conform de regelen der kunst

is.

Vriendelijke groeten,

  
  (WUIFDI © minjenv.nl= 

 

 

35512541 0309
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