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Kamerbrief instelling adviescommissie versterken 
weerbaarheid democratische rechtsorde 

Aanleiding 
• De motie Segers c.s. (Kamerstuk 35 788, nr. 136) verzoekt de regering een 

breed samengestelde commissie in te stellen die aanbevelingen doet over hoe 
de weerbaarheid van de democratische rechtsorde te versterken.  

• U heeft voor de MR van 15 juli, mede namens de ministers SZW en J&V, de 
instellingsregeling van de commissie geagendeerd ter goedkeuring.  

• In deze instellingsregeling wordt tevens de voorzitter benoemd.  
• Na de MR zal de begeleidende Kamerbrief aan de Kamer worden toegezonden 

waarin u, mede namens de ministers van SZW en JenV, een toelichting geeft 
op de commissie. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 
• Akkoord te geven op de begeleidende Kamerbrief die een toelichting geeft op 

de taakopdracht, vorm, samenstelling en planning van de commissie.  
  

Kern 
De Kamerbrief is als volgt opgebouwd:  
 
• Aanleiding en achtergrond 

De motie wordt toegelicht en de motivaties van de indiener(s). 
 

• Kern 
Toelichting op de voorbereiding die door BZK, J&V en SZW samen met onder 
andere de adviescolleges (WRR, SCP en ROB) is opgepakt.  
 

• Taakopdracht 
Verwijzing naar het instellingsbesluit in de bijlage waar de taakopdracht te 
vinden is. Ook wordt er een korte samenvatting van de taakopdracht 
gegeven. Tot slot volgt de mededeling dat de commissie vrij is haar eigen 
accenten te leggen gedurende haar werkzaamheden.  
 

• Organisatie en samenstelling 
Toelichting op waarom voor een eenmalige adviescommissie is gekozen en 
aandacht voor de brede samenstelling van de commissie. Ook wordt 
medegedeeld dat benoeming van de leden na het reces volgt. Daarnaast 
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wordt medegedeeld dat dhr. Ahmed Marcouch de voorzitter is. Tot slot wordt 
het secretariaat toegelicht. 
 

• Planning en uitvoering 
Toelichting op de looptijd en communicatie door de commissie.  

Politieke context 
De motie is ingediend tijdens het debat over de regeringsverklaring op 19 januari 
en aangenomen.  

Financiële/juridische overwegingen 
Budget voor activiteiten en vacatiegelden worden in 2022 door BZK bekostigd. 
Door middel van een directeurenoverleg (BZK, J&V, SZW) wordt de bijdrage van 
SZW en JenV voor de bekostiging van 2023 nader besproken.  

Communicatie 
Polarisatie in politiek en samenleving is actueel dus er wordt media-aandacht 
verwacht bij het instellen van de adviescommissie. Samen met woordvoering zijn 
er Q&A’s opgesteld en is er een communicatieplan gemaakt. Dit is ook afgestemd 
met de beoogd voorzitter.  

Bijlagen 
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