
  
 

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: BD/DCOM/P&B

Sent: Tue 7/7/2020 8:35:54 AM

Subject: RE: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 7/7/2020 8:35:55 AM

  (10)(2e)

Super, dank!

(10)(2e)

(10)(2e)
   
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

 M +31 (|

BEES @minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/venj

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

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 10:24
(

21 BD/DCOM/P&B

Onderwerp: FW: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [EEE
Dit zijn de stukken. Inderdaad onder embargo in die zin dat de stukken pas openbaar mogen worden bij indiening.

Bij vragen weetje me te vinden!

Groet,

Van: DWIZ Stukkenstroom - DWJZ XN (10re) [cI EEN
Verzonden: maandag 6 juli 2020 12:55

Aan: _Archief KdK ® (10)2¢) [@ kabinetvandekoning.nl>
cc: BD/DWJZ/SSR <|ESI@ minjenv.nl>; Staatsbladen Publicatie <|| EEE minienv.ni>; [RES

ROESIN =0/owiz/Bvo <IREESIE  minienv.ni>
Onderwerp: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Goedemiddag,
Zoals |IREESEEoc mw. [ED] heeft besproken, hierbij de documenten digitaal aangeboden ivm

spoedafhandeling, daar de indiening beoogd 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

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512542 0310



 To: un
az/s

sr MITTIN
minjenv.nl]; DWJZ Stukkenstroom -

DWJZ]] (10)(2e) minjenv.nl]; _Archief KdK kabinetvandekoning.nl]
Cc: Staatsbladen Publicatie @minjenv.nl]; - BD/DWJZ/BMO[IIE @minjenv.nl]
From: DWJZ Stukkenstroom - DWJZ

Sent: Mon 7/6/2020 1:02:17 PM

Subject RE: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 7/6/2020 1:02:18 PM

Hoi Eel,
Het Kabinet heeft net gebeld, de 13% is niet haalbaar. Het wordt 14 juli
Met vriendelijke groet,

Hu (1022)I

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)
(10)(2e)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512543 0311



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE@ minjenv.nl]
From: [UIE]- BD/DCOM/PEB
Sent: Mon 7/13/2020 8:48:22 AM

Subject: RE: Nader rapport wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 7/13/2020 8:48:23 AM

Ha EOIN,
Hoe laat gaat het morgen naar de TK? Mag wat mij betreft vroeg!

(10)(2e)
Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

RCELER Elle]fo [=e]

35512544 



 
 

 
 

  
 

     

 
  
 

  
 

To: (10)(2e) (10)(2e) BD/WODC/EVB|[ REI]

Cc:
) @minjenv.nl]; [eD)

BD/DSenJ/TenB] )2e) .- BD/DWJZ/SSRIIINEDIE @minjenv.nl]; IIKUDIED) -

BD/DRC/CV]
From: BD/WODC/EWB

  

Sent: Thur 11/21/2019 3:29:41 PM

Subject: RE: Offertes onderzoek uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 11/21/2019 3:29:42 PM

Hoi (10}(2e)

Zoals ik afgelopen dinsdag aangaf, hebben wij nog een aantal verhelderende vragen gesteld aan de twee offranten

voor het onderzoek naar de uitbreiding van het taakstrafverbod. We hebben gisteren van beide partijen een reactie

gekregen en vervolgens een definitieve afweging tussen beide offertes gemaakt. Uiteindelijk is onze keuze op de

offerte van de Erasmus Universiteit gevallen. Onze belangrijkste overwegingen hierbij waren de volgende.

  

  

10.2.g; 11.1

Ik ben bezig met de samenstelling van een begeleidingscommissie en hoop, als het even mogelijk is, hog voor de

kerst een eerste bijeenkomst te kunnen hebben. Mocht je naar aanleiding van onze keuze nog vragen hebben, dan

hoor ik dat uiteraard graaqg.

Groeten,
 

@wodc.nl

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade4 | 2596 AA Den Haag | B.13

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
Secretariaat | T (10)(2e)
 

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: dinsdag 19 november 2019 11:45

Aan: Bp/wobc/ews ; IEEE 50/woDc/EwB

CC: BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) 8D/DSenJ/TenB ; |IEE50/0 W)2/55R ;

BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Offertes onderzoek uitbreiding taakstrafverbod

Dank voor je mail. We horen graag.

Van: ISCTECIN =o, ooc,/e ve TTC  occ.o1>

Verzonden: maandag 18 november 2019 17:20

Aan: IRES Bp/DRc/cv <|REIEN >;IEE- so/wobnc/ews <|REEN >

35512545 0313

 

 (10)(2e)

  



cc: BD/DGPenv/PPBT/PBO <| RIES

oS TTORk

eo/Dsens/Tens

(10)(2e) >IEEE- 50/0 w.z/55R<I >; FES 50/0RC/Cv

(10)(2e) > 
Onderwerp: RE: Offertes onderzoek uitbreiding taakstrafverbod

Hoi (EXE,
Naar aanleiding van de bespreking van de offertes hebben wij (dat wil zeggen, mijn collega’s die de offertes

beocordelen; (10)(2g) ) besloten beide offranten nog een

aantal vragen ter verheldering van de offertes te stellen voordat we een keuze maken. 10.2.9; 11.1

10.2.9; 11.1   We hopen onze vragen zo vlot mogelijk beantwoord te kunnen krijgen waarna we je zo snel mogelijk laten weten op

welke offerte onze keuze valt.

Met groeten,
(10)(2e)

projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker
 

(10)(2e)NB Mijn mailadres is gewijzigd in 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade4 | 2596 AA Den Haag | B.13

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
Secretariaat | T (10)(2e) 

 

 
Verzonden: maandag 18 november 2019 12:18

Aan: sp/wopc/ews <|JIERESEIE -sp/wonc/ews <|KEEN >

ES

8D/DGPenv/PPBT/PBO <|RIESE (10)(2¢) “Prey
>; IIIRESEN- 50/D\W)z/SSRCE >; BD/DRC/CV 

10.2.g; 11.1

Ik hoor graag de keuze van het WODC.

Met vriendelijke groet,

e)[___(10e)|
35512545 0313



(10)(2e) 
Van: so/wonc/ews<I od.

Verzonden: woensdag 13 november 2019 17:28

Aan:[IEEE =0/0rc/cv <JREESM @minjenv.nl>; BD/DSenl/TenB <|JJEESM@minjenv.ni>;
EERE 0/pcrenv/PraT/PE0 JIE vinjenv.ni>; BD/DRC/cV SEER @minjenv.nl>;
ICCC- =0/0w)z/ssR <NEESIM  minjenv.nl>

Onderwerp: Offertes onderzoek uitbreiding taakstrafverbod

Beste allen,
Ik stuur in de bijlagen de twee offertes die ik ontving voor het onderzoek naar de uitbreiding van het

taakstrafverbod. De offerte van de EUR komt met drie bijlagen en ik stuur voor de volledigheid ook de startnotitie

mee.

Eerder spraken we af dat BE optreedt als codrdinerend aanvrager dus mijn verzoek aan jullie is om haar te laten

weten wat jullie overwegingen bij beide offertes zijn. Zij bundelt jullie reacties en laat ons vervolgens weten welke

voorkeur jullie hebben. Zoals ik eerder al toelichtte (waarschijnlijk heb ik dit al tot vervelens toe gezegd; excuses

daarvoor), is jullie rol in dezen adviserend en is de beslissing voor een uitvoerder aan het WODC.

Omdat het eind van het financiéle boekjaar in zicht is, willen wij het contract zo snel mogelijk sluiten zodat de

uitvoerder de eerste factuur nog voor het eind van het boekjaar kan indienen. Mag ik jullie daarom vragen om [ES

zo shel mogelijk jullie reactie te laten weten? Bij voorkeur nog deze week ©

Voor de goede orde merk ik nog op dat ik de becordeling van de offertes aan twee collega’s overlaat.

 

 

(10)(2g)

  Met groeten
(1

projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

NB Mijn mailadres is gewijzigd in | (ope) FAITE

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
WODC, Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Koningskade 4 | 2596 AA Den Haag | B.13

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
Secretariaat | T (10)(2e) 

 

 

35512545 0313



To: - 8D/DVE/IVIIIE@minjenv.nl]; Pariementair - DGPeny

IMM UICTIE © minjen\. nl]

aro LCI miner.
4@minjenv nl]; BD/DSenJ/TenB] J@minjenv.ni; (10)(2e)

@minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Thur 1/30/2020 7:48:12 AM

Subject: RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Received: Thur 1/30/2020 7:48:14 AM

  

   

Ha [ES] en GEER,
Zie bijgaand de Q&A sets vanuit VPT

1. VPT algemeen
2. ELA evaluatie

3. Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

IN C=Ty RV=Tpdel=1

Ik ben zelf met verlof volgende week. BES is als achtervang aanwezig, haar nummer staat ook in de Q&A's

opgeschreven.IEEcontactpersoon voor wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod.

Groeten en succes,

 

 

Reeds beoordeeld 
35512546 0314



35515673

Onderwerp
  

  

Dossierhauder

Bereikbaarheid (10)(2e)     
Gesteld door:

Vraag: Wat is de stand van zaken van het wetsvoorstel

inzake de uitbreiding van het taakstrafverbod bij geweld

tegen functionarissen met een publieke taak?

Antwoord:

oe Het ontwerpwetsvoorstel is in consultatie geweest. Op dit

moment worden de in dat kader gedane adviezen

bestudeerd en wordt bezien of deze aanleiding geven tot

wijziging van het wetsvoorstel.

e¢ Het streven is het wetsvoorstel voor de zomer aan uw

Kamer toe te sturen.

0315



To: BD/DW.JZ/SSRIIINEIE@ minjenv.nl]
Cc: BD/DRC/CVEEEA@minjenv.nl]
From: es) - BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 1/29/2020 1:31:45 PM

Subject: RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Received: Wed 1/29/2020 1:31:46 PM

QAwetsvoorstel.docx

Dag REIEDN,
Zie hierbij in de bijlage een voorzet voor een QA over de stavaza m.b.t. het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod. Ik kon je helaas niet bereiken voor het bespreken van de planning van het verzenden van het

wetsvoorstel aan de TK. Lukt het je om hier voor morgenochtend 9:00 uur op te reageren? Ik cc [i, omdat hij de

QA’s verzamelt. Alvast bedankt voor je reactie!

Groet,

Van: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 11:23

Aan: [IEEE SIE- :0/0Wiz/ssR

Onderwerp: FW: ganda plenair debat 5-2-2020

Dag NWUIEDN,
buiten verzoek at betreft onderstaande vraag: doe

jij een voorzet voor een QA over de stavaza van het wetsvoorstel?

Groet,

(10)(2e)

(10}i2e)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512547 0316



To: (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten BIIESE @minjenv.nl]; IINIREDIEEN-
BD/DWJZ/SSRIIEDESIM @minjenv.n|]; IIERESEE- ED/DGPenV/PPBT/PBO minjenv.nl]
Cc: - BD/DWJZ/SSRIIESE@minjenv.nl]; BD/DRC/CV] @minjenv.nl]
From: [IKE- BD/DRC/CV
Sent: Wed 1/29/2020 7:34:36 AM

Subject RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Received: Wed 1/29/2020 7:34:37 AM

Beste allen,
Mede namens een reminder voor het aanleveren van onderstaande Q&A's, graag uiterlijk morgen ochtend

9.00.

Bij voorbaat dank, en vriendelijke groeten,
10)(2e]

(10)(2e)

Reeds beocordeeld

35512548 



 
  

   
 

 
  
 

   
  

To: IED) - BD/DWJZ/SSRIIIEESE @ minjenv.n|]; IIIEEESE - BD/DRC/GCIIIEI@minjenv.nl]

From: EES - BD/DVB/IV

Cc: Parlementair - DGPen (10)(2g) minjenv.nl]; (10)(2e)

@minjenv.nl]; Le  — - BD/DWJZ/SSRI] COI @minjenv.nl]

Sent: Thur 1/30/2020 10:50:37 AM

BD/DGPenV/PPBT/PBO[ III]

Subject RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Received: Thur 1/30/2020 10:50:38 AM

Dank je wel RIES).
Gr

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

Let op: het e-mailadres 1s gew1jzigd
van: [JERE 50/0W)z/ssR

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 09:17

Aan: IIEEEEM- 5D/DRC/GC ; BD/DVB/IV

CC: Parlementair - DGPenV ; BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) -8D/DWJz/ssR ;[IRE
BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Besten,
Met excuus voor de verlate reactie. Ik zal vandaag nog willen actualiseren vwb de witbreiding van het taakstrafverbod.

Hier 1s de consultatie mmiddels afgerond en wordt gestreefd naar indiening in de TK voor de zomer.

Is dit voldoende?

Vriendelijke groet,

 

an: BD/DRC/GC <[ER}@minjenvnl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 4:45 PM

Aan: -BD/DVBAVa @minjenv.nl>
Kopie: Parlementat - DGPenV <] §@minjenv.nl=, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

ll

- BD/DWIZ/SSR @minjenv.nl>, [INGKGEEN -

BD/DWJZ/SSR

En

Wr
Onderwerp: RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Excuus,
nu met de juiste versie van deze bijlage.

- BD/DRC/GC

rom—29 januari 2020 16:44

Aan: (10)(2e) - BD/DVB/IV JRE E minjenv.nl>
cc: Parlementair - DGPenV <j IEC inicnv.nl>; - BD/DGPenV/PPBT/PBO

SEE cio.» ICCOR-=0/0w.7/s7 <I EI nicnv.0l>;
BD/DW.Z/SSR <|EESM@ minienv.ni>

Onderwerp: RE: ganda plenair debat 5-2-2020

Allen,

Hierbij mijn bijdrage.

Hartelijke groet,

  
  
 

 

 

[KEEN 
senior beleidsadviseur / jurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

(10)(2e)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

Vnnr aan uvajlige en rechtvaardige samenleving
35512549 0319



(SUCTEToLolo]=ToTodo [TE fo] 
35512549 0319



 To: - BD/DWJZ/SSRIIEIESR@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR]|

inj

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

Sent: Mon 1/20/2020 1:34:01 PM

Subject: RE: SPOED: tekstje Kamerbrief Taakstrafverbod

Received: Mon 1/20/2020 1:34:02 PM

  
 

  

——.
2e)

Dank. Ik neem alle voorstellen over. Of Grapperhaus zich in een eigen brief op de tweede plaats wil hebben staan,
moeten we maar afwachten.

Groet,

van: |IEEESI- 50/0wWiz/s5R
Verzonden: maandag 20 januari 2020 14:12

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

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: FW: SPOED: tekstje Kamerbrief Taakstrafverbod
Dag [RES
Zie bijgaand mijn aanvullingen en suggesties. Met zoveel mogelijk in een opmerking in de kantlijn een toelichting.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

Van: IIEESEE- 50/0GPenv/PPBT/PBO <IREIED) >

Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 15:04

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR <p) >

Onderwerp: SPOED: tekstje Kamerbrief Taakstrafverbod

  

 

 

 
 

 

 (10)(2e)
Zie in de bijlage een tekstvoorstel over het wetsvoorstel Taakstrafverbod voor de jaarwisselingsbrief die eind januari
aan de Kamer wordt gestuurd t.b.v. het plenaire debat op 5 februari. Akkoord of aanvullingen?

Groet,

Reeds beoordeeld 
35512550 0320



 To: EEF =0/0\Jz/SSRIIREIE G minjenv.nl]
From: [COED- 50/0\WJZ/SBR
Sent: Thur 2/6/2020 8:42:53 AM

Subject: RE: Staf Dekker agendapunt 4

Received: Thur 2/6/2020 8:42:54 AM

Jullie bedankt!

van: BD/DWIZ/SSR

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 07:27

Aan:[IIE- 20/0w.z/seR ;IRENE50/0W)z/SSR

Onderwerp: Staf Dekker agendapunt 4

Beste gle

Graag geven weje onderstaande tekst van de hand van [lll mee voor in het verslag van de DWJZ-staf met Dekker gisteren. Het

 

gaat over agendapunt 4.

Dank en groet,

[WH

(111) 

35512551 0321



To: BD/OWJZ/SSRITTIREES

From: (10)(2e)

Sent: Fri 2/14/2020 2:47:42 PM

 
 

Subject: RE: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 2/14/2020 2:47:44 PM

Dag BESUION,
Na.v. heb ik geen reactie van je ontvangen. Kan je me alsnog informeren?

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) 
 
Dienst Justiti€le Inrichtingen
Directie Beleid en Bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 30132 | 2500 GC | Den Haag

  
 

OED)
(10)(2e) @dji.minjus.nl

http: //www.dji.nl/

 

 

 

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 18:04

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

Onderwerp: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

Dag (10)(2e)
,

Directie alhier wil graag weten wat de stand van zaken is m.b.t. het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod. Internetconsultatie eindigde op 17 decmeberjl. zag ik. Kun je me informeren. Als dat

maandagochtend kan graag, want dan kan ik beraad nog informeren.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e) 
Dienst Justitiéle Inrichtingen
Directie Beleid en Bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 30132 | 2500 GC | Den Haag

 

   
(10)(2e)

(10)(2e) @dji.minjus.nl

http://www.dji.nl/
 

@minjenv.nl]

 @minjenv.nl)

 

  
   

 
 
 

 
 
 

  
 

 

v rte melden en

a elikheid voor sc >, van w

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van

berichten

This message may contain information that is not intended

the addressee or if this message was sent to you

to inform the sender and delete the message. Th

damage of any kind resulting from the risks inherent
in

the electronic transmission

of messages.

linisterie

van Justitieen Veiligheid.

35512553 0322



To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 2/20/2020 1:47:51 PM

Subject: RE: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 
 

Received: Thur 2/20/2020 1:47:53 PM

Dank!

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e) 
Dienst Justiti€le Inrichtingen
Directie Beleid en Bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 30132 | 2500 GC | Den Haag
 

  

  (10)(2e) @dji.minjus.nl

http://www.dji.nl/
 

 Van: (10)(2e) - BD/DWIJIZ/SSR [ (10)(2e)

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 13:44

Aan: (10)(2e)

 

  
 

Zo cryptisch is het in jouw richting zeker niet bedoeld. Je samenvatting is correct. Beide heren zitten er gewoon

anders in. (11)(1)

Het gaat dus al mee in de weging.

Op 9 maart a.s. zal een bespreking plaatsvinden met beide ministers. Ik zou bij de voorbereiding je punt expliciet
willen betrekken maar vind het niet mijn rol. We hebben de Ministers op verzoek van beleid een wetsvoorstel

aangereikt waarin als criterium is vermeld dat het slachtoffer uit hoofde van zijn functie zich niet kan terugtrekken.

CE kan worden teruggevallen op ‘publieke taak’ als criterium. Ik zie echter

niet meteen hoe gevangenispersoneel tot die categorie behoort. Nadere juridische duiding is wel prettig voor het

vervolg. Gaat het om beveiligers, welke wettelijke taak wordt uitgeoefend? Heeft het ook betrekking op de

gevangeniskok? Dit soort vragen roept de algemene standpuntbepaling van DJI wel op. Het DWJ]Z-advies zal naar

verwachting niet zijn dat ieder slachtoffer van geweld tot de doelgroep van het wetsvoorstel behoort.

De beleidscollega’s waar het om gaat zijn bij DGRR (10)(2e) Ucn bij DGSenB (10)(2e)

Ik cc hen niet, maar draag de namen aan voor het geval je behoefte voelt het DJI standpunt nadrukkelijker onder

de aandacht te brengen.
Kun je hiermee vooruit?

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:54

Aan: [SSGEIINN - 50,/0\()2/SSR

Onderwerp: RE: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag IEEE,
Is voor mij beetje kryptisch. Even kort ter check:
- internetconsultatie is afgelopen;
- stuk ligt bij ministers met voorstel voor reikwijdte (welk personeel wel of niet onder taakstrafverbod

valt);
- ministers hebben nog geen knoop doorgehakt.
Voor DII staat centraal dat delicten waarbij DJI-personeel slachtoffer is onder taakstrafverbod vallen. Is

dat gegeven wel bekend bij de bewindspersonen?
Met vriendelijke groet,

 
 

 

 

   (10)(2e)

35512554 0323



Dienst Justitiéle Inrichtingen
Directie Beleid en Bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 30132 | 2500 GC | Den Haag

 (10)(2e)

- 8p/owiz/ssR [IIKEESHEEE ]
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 16:06

Aan: IERIE
Onderwerp: RE: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 (10)(2e)
van: [EE <M -

Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 15:48

Aan:IEEE- 50/002 55k <BR

Onderwerp: RE: stavaza wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag IEE,
Na.v. heb ik geen reactie van je ontvangen. Kan je me alsnog informeren?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Dienst Justitiéle Inrichtingen
Directie Beleid en Bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 30132 | 2500 GC | Den Haag

 

v IEED

INCETEfo]=Tolol fo [T= 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 To: BD/DWJZ/SSRIIIINETI @ minjenv.nl]
Cc: OES) - BD/DWJZ/SSRIIESM@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 6/30/2020 5:45:26 AM

Subject: RE: Stukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 6/30/2020 5:45:27 AM

 

 

 (10)(2e)

Dank voor de stukken. De minister heeft tijdens de laatste staf aangegeven, dat hij wil wachten met het indienen

nu we niet naar de MR hoeven. In de staf woensdag zal DCOM erbij zijn en ik neem aan dat dan cok de datum van

indiening wordt besproken.
Ik zal bij de minister van JenV aankondigen dat het nader rapport in digijust langs komt.

Met hartelijke groet,

[REE 
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

waz

nderstauing
|ENirc i | T INGE 

 
minvenj.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

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

Verzonden:

MC:
29 juni 2020 22:05

Aan BD/DWIJZ/SSR 
cc BD/OWIZ/SSR

Onderwerp: Stuukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [RENE],
Bijgaand trefje aan de stukken voor het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod t.b.v. de staf met Mrb op 1 juli
om 16.30 uur.

Ik begreep van [lel] dat je morgenochtend ook een staf hebt met MinJenV. Goed om deze stukken dan alvast in je
achterzak te hebben. Ik reik de stukken gelijktijdig aan via digijust. I.v.m. de noodzakelijk voortgang is niet in visie

vooraf voorzien, maar worden de stukken informeel afgestemd. Kernboodschap daarbij is dat het advies van de

Afdeling advisering van de Raad van State niet tot aanpassingen van het wetsvoorstel heeft hoeven leiden, maar

wel tot bescheiden aanvullingen in de memorie van toelichting.

Hartelijke groet,

 

35512556 0324



    
 

 

  

To: RES) - BD/DWJZ/SSRIIIIEIM@ minjenv.nl]; REE)

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

Sent: Tue 6/30/2020 6:30:05 AM

Subject: RE: Stukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 6/30/2020 6:30:06 AM

 Hiern had ik ook een rol kunnen spelen. [NEN had namelijk na die staf aan me gemeld dat de minister verheugt was door

het dictum b en dat er daardoor meer tijd zou kunnen zijn voor indiemng. Ik ging er echter van uit dat indiening tijdens het

parlementair jaar nog steeds gewenst zou zijn als het mogelijk was, en dat blijkt het geval. Dit had ik beter moeten

doorpraten. Ook mijn excuses.

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

Van: IREESEEE- 50/DW2z/SSR <I EIM mini env.nl>
Datum: dinsdag 30 jun. 2020 8:22 AM

Aan: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR<I 0minjenv.nl>

Kopie: (10)(2¢) - BD/DWIZ/SSR <JQUIrD @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Stukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

  

  
    

  

Ik las het [(§UI¥AI], daarom melde ik het jou ook. Ik had het jou eerder moeten zeggen. Excuses daarvoor.

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 Haag

pwiZ Ondersteuning |[NEE© inicnv.0 | TIERED) 

  minvenij.n|

www. rijksoverheid.nl/jenv 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Gp

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

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 08:05

Aan (DED) - BD/DWIJZ/SSR 
cc: - BD/DWJZ/SSR

Ortorarero: RE: stukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Goedemorgen [{i0els

Dankjewel voor dit bericht. Voor de inhoud van de stukken maakt dit weinig uit. Wel wordtin het memo en in de aanbiedingsnota nog

stilgestaan bij de mogelijkheid van indiening voor het reces. Goed om dat op het netvlies te hebben.

Vriendelijke groet,

van:[IEEE50/0Wiz/5sR

Verzonden: maandag 29 juni 2020 22:05

Aan:

| toes
R BD/DW.z/ssR <IERIE@ minjenv.nl>

cc:
(10)(2e)

BD/DWJZ/SSR <JNENERI@ minjenv.nl>
Onderwerp: Stuukken wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [REsh¥E

Bijgaand ref je aan de stukken voor het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod t.b.v. de staf met Mrb op 1 juli om 16.30 uur.

lk begreep van 10s) datje morgenochtend ook een staf hebt met MinlenV. Goed om deze stukken dan alvastin je achterzak te hebben. Ik reik

de stukken gelijktijdig aan via digijust. L.v.m. de noodzakelijk voortgang is niet in visie vooraf voorzien, maar worden de stukken informeel

afgestemd. Kernboodschap daarbij is dat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State niet tot aanpassingen van het wetsvoorstel

35512557 0325

 

 
 

 



heeft hoeven leiden, maar wel tot bescheiden aanvullingen in de memorie van toelichting.

Hartelijke groet,

35512557 0325



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIINEIE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 1/28/2020 9:28:20 AM

Subject: RE: ter toetsing

Received: Tue 1/28/2020 9:28:21 AM

 

Dag IREIEDN,
Heel goed. Het betrof een a-toetsing en hiermee kan de toets inderdaad worden afgerond. Zou je deze

mailwisseling ook aan willen sturen met het verzoek dit bij het betreffende voorstel in Kiwi te plaatsen. Dan

kan ik vervolgens de toets afronden. Vast dank (ook aan EE) voor de moeite, JEUSIED]

(10)(2e)

Reeds beocordeeld

35512560 



To: EES =0/0\J)z/SSRIIEIEE G minjenv.nl]
From: [EES BD/DWJZ/SSR

Sent: Tue 1/28/2020 9:26:46 AM

Subject: RE: ter toetsing

Received: Tue 1/28/2020 9:26:47 AM

Ha [EIEN
Nee hoor, ik kan cok wel zonder het voorstel de toets afsluiten en aangeven dat het akkoord is.

Met hartelijke groet,

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 10:25

Aan: BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: RE: ter toetsing

 

 

 
 (10)(2e)
van:CEE =0/ow.z2/<s+ ICE

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 10:24

Aan:IDES 0/0w.z/ssR <HIREEDIN >

Onderwerp: RE: ter toetsing

Hallo [IEEIEN,
Heb je dan voor mij het aangepaste wetsvoorstel of zoek ik die op de K-schijf?

 
Van: BD/DWJZ/sSR <|RDED) >

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 10:09

Aan: BD/bWJz/ssR <[IEED >

Onderwerp: RE: ter toetsing

 

 

 
plaatsen voor zover dit nog niet is gebeurd. En aangeven dat de toets akkoord is?

Vriendelijke groet,

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 10:08

aan: [IRCESI 50/0 z/2w <IEEE >

Onderwerp: RE: ter toetsing

Hoi IEEE
Ik zal dit graag overnemen. Kan ik daarmee de toets laten afsluiten in het toetsloket?

Vriendelijke groet,

  
 

Reeds beoordeeld

35512561 0327



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

35512561 0327



 To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: DED) - BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 12/23/2019 2:13:59 PM

Subject: RE: ter toetsing

Received: Mon 12/23/2019 2:14:00 PM

 

Ha yi ie)

Ik bekeek dit voorstel al snel en wilde je vast het volgende meegeven (mede door een ingezonden reactie via de openbare

consultatie); zie artikel |

Zou NEON nietIE ceten zijn, om daarmee ook alle deelnemingsvarianten onder het bereid van het taakstrafverbod

te brengen. Of wordt dit onderscheid beoogd?

Ik lees het voorstel na verwerking van de consultatie vast nog een keer goed. Dus wordt vervolgd.

Vriendelijke groeten, KEI)

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

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 14:48

Aan:REE- 50/0wW)z/12w
cc: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: ter toetsing

Ha OED)

Ik maak je graag attent op twee voorstellen.

 

 

 

   buiten verzoek

Het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod komt ook terug uit consultatie. Ook dat leg ik je graag voor (is

bijgesloten). Gelijktijdig verwerk ik de adviezen, maar tot wijziging zal dit niet leiden, zo leert een eerste lezing.

Hartelijke groet,

[ED]

35512563 0328



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

Sent: Fri 2/14/2020 2:53:45 PM

Subject: RE: Terugkoppeling staf met MJenV taakstrafverbod

Received: Fri 2/14/2020 2:53:46 PM

Helemaal goed, komt er een memo voor de bespreking met beide ministers die twee dagen voor bespreking in

ibabs staat?

Met hartelijke groet,

(10)(2e)

Hoofd Sector Straf- en Sanctierecht van DWJZ

Min 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 | njenv.nl | T (10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512565 



To: (10)(2e) - BD/DSenJ/Ten B[IEUIICDI@minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DWJZ/SSR (UIC @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIEUNEI@ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BUEN @minjenv.nl];

(10)(2e) - BD/DSenJ/J[IWE @ minjenv.nl]; - BD/DSenJ/J| (10)(2e) @minjenv.nl];
/ (EDI @minjenv.nl]

From: - BD/DSenJ/J

Sent: Thur 1/23/2020 11:11:32 AM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Received: Thur 1/23/2020 11:11:33 AM

Hoi IED) nr RES),
1

er Naz

(10)2e)

[REETER ETelol [STE

35512567 



To: BD/DWJZ/SSRIIINED minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPBT/PBOIIEIESIM @minjenv.nl]; BD/DSenJ/TenB IESE @minjenv.nl);
IR. - So DRO/CVIEIES] @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIIEES)
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Mon 1/20/2020 10:09:03 AM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Received: Mon 1/20/2020 10:09:04 AM

 
   

  
 
 

 

 
@minjenv.nl]

 

Ha ed) en de anderen,

Bijgaand mijn opmerkingen/aanvullingen bij het document.

Mocht e.e.a. nog onduidelijk zijn dan hoor ik dat graag!
Zit 1 vraag bij: weet niet of jullie dit zelf weten of dat deze kan beantwoorden: kan een Taakstrafverbod

ook worden gerealiseerd via een OM Richtlijn/Aanwijzing?

Groet,

Reeds beoordeeld 
35512568 0331



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUIICEIIE @ minjenv.nl]
Cc: IFO- =0/D\WJZ/SSRE @minjenv.nl]; OES) BD/DSenJ/Ten BIER @minjenv.nl];

(10)(2e) - BD/DSen J/JIRE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 1/16/2020 10:30:27 AM

Subject RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Received: Thur 1/16/2020 10:30:28 AM

 

  
 

  
 

  
 

 

(10)(2e) 

Dag INEIEDN,
Hierbij mijn opmerkingen m.b.t. de reclassering, zie bijlage. Begrijp ik nu goed dat de beantwoording van de vraag

of (poging tot) geweld tegen een reclasseringswerker onder de uitbreiding van het taakstrafverbod geldt,
beantwoord wordt door te toetsen of deze zich had kunnen onttrekken aan de situatie? Hetzelfde zou dan in dat

geval gelden voor bijvoorbeeld gevangenispersoneel, medewerkers in de forensische zorg en jeugdbeschermers?

Mijn collega oes) 8 de afdeling jeugd heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een reactie op het

toegestuurde. Is er nog de mogelijkheid om na 20 januari te reageren?
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 
35512570 0332



  

 
  

 

(10)(2e)To: IEEE- 50/0) z/SSRITIEESE @ minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenB IESE @minjenv.nl);BD/DGPenV/PPBT/PBOIIEIESIM @minjenv.nl]; (10)(2e)

RES. - BD/DRC/CV] minjenv.nl]
Cc: a og uy BD/DWJZ/SSR[IMWUNIEIM@ minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: Mon 1/13/2020 9:59:59 AM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Received: Mon 1/13/2020 10:00:00 AM

 
 
 

 

  

Ha NUON,
Dank voor de stukken.

Ik zal er samen met JIE naar kijken en onze input mailen naar [fH a.s. maandag.

buiten verzoek 
Groet,

[RCTERoI=ToTo]go [106 
35512572 0333



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

 

 

Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR] @minjenv.nl];IREE-
BD/DGPenV/PPBT/PBO] (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB[ IUCN @minjenv.nl]; USED) 
  
 

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

Sent: Thur 1/23/2020 6:20:23 PM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Received: Thur 1/23/2020 6:20:24 PM

 Dag RIE. even kort vamut de trein een reactie.

Dank voor je uitleg.    
 Met een beetje geluk gaat de beleidsreactie Ela eind volgende week naar de kamer, ik stuur E{ENEIR volgende week een

versie die in de lin zit. Dus daar zou je enkel naar kunnen verwijzen indien nodig.
Tot slot, ik moet even zoeken in m’n archief inzake correspondentie met gerechtsdeurwaarders. Veel is over de mail gegaan,

ik stuur volgende week wat ik heb.

Alvast een fijn weekend!

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberrycom)

 BD/DWJZ/SSR <I ESNR(@minjenv.nl>
Datum: donderdag 23 jan. 2020 1:46 PM

Aan:Coes}BD/DRC/CV <NEIEIM @ minjenv.nl>   
  
 

 

 
   
Kopie: (10)(2€) - BD/DWJIZ/SSR <|RESIM @ minjenv nl>. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

< (10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DSenl]/TenB E (10)2¢) [@ minjenv.nl>=, BD/DRC/CV

= (10)2e)]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen oveizicht

 
Dank voor je reactie!

In reactie op jouw vraag, kort hoe ik dit zie: een taakstrafverbod zoals dat nu in artikel 22b staat en zoals het in het wetsvoorstel wordt

uitgebreid, kan inderdaad niet in het vorderingsheleid van het OM worden gerealiseerd. Er zou wel in het OM-beleid kunnen worden bepaald in

welke gevallen geen taakstraf wordt gevorderd, en dat zou op basis van hetzelfde criterium kunnen zijn als in het voorliggende wetsvoorstel,
maar de rechter is daaraan niet gebonden, dus er kan wel een taakstraf worden opgelegd. Met de voorgestelde wettelijke regeling niet.

Ik (neem slechts twee weken waar voorRES. dus alleen voor zover je niet al in eerder aan hem hebt gestuurd,) heb (ik) naar aanleiding van

jouw opmerkingen in de kantlijn twee korte vervolgverzoeken:
- Zou je de evaluatie van de ELA en de beleidsreactie daarop (in laatste concept/ Kamerstuk) kunnen toesturen? Als dit op korte termijn is

kan daar al heel dankbaar naar worden verwezen. Als het wat langer duurt kan er wellicht toch al iets aan teksten worden geplukt uit

een concept.
- Kan je de eerdere communicatie met de gerechtsdeurwaarders over de bewijskracht van hun processen-verbaal toesturen? Dan gebruiken

we dezelfde argumentatie en terminologie (en zouden we daarnaar mogelijk zelfs kunnen verwijzen).

Vriendelijke groet,

Reeds beocordeeld

 



Reeds beoordeeld 

35512573 0334



 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: [EEN5D/DWJZ/SSR

Sent: Fri 5/15/2020 11:16:49 AM

Subject: RE: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

Received: Fri 5/15/2020 11:16:50 AM

 

Hoi EIEN,
Dit lijkt me inderdaad een realistische planning die net past binnen hetgeen is aangekondigd: onderzoek

beschikbaar op moment van behandeling van het wetsvoorstel (al hadden we geloof ik indiening gemeld, maar

soit).

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

 ed) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 12:52

Aan: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: FW: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

Beste [silel],

Ook ik zou instemmend op deze planning willen reageren. 15 juli gereed. Dat is naar alle waarschijnlijkheid viak na

de indiening zodat we uiterlijk bij nota naar aanleiding van het verslag de bevindingen kunnen verwerken.

Eens?

Van: {OED - BD/DGPenV/PPBT/PBO | EE @ minjenv.ni>
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 12:44

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV JEREEM @ninjenv.ni>; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB JES @ninjenv.ni>;
(10)(2e) BD/DWJZ/5SR <| J E @ minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

 

 

  
 

  (10)(2e)
r

Leest als een realistische stand van zaken en inschatting van mogelijkheden.

Groet,

Van: REED BD/DRC/cV <|EESR@minjenv.ni>
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 12:08

Aan: ROED) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <|EES@ minjenv.ni>; ED) BD/DSen)/TenB

CEM @ minjenv.nl>; ROED -8D/DWJz/5SR<|REI@ minjenv.ni>
Onderwerp: FW: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

 

 

 

 

  
 

Dag collega’s,
Ik zou jullie nog informeren over de stand van zaken m.b.t. het vergaren van de benodigde informatie door

onderzoekers, de consequenties hiervan voor de rapportage vwb inhoud en proces.

Zie onderstaande mail van de voorzitter. Graag jullie reactie naar mij zodat ik ons standpunt kan formuleren.

Dank.

 
  : EEN euu.n' JRE eu; EE @vu.n; IEEE 50/0rc/cv <IEEIM@minjenv.n>; IKE
<IREM ebeke.ni>; (RED -wonc/ews <[IEESIIN@ vw odc.nl>

(10)(2e) IEEE© o.oo EES HEE© =v cur.ni>; Paul Mevis

<P UER) @ law.eur.nl>; Peter Mascini <j @essb.eur.nl>

Onderwerp: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

Geachte leden van de Begeleidingscommissie,

 
 

 
 

Hierbij een korte update van de stand van zaken en ons voorstel voor de verdere planning.

Tenlasteleggingen

Inmiddels mochten wij de tenlasteleggingen ontvangen uit de 5 arrondissementen. Dat is mede gelukt omdat het PAG

heel erg zijn best heeft gedaan en een stagiair op het parket Qost-Brabant de tenlasteleggingen van Rotterdam, waar

men geen tijd had, uit het systeem heeft gehaald (dank [§l3i#] voor die tip). Helaas was door het verschil aan systemen

(Compas en GPS), het niet altijd mogelijk om (op afstand) alle tenlasteleggingen aan te leveren. We hebben er

uiteindelijk 89 op ongeveer 200 van de art. 141-zaken die via het WODC zijn aangeleverd. Deze beperking zullen we

methodologisch verantwoorden.

 

35512575 0335



Belangrijke inhoudelijke opmerkingen

Het mag duidelijk zijn dat we niet voldoende informatie hebben weten te achterhalen om op alle deelvragen op basis

van representatieve data antwoord te kunnen geven. Het empirische deel is daarom 'gemankeerd'. Alleen bij de data

van rechtspraak.nl kan worden vastgesteld (en vervolgens worden besproken) of en welk letsel er was en wat het

aandeel van de verdachte is geweest. Bij de data van het OM is dat niet mogelijk, omdat die gegevens niet uit de

tenlasteleggingen blijken. Het geweld kan wel in de OM- zaken worden getypeerd, net als in de rechtspraak.nl zaken. De

rechtspraak.nl zaken, landelijk 67, leveren geen representatief heeld op. Er kan wel met de data een beeld worden

geschetst.

Bij de data van rechtspraak.nl gaan we uit, zoals we ook oorspronkelijk in de onderzoeksvragen hadden opgenomen, van

de bewezenverklaring. Bij de data van het OM gaan we —noodgedwongen
— uit van de tenlastelegging, die wel steeds

geheel of gedeeltelijk tot een bewezenverklaring heeft geleid. Dit kleine verschil zal steeds in het onderzoek en de

beantwoording van de onderzoeksvragen (moeten) worden meegenomen.

Onderzoeksvragen 1 a) en 2 kunnen op basis van de OM-data worden beantwoord. Onderzoeksvragen 1 b) enc), 3 en 4

kunnen alleen op basis van data rechtspraak.nl worden beantwoord. We weten dat dat een grote beperking is.

Doorlopend zullen we deze (methodologische) slag om de arm duidelijk laten blijken.

Planning
Ons voorstel is het volgende. Inleveren conceptrapport uiterlijk op 24 juni a.s. en dan (tel./Zoom) vergadering met Cie in

de week van 29 juni-3 juli a.s. Dan hebben we daarna nog zo'n twee weken voor de verwerking van jullie op- en

aanmerkingen en de algemene finalisering uiterlijk 15 juli a.s.

We horen graag of onze marsroute jullie schikt. De opzet van het rapport (in concept) hebben we hieronder

weergegeven.

Namens de onderzoekers, Joost Nan & Daniel Grimmelikhuijzen

p.s. ik heb mijn out-of-office al ingesteld voor dit onderzoek. Jullie mail beantwoord ik natuurlijk wel promptly.

Opzet rapport in concept

10.2.9; 11.1 



10.2.9; 11.1 
Mr. dr. J.S. (Joost) Nan

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht
E EEE@law.eur.nl

(10)2e)

 (10)(2e)

W www.esl.eur.nl

Visiting address Burgemeester Oudlaan 50

Sanders Building / Room (10)(2e) Rotterdam

Postal Address P.O. Box 1738

3000 DR Rotterdam / The Nederlands

Erasmus School of Law
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(10)(2e)

BD/DSenJ/TenBIfIEIEIM @minjenv.nl]
To: BD/DWJZ/SSRIIIEESE @ minjenv.nlj;
BD/DGPenV/PPBT/PBOIIEIESIM @minjenv.nl]; OED)

From: EEECERN BD/DRC/CV

Sent: Mon 5/18/2020 7:28:23 AM

Subject: RE: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

Received: Mon 5/18/2020 7:28:24 AM

(10)(2e)

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

Verzonden: maandag 18 mei 2020 09:22

Aan: IEEE c0/0Rc/cv; BD/DGPenV/PPBT/PBO ; BD/DSenl/TenB;
(10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

 
 

 
Ik kan me vinden in de voorgestelde planning. Dan halen we bijna de toezegging om gelijktijdig met indiening in de TK

het onderzoek gereed te hebben.

Indienming zal zijn voor zomerreces. Het voorstel ligt nu nog bij de Raad van State.

Misschien kun je de toezegging nog onder de aandacht brengen van de onderzoekers en het WODC?

Hartel5
groet,

Van:ECEBD/DRC/CV <ROES)

Datum: maandag 18 mei 2020 8:37 AM

Aan: (10)(2e) -BD/DGPenV/PPBT/PB O<I >, BD/DSenJ/TenB

(10)(2e) >.IEEE 5D/DwJz/SSR<IES >

Onderwerp: RE: Update Onderzoek taakstrafverbod en art. 141 lid 1 Sr

 

     
  

 

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

RllElellelo] fo [T=] o) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 
 

 

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR [UY] minjenv.nl]
Ce: (10)(2¢) IEEE © coa.nl> ICE oo GEE co 1]
From: (10)(2€) BD/DGM/DMB/JAZ

Sent: Fri 12/20/2019 1:13:23 PM

Subject: RE: Veiligheid op locaties medewerkers

Received: Fri 12/20/2019 1:13:24 PM

 Beste HUEDN,

Graag verneem ik nog het antwoord op de laatst gestelde vraag.

Hartelijke groet,
(10)(2e)

van: [JJEEESIM. - 50/DGM/DMB/IAZ

Verzonden: zaterdag 23 november 2019 12:09

Aan: IED) - BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Veiligheid op locaties medewerkers

Beste JID)

Dank. Het COA wil graag weten of COA-medewerkers ook onder ‘bepaalde hulpverleners’ in de zin van de wet

vallen, en het wetsvoorstel voor het COA relevant is. Kortom: is het wetsvoorstel voor het COA relevant?

Groet,

Van: RES 8D/pWJz/ssR < |REE2 ninienv.ni>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 07:50

Aan: [J IEEESI. - 5o/0cv/ovis/iaz <|EESI@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Veiligheid op locaties medewerkers

Beste HIE

Ik doe mmderdaad dit wetsvoorstel dat in consultatie is. Ik begrijp de vraagstelling niet helemaal. Kern van het wetsvoorstel

1s dat het bestaande taakstrafverbod wordt uitgebreid. Geweld (fysiek) tegen bepaalde hulpverleners wordt zwaarder

bestraft. Het gaat om personen die vanwege de aard van het werk niet kunnen terugtreden (ambulance, polite,
brandweer). Dat betekent niet dat coa-medewerkers overlastgevend gedrag zwaarder gaan aanpakken.
Verheldert dit? Graag tot nadere toelichting bereid.

Mvg (10)(2e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van: YO - BD/DGM/DMB/JAZ (@minjenv.nl>

Datum: donderdag 21 nov. 2019 3:38 PM

Aan: (10)(2e) [UOC minjenv.nl>  
Onderwerp: FW: Veiligheid op locaties medewerkers

oag EIEN)
Van (10)(2e) heb ik vernomen dat jij je met onderstaande problematiek bezig houdt. Kun je onderstaande

vragen van het COA van een antwoord voorzien?

Ik verneem graag,

Hartelijke groet,
(10j{2e)

Codrdinerend jurist
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Migratiebeleid

Afdeling Juridische en Algemene Zaken

Turfmarkt 147 | 2512 DP Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
=:IER@ minjenv.nl
T: BOE

I: www.rijksoverheid.nl/jenv

r

 

 

 
 

 van: (10)(2e) <IRCCS© coa n>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 08:58

Aan: ROE) .

- BD/DGM/DMB/JAZ <IEESE© minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Veiligheid op locaties medewerkers

Dag (10)(2e)
§

Ken iii de wetgeving waarover in het artikel gesproken wordt, ofkun je daaraan komen? Ik vemeem graag.
35512579 0337

 

 



ma delijke groet,
 

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
van: INSITE EI--: <i
Datum: woensdag 30 okt. 2019 3:31 PM

po

CEN ST.
102) (0jze) EEA

Onderwerp: RE:a Ciligheid op locaties medewerkers

Beste THER.[
N.a.v. onderstaande mail het volgende.
Wellicht heb ik in mijn vorige mail de vraag onduidelijk geformuleerd. Afgelopen maandag heb ik daarom nogmaals ESS verzoek

tijdens het Directieoverleg besproken.
Waarover flilgraag geinformeerd wordt is antw op de vraag of wij — als publieke organisatie - onder deze wetgeving zouden komen

te vallen? Oftewel: indien dit doorgevoerd wordt, betekent dit dan dat wij overlastgvers zwaarder gaan aanpakken?
Artikel: hitps://nos.nl/artikel/2306024-altijd-celstraf-nooit-taakstraf-voor-belager-van-hulpverleners.html.
Zie graag jullie reactie hierop tegemoet. Alvast hartelijk bedankt!

Vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

 

 Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 12:43

Aan:EER BEEN co: .> ; RED) <IED© coz .nl >
Onderwerp: Veiligheid op locaties medewerkers

Beste IE, IKKE

N.a.v. het directieoverleg het volgende.
WED) worden (n.a.v. vraag EER) graag geinformeerd over veiligheidprocedures op locaties t.o.v.

medewerkers/hulpverleners. Hebben wij als publieke uitvoeringsorganiatie de taak om hulpverleners (politie, medische hulp ed.) op

het terrein van COA van een veilige werkomgeving te voorzien? Vraag die tijdens het overleg gesteld is: “Wat gebeurd er op dit

moment als er geweld plaatsvindt op onze locaties tegen hulpverleners?”
Zouden jullie mij hierover nader kunnen informeren, wellicht ku

hnenloans vzen
naar documentatie waarin beschreven staat hoe

dit momenteel geregeld is? Dan koppel ik dit graag terug aan [ged [

Ik verneem het graag. Alvast hartelijk bedankt voor het aanleveren
\

van informatie.
Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 (10)(2e)

Directiesecretaris interim-directeuren Uitvoering en Bedrijfsvoering
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

7: IEE

+ Ra

¥cooA< Centraal Orgaan opuvang asielzoekers

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

Postadres: Postbus 30203, 2500 GE, Den Haag
 

he she ale ole ole le le sk ole ole ole ke ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole she ode ole ols ole ole ole ale ale ole she ole she ole ole ole ole le le sli le she ste sl sl le ke dle ole ke sk sl ele ole ole sls ale ale le sles sl se sheslo

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveljjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

35512579 0337



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 COA organisation accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks herent mn the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

sie sie sie se sje sie ole se ole sie oe se se she se se ole se de ole ole ie se cle she se se se se se sje ole se sese de se sie ole de se she ole se she se dle se se ole se se sie dle se ole oe oe sje ole ole se cle ole dle se see se se

35512579 0337



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUYIEEE @ minjenv.nl]
From: BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 3/10/2020 10:44:01 AM

Subject: RE: verzoek spoedstuk naar Grapperhaus en Dekker - zaak SSR W49.107 Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen

...- 2600479 fase 04

Received: Tue 3/10/2020 10:44:02 AM

 

(10)(2e) 
Dank. Ziet er goed uit. Je zou op het aanbiedingsformulier eventueel nog wat meer body kunnen geven aan inhoud

en doelstelling van het voorstel. Verder goed om de gele markeringen uit wv/mvt te halen in de CBJ-versie.

Verwachtje dat tijdige accordering (z.s.m., uiterlijk donderdagochtend) haalbaar is?

Groet,

van:[IEEE 50/0 W)z/s5R

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 11:04

Aan: BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: FW: verzoek spoedstuk naar Grapperhaus en Dekker - zaak SSR W49.107 Taakstrafverbod bij geweld tegen

functionarissen ...

- 2600479 fase 04

 

 (10)(2e)

Hierbij de informatie waar jijom verzocht. We hopen einde middag de stukken aan de heren ministers aan te

reiken. Mochtje voordien nog suggesties hebben, dan graag.

kon zich overigens in agendering vinden. Stelde wel prijs op mijn aanwezigheid.
Wordt hopelijk vervolgd.

Groet,
(10)(2e)

Van:

|

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

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 11:02

Aan: WJZ Stukkenstroom - DW.Z <ICCCONE© inieny.nl>
Onderwerp: verzoek spoedstuk naar Grapperhaus en Dekker - zaak SSR W49.107 Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen

...

- 2600479 fase 04

Beste collega’s,
Zouden jullie in de opgemelde zaak al een werkstroom willen aanmaken?

Lijn: Via mij, naar sectorhoofd SSR, DWJZ, DBO en beide Ministers (dekker 1 en Grapperhaus 2 of gelijktijdig)

Instemming nodig voor donderdag 12-3 ochtend (i.v.m. verspreiding CBJ-formulier)
De stukken zijn:
- een nota met verzoek instemming agendering in de CBVJ] van 17 maart a.s.;
- bijlage wetsvoorstel met toelichting;
- bijlage aanbiedingsformulier CBVJ]

Graag verneem ik wat jullie meer of anders nodig hebben!

Hartelijke groet, FUEL)

 

  

  

 

35512580 0338



 

  
 

 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IGYIIE ©@ minjenv.nl]
Cc: ED) BD/DWJZ/SSRIIEEIESIM@minjenv.nl]; OES) BD/DWJZ/SSR TEES)

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

Sent: Thur 1/9/2020 8:03:31 PM

Subject: RE: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen
functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Received: Thur 1/9/2020 8:03:32 PM

  @minjenv.nl]

Dag
( )

2e)

 
We

a
het morgen, maar nu alvast eens dat dit rap moet worden opgeschakeld. Tk cc: ter informatie gelijk en

Vrendelijke groet,

  

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

Van: - BD/DWIJZ/SSR (@minjenv.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 6:09 PM

xan:ICCC 50 DwsR GEE isco
Onderwerp: FW: vergaderstukken t.b.v. le beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk enjurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen

met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

 
Misschien dit onderstaande maar betrekken bij ons gesprek morgen. De raad voor de rechtspraak wil geen inzage geven in dossiers. Bijzonder.

Mijn gedachte is dat dit de directe aandacht onze ministers behoeft, op aangeven van het WODC. De positie van de raad bij het wetsvoorstel

(dat volstrekt democratisch gelegitimeerd is, gelet ook op de motie) wordt hier verward met de positie van de raad als poortwachter in het

kader van wetenschappelijk onderzoek.

Morgen maar even over spreken.

Van: [IEEE 5D/DRC/CV

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:46

Aan: - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; OES) BD/DSenl)/TenB ;
-

BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Ter info even het volgende: ik sprak [ile] net en zij vertelde mij dat de Raad voor de Rechtspraak heeft aangegeven geen medewerking te

willen verlenen voor het jurisprudentie onderzoek. Als reden hiervoor geven zij aan dat i.v.m. wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod, waar zij

negatief zullen adviseren -op basis van jurisprudentie analyse/onderzoek-, zij geen medewerking verlenen aan ons onderzoek door inzage te

geven in de dossiers.

Het uitwijken naarjurisprudentie bij de politierechters, zoals is voorgesteld door onderzoekers, zal, zo heeft de RvdR aangegeven, waarschijnlijk
ook geen oplossing bieden omdat de kans groot is dat zij de lijn van de RvdR volgen hierin.

Ik vind dit heel bijzonder en heb dit ook nooit meegemaakt. Een advies (van de RvdR) is van een andere orde dan een wetenschappelijk
onderzoek en als de bronnen hetzelfde zijn, zouden de uitkomsten ook niet heel verschillend zijn zou je verwachten.

 

 

 Anyways, [iBl zal in overleg met DRB (daar is het account RvdR belegd) bekijken wat de mogelijkheden zijn, wellicht opschalen (DGRR-RvdR

overleg).
Het betreft immers een toezegging van beide ministers, dus nee verkopen aan de Kamer omdat de RvdR niet mee wil werken lijkt geen reéle

optie.

Wordt vervolgd, ik houd jullie op de hoogte.

Groet,

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

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:05

Aan: IGE ESEE- =0/06renv/rraT/rE0 <|IIEESIMG ninjenv.ni>; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB
4 minjenv.ni>; |GEESE so/0wiz/ssR<JRDEM2 minienv.ni>

35512582 0339



Onderwerp: FW: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Ha collega’s,

Volgende week komt de begeleidingscie WODC onderzoek inzake openlijke geweldpleging praktijk en jurisprudentie bij VPT bij elkaar. Ter info

bijgevoegde stukken.

Als er nog punten zijn die ik namens jullie moet inbrengen/meenemen, dan hoor ik die graag.

Groet,

[ozo]
Van: wopc/ews <[NEIETMl @wodc.nl>

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 13:35

Aan: UEDA @uu.nl' JRE uu.ni>;ES evu.n; GE @beke.nl' JRE @beke.ni>;
BD/DRC/CV JRE minienv.nl>; SER @ |aw.eur.nl'  @ law.eur.nl>; UO (@ [aw.eur.nl' <dYEL)]

(WYPOR @ [aw.eur.nl' SEN aw.cur.nl>
(10)(2e) - WODC/EWB < (10)(2e)

<OET=v.curnl>
Onderwerp: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen

functionarissen met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC
Beste allen,
In de bijlagen treft u aan de vergaderstukken t.b.v. le beg.cie bijeenkomst:

- Instellingsbeschikking
- Agenda
- Adreslijst — s.v.p. controleren en wijzigingen mailen naar ondergetekende
- Onderzoeksvoorstel

-EWB Wegwijzer

Datum: 21 januari 2020

Tijd: 11.00— 13.00 uur incl. lunch

Locatie: Springhuys— Springweg 7 te Utrecht | routebeschrijving
Met vriendelijke groet,

ROS    
 

 
 law.eur.nl>;

  @wodc.nl>; (10)(2e) @law.eur.nl'  

(10)(2e) 
Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
www. wodc.nl

vrijdag

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Fe

 Van: (10)(2e) BD/WODC/EWB

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:06

Aan: TEEN eu. EEN eu. >; KEE ev.) IEEE ebeke.nIEE@ beke.nl>;
BD/DRC/CV JRE a minienv.nl>; |@law.eur.nl' < @law.eur.nl>;REE e aw. curnt’ JRE aw .curnl>;

FEN @ law.eur.nl' JEN e 2w.curnl>

( ) - 8p/wobnc/ews<I6 vodc.nl>; REED) @law.eur.nl'

CEO= = v.curnl>
Onderwerp: definitieve datum beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met

een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC
Beste allen,
We hebben een datum!

De eerste begeleidingscommissie bijeenkomst vindt definitief plaats op 21 januari 2020 van 11.00 — 13.00 uur incl. lunch ter plaatse Utrecht

Centraal Station.

De exacte locatiegegevens worden nader bekend gemaakt.
De vergaderstukken worden spoedig gemaild.
Met vriendelijke groet,

35512582 0339

 

 
  



(10)(2e) 
Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
IGEN© vodc.nl
www.wodc.nl

BA

Voor een rechtvaardigeen veilige samenleving

[9685S

Van: S[J-EV - BD/WODC/EWB

Verzonden: woensdag 11 december 2019 14:37

Aan: @uu.nl'JIE@ uu. >; [EE ev. ; IEE @beke.n! <JES (10)(2e)

BD/DRC/CV JES @minjenv.nl> QUES] @ law. eur.nl; (10)(2e) @law.eur.nl'<I EEC -v.curnl>
cc:IRE- =0/wopc/ews <JKERED) @wodc.nl>

Onderwerp: data-opties t.b.v. le beg.cie bijeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen

met een publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

Beste allen,

Op verzoek van de projectbegeleider,[ (102¢) Wl ik graag de 1° begeleidingscommissie bijeenkomst plannen.
Daartoe verwijs ik u naar de datumprikker: (10)(2e)

Wilt u zo vriendelijk zijn uw beschikbaarheid via de datumprikker aan te geven?
We komen bijeen in Utrecht (omgeving CS | exacte locatie wordt nader bekend gemaakt) en de vergadering duurt max. 2 uur.

In de datumprikker treft u telkens twee tijdsblokken aan:

Ochtend tussen 10.00 — 13.00

Middag tussen 13.00 — 17.00

Eris een mogelijkheid om een notitie/opmerking/reactie te plaatsen als u (bijv.) binnen een tijdsblok beperkt beschikbaar bent.

Mocht u nog vragen hebben, verneem ik dat graag.

 

    
  
  

 

Metvriendelijke groet,

(10)(2e) 
Projectassistent

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
www. wodc.nl

vrijdag

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Fe

35512582 0339



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[ISRIE]

Cc: - BD/DWJZ/SSR

From: IEEEB0/DWJZ/SSR

Sent: Thur 2/13/2020 11:54:19 AM

Subject: Terugkoppeling staf met MJenV taakstrafverbod

Received: Thur 2/13/2020 11:54:20 AM

Document.docx

Dag en [IERIEDN,
Bijgaand hetgeen bij [{E]) is aangeleverd voor het verslag van de staf met MlenV.

Het verzochte overleg met beide bewindspersonen is inmiddels ingepland, en wel op woensdagmiddag 4 maart

(over drie weken dus pas en gelijk met het congres voor EUS¢3y .

Vriendelijke groet,

 
  

minjenv.nl];[EES50/0WJz/s SRE @minjenv.ni]
@minjenv.nl]

 

 

 (1022)

van: SETI /0v.2/55R

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 08:36

Aan: BD/DW.Z/SBR

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

Onderwerp: FW: Documentl

 
Bijgaand onze bijdrage aan het verslag van de staf gisteren. Wil jij de suggesties van [{el] nog overnemen (wijzigingen

accepteren)?
Dank en groet!

(10)(2e)

van:ICICI=0/ ow )7/55R <EEESM@minjenv.nl>
Datum: woensdag 12 feb. 2020 3:36 PM

Aan: (10)(2e) BD/DWJZ/sSR JJEl@ minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Documentl1

Heel herkenbaar. Een paar kleine tekstsuggesties.

Van: (OED BD/DWJZ/sSR |REl@ minjenv.ni>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 12:19

Onderwerp: Documentl

Is dit herkenbaar?

 

35512585 0340



 (10)(2e) BD/DRC/CVININESN@ minjenv.nl];IEEE.- 20/0WJZ/SSR NESE @ minjenv.nl]
ED] BD/DSenJ/TenB @minjenv.nl];IIE- 50/DSenJ/Ten BIIEIES@ minjenv.nl]

(10)(2e)Fo: - BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 2/27/2020 12:02:25 PM

Subject: Uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 2/27/2020 12:02:26 PM

Kopie van 2020-01#08 Dataverzoek BD - uren onvoorwaardelijke taakstraf.xls

Dag [ll en

Zoals ror—= ik een dataverzoek uitgezet bij het WODC in het kader van het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod. Op basis van de ontvangen gegevens (zie bijlage) hebben we de financiéle consequenties van een

(mogelijk) bredere VPT-doelgroep in het wetsvoorstel ingeschat.

Uitgangspunt bij de berekening is dat de helft van het aantal opgelegde uren kale taakstraf in het kader van

wetsartikelen 300-303 Sr met een VPT-label wordt omgezet naar een celstraf. De rechter kan immers de

onvoorwaardelijke celstraf in het kader van het taakstrafverbod combineren met een taakstraf. Dat geeft de

volgende rekensom: 50% van 7448 uur= 3724 uur, 3724 uur:2= 1862 dagen cel, 1862 dagen cel : 365= 5,1 jaar
cel extra. Dit kunnen we naar 5 jaar cel afronden. Er is immers sprake van een neerwaartse trend en er zijn

beroepsgroepen meegerekend die naar verwachting niet onder het wetsvoorstel zullen vallen (bijv. onderwijzers).

 

 

 

  (111)
Mochten jullie nog vragen hebben, bel gerust!
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Santietoepassing en Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N27
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

)(2e)

| INGE© minjenv.n! | T INGEIES)  

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512586 0341
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JAAR_EINDVS [CATEGORIE AANTAL TOTAAL_DUUR (uren)

20152) SR 300-303 89 4487

2015p) Ock andere feiten in zaak 112 6096

20162) SR 300-303 174 8776

2016p) Ook andere feiten in zaak 228 13711

20172) SR 300-303 195 8991

2017b) Ook andere feiten in zaak 253 15041

20182) SR 300-303 155 8091

2018p) Ook andere feiten in zaak 254 15673

2019) SR 300-303 148 7448

201 9) Ook andere feiten in zaak 273 16918   
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35514988

Datalevering:

Het aantal door de rechter in le aanleg opgelegde uren onvoorwaardelijke taakstraf (waarbij

geen sprake is van een opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsbenemende

maatregel) in het kader van wetsartikelen SR300-303 in de artikelrepresentatie van de rechter

waarbij een Veilige Publieke Taak (VPT) label ® is geregistreerd.

Selectieperiode: datum eindvonnis in 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019

Verdere aandachtspunten bij selectie:

1) Sancties zijn gekoppeld aan zaken en wetsartikelen weer aan delicten/feiten in een zaak. Bij

meerdere verschillende feiten in een zaak is het helaas niet mogelijkte herleiden of de

onvoorwaardelijke taakstraf voor het gevraagde feit/delict is opgelegd. Hierdoor is er ook een

categorie 'b) Ook anderefeiten in zaak' opgenomen.

2) Er is geen rekening gehouden met zaken die eventueel in hoger beroep (2° aanleg) zijn

gegaan en waarbij dus eventueel geen of een andere straf/maatregel is opgelegd dan een

taakstraf.

3) alleen zaken geselecteerd waarin een (kale) taakstraf is opgelegd, d.w.z. nieti.c.m. een

vrijheidsbenemende sanctie (i.e. detentie).

4)De cijfers zijn gebaseerd op de OM data versie van 7-1-2020, waardoor er mogelijk sprake

kan zijn van een naijleffect betreffende registraties van eind 2019.

*) Zie Handboek Maatschappelijke classificaties OM. Hieronder wat er onder valt.

Veilige publieke taak

In de maatschappelijke classificaties wordt hetvolgende onderscheid gemaakt:

Geweld tegen beroepsheoefenaren politie

Politie ambtenaren

Geweld tegen beroepsbeoefenaren ambulance

Ambulance personeel
Geweld tegen beroepsbeoefenaren brandweer

Brandweer personeel

Geweld tegen beroepsheoefenaren OV

Personeel datwerkzaam is bij openbaar vervoershedrijven

Geweld tegen beroepsbeoefenaren overig

Uitleg van veld

PAAR_EINDS: ja.

CATEGORIE:

Geeft ondersche

delicten/feiten i

voor andere feit

waarden:

8) SR 300-303

b) Ook andere fi

JAANTAL:

bantal zaken

[TOTAAL_DUUR

Totale som onv 
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en:

ar waarin eindvonnis (le aanleg) van zaak ligt

2id aan in 2 verschillende categorien of er sprake is van

n een zaak met wetsartikelen SR 300-303 of dat de rechter ook

en dan SR 300-303 in de zaak gevonnist heeft. Mogelijke

eiten in zaak

oorwaardelijke taakstrafduur (in uren)   

35514988 0342



 To: BD/DWJZ/SSRIIIINETI @ minjenv.nl]
Cc: RRES) - BD/DWJZ/SSRIIESM@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 9/8/2021 7:12:48 AM

Subject: 12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528)

Received: Wed 9/8/2021 7:12:49 AM

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

Hoi [RISEN

   
  

 

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 JU lEL) 

35512663 0343



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR[IGYIIIE ©@ minjenv.nl]
Cc: IESE- £0/0WJZ/SSRIESE@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 7/15/2021 5:18:36 PM

Subject: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod ge3

 

 

 

 

Received: Thur 7/15/2021 5:18:37 PM

13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod llocx

Hoi [EIEN
Mooi werk, zie bijgaand mijn suggesties. Altijd bereid tot nader overleg. Vigs mij moet je ook bij begin van het noemen van de

fracties die in het vetgedrukt doen.

Groet [iNFD)

35512664 0344



 To: EEE=0/0RE/RGHEEEIM @minjenv.nl];IIE
BD/DWJZ/SSRIIEIESIM @minjenv.nl]
Cc: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)IEEEGrech tspraak.nl]
From: (10)(Ze) (Rvdr 's-Gravenhage)

Sent: Mon 9/6/2021 12:43:25 PM

Subject aanvullende informatie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 9/6/2021 12:43:33 PM

Ha [gr] on [OIE],
Jullie hadden nog extra informatie met betrekking tot de kamervragen EK wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod van ons tegoed. Zie

 
 

hieronder.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Kamervraag:
“Zien de leden van de D66-fractie het goed dat er gemiddeld genomen per jaar 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 enfof de verdachte dan hoger beroep ingesteld?
En wat was de uitkomst in hoger beroep?

Antwoord:

 Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

\
Er

Bestuursondersteuning

ID) de Rechtspraak
www.rechtspraak.nl

 

Raad voor de

rechtspraak

 

35512665 0345



Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Datum

13 september 2021

agenda
Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ1Z

 

 

omschrijving Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ1Z

Vergaderdatum en -tijd 15 september 2021, 10.15-10.45 uur

Vergaderplaats Webex

Aanwezig Minister/ PA

DBO: [RES

pwiz: IDEN [DEOE EEO    ROE (notulist), IRDIEINMEIED

DCOM: (10)(2e)

 

3.
buiten verzoek 

4. Memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

a. Memo stand van zaken uitbreiding taakstrafverbod

buiten verzoek 
35516788 0346



 To: IEEE- 50/DRC/CV] ED) @minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DSenJ/Ten BIE @ minjenv nl]; OES) BD/DWJZ/SSRIIIEIESIM @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 8/3/2021 3:52:08 PM

Subject: Conceptbeleidsreactie NRM dadermonitor (taakstrafverbod)

Received: Tue 8/3/2021 3:52:09 PM

Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 20152020 - concept beleidsreactic Bigg ocx

Hoi [Een REESE
In de bijlage de beleidsreactie NRM dadermonitor in tracks aangevuld met input op het taakstrafverbod (dank aan

oor de voorzet). Heb me gebaseerd op de stukken van DWJ]Z over de Wet uitbreiding taakstrafverbod zoals

nu In de lijn, en verder kort en krachtig gehouden. Graag het verzoek hierop te reageren. QES] is dit zo

ongeveer voldoende in jouw ogen? @ IEEE klopt dit in de lijn en moeten we hier de evaluatie van de wet

uitbreiding nog noemen? Hoor graag.
Met vriendelijke groet,

   
 

 

 

 

 (10)(2e)

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

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

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

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 10:31

Aan: - BD/DSenJ/TenB

cc: IIIREESI- 50/DRC/Cv
Onderwerp: Concept beleidsreactie NRM dadermonitor

Hi KEES

Zoals zojuist besproken heb ik alvast een raamwerk gemaakt, zodat iedereen op zijn onderdeel alvast input kan aanleveren voor

de beleidsreactie op de NRM dadermonitor.

Ik heb binnen CenV de uitvraag gedaan voor wat betreft het algemene beeld.

Zou jij wederom en consorten willen vragen om tijdig aan te leveren aan de hand van dit raamwerk? JERTICHRY= GIES

 

 

    

buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Criminaliteit & Veiligheid

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

OE)M

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

35512668 0347



 

VEI'S | dgS Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ]Z

 

omschrijving Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ1Z

Vergaderdatum en -tijd 15 september 2021, 10:15-10:45 uur

Vergaderplaats Webex

Aanwezig Minister/PA

   
  
 

(10)(2e)

(10)(2e)

 

buiten verzoek

4. Memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

De MRb heeft de reactie op zijn opmerking gelezen. (11)(1) 
 EEECT0
MRb stelt voor in voorbereiding op de behandeling een

35516793

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Datum

15 september 2021

1Pagina 1 van 3

0349



managementsamenvatting van het rapport te maken. De memorie van Directie Wetgeving en

antwoord kan uit
Juridische Zaken

Datum

15 september 2021

[sITICI MY=Tpde]=T1 
Pagina 2 van 3

35516793 0349



Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

buiten verzoek
Datum

15 september 2021 

Pagina 3 van 3

35516793 0349



 
  
 

  
To: ESE CJip/saB TREN G cjib.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR IEEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB 

Sent: Wed 7/14/2021 9:16:44 AM

Subject: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod B00}wz geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 9:16:45 AM

10,20)

Dag Eur)

In het kader van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod heeft de Eerste Kamer vragen gesteld. In de bijlage
tref je de beantwoording. Op pagina 3 wordt kort ingegaan op de stelling dat korte gevangenisstraffen niet ten

uitvoer worden gelegd. Mag ik jou verzoeken vanuit het CJIB/AICE mee te lezen en zo mogelijk te bevestigen dat

wat daar staat ook klopt.
Mocht ik bij jou niet aan het goede adres zijn dan hoor ik dat graag.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

REIEl o]=Te oT fo [TET 

35512670 0350



  

    
To: BD/DWJZ/SSR IERIE @minjenv.nl]

Cc: ED) BD/DRC/CVIEIEON @minjenv.ni];
BD/DRB/SBA] (10)(2e) minjenv.nl]
From: - BD/DRB/RG

Sent:

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

Received: Mon 7/26/2021 3:21:29 PM

Hoi Juelz,
Zie hieronder de reactie van de Raad. Heb je hier voldoende aan? We kunnen hiermee niet de vraag beantwoorden

wat de uitkomst in hoger beroep was.

Hadden jullie daarnaast al een antwoord op het tweede gedeelte van de vraag (of eventuele onvrede met een

opgelegde taakstraf niet het beste in de kolom van de rechterlijke macht kan worden opgelost)?

Groetjes,

 
Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)

Verzonden: maandag 26 juli 2021 12:10

Aan: BD/DRB/RG

cc:INGEN- =0/0r5/55A ; [CECI- 50/0Rc/cv
Onderwerp: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Beste (10)(2e)
Hierbij stuur ik je met excuses voor de vertraging, de beantwoording door van de vragen EK over de Wet uitbreiding

taakstrafverbod.

Ter toelichting graag jullie aandacht voor het volgende:

1. In oktober zijn door ons verkeerde cijfers aan de kamer geleverd betreffende het aantal kale taakstraffen voor mishandeling van

functionarissen met een publieke taak.

Vraag is of het ministerie akkoord is met de nu aangeleverde informatie over het aantal kale taakstraffen voor mishandeling van

functionarissen met een publieke taak.

De Raad gaat ervan uit dat het ministerie hiermee voldoende is geinformeerd over het aantal taakstraffen. Mocht er toch behoefte

2. De vraag over de uitkomst van het hoger beroep is op verzoek van J&V niet beantwoord.

De volgende vraag van de Eerste Kamer over de Wet uitbreiding taakstrafverbod is bij ons binnengekomen:
“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?”

Ons antwoord luidt:

 
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Secretaris

Afdeling bestuursondersteuning

(10)(2e)
de Rechtspraak

www. rechtspraak.nl
Raad voor de

.. rechtspraak
Bereikbaar: di-wo-vrij
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Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 
35512674 0351



   
 

 

 
ICED 50/0Re/RG

IEEE

@minjenv.ni) (10)(2e) BD/DRE[IEES (10)2e)

- BD/DWJZ/SSRIITNED) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A| minjenv.nl

BD/DRC/CV/IIIEES)
i

;

(FEO 50/DRC/CVIETIESH@minjenv.nl];fiA. -

BD/DWJZ/SSRI (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[IMUER@ minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenE TEED] @minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/RG [IES

EL)Cc: ED) BD/DGPenV/PPBT/PBO [Ur] cminjenv.nl];

BD/DSenJ/TenB]l @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRC/CV[RUSEDR@ minjenv.nl]
From: N2e) BD/DRB/RG

Sent: Thur 8/12/2021 7:03:36 AM

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

Received: Thur 8/12/2021 7:03:38 AM

12720 cijfers kale taakstraffen.pdf

     
   
 

  
 

       

 
     

 

 
 

 
 

 

Beste collega’s,

Bijgaand treffen jullie aan de brief van de Raad voor de rechtspraak aan DGRR met de formele melding over het

verschil in cijfers van opgelegde kale taakstraffen. Zoals in onderstaande mail vermeld, volgt een aanvullende

inhoudelijke reactie via de mail.

Ha rtelijke groet,
 

Ministerie van JenV

Directs Rechisbesial,
Noord 213° etage

  
vaste vrije 12g: vrijdag

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 13:29

Aan: 

 
In de bijlage trefje ter info en verdere verspreiding een brief aan die de Raad gisteren aan ||EIEIllstuurde over de

aanlevering van de cijfers kale taakstraffen.

De Raad heeft er bewust voor gekozen deze brief te richten aan (10)(2e)

Ik heb begrepen dat deze week ook nog de inhoudelijke reactie naar jullie toe komt over het nog openstaande punt.

Mochtje nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Secretaris

Afdeling bestuursondersteuning

(10)(2e)
de Rechtspraak

www. rechtspraak.nl
Raad voor de

- - . rechtspraak
Bereikbaar: di-wo-vrij

 

 

 

Van: REESE =0/0r8/RGJESG ninienv.nl>
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 14:01

Aan:ICRC- 50/0w)z/ssR <IGREIM© minjenv.n|>
CC: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < (10)(2e) @rechtspraak.nl>; (10)(2e) BD/DRB/RG

<IIEESEM© ninjenv.ni>
Onderwerp: FW: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 

  

  Beste RUIFD)

 an de Raad belde mij gisteren n.a.v onderstaande mailwisseling. De Raad zal een brief opstellen met daarin

melding van, en toelichting op de onjuiste cijfers. De nadere gegevens die nodig zijn en de toelichting daarop moeten echter

komen van een medewerkster die tot 11 augustus met vakantieis. In het belang van een-ditmaal- correct en volledig verhaalis het

wenselijk om op haar terugkomst te wachten. E.e.a. zal naar verwachting snel daarna geleverd kunnen worden, en de Raad gaat

ondertussen aan de slag met de brief zodat die klaar ligt.

lk hoop je hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hartelijke groet,

(10)(2e) 
ED

(10)(2e)    -8D/DWJZ/SSRJRE@ minienv.nl>
0352



Datum: dinsdag 03 aug. 2021 11:26 AM

Aan: 'Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)' < (10)(2e) , (10)(2e) BD/DRB/RG

N  (10)(2e) >

Kopie: (10)(2e) BD/DRB/ (10)(2e) >, (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR <Jiled)

Onderwerp: RE: Beantw ing Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Besten,
Het leek me nuttig bijgevoegd document nog toe te zenden z

discussie hoeft te be n. De betreffende gen zijn geel g

gelijk ter inspirat

 

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



| &, £2de Rechtspraak

Raad voor de

rechtspraak

Ministerie van Justitie en Veiligheid Afdeling Financién

(10)(2e)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
bezoekadres

Kneuterdijk 1

2514 EM Den Haag

correspondentieadres
Postbus 90613

2509 LP Den Haag

t (088) 3610000

f (088) 3610022

www.rechtspraak.nl
datum 10 augustus 2021

contactpersoon (10)(2e)

doorkiesnummer (10)(2e)

e-mail [REIESY@rechtspraak.nl
ons kenmerk UIT 12720 AF/JP

onderwerp  cijfers kale taakstraffen

   
  

GeachEEC

In oktober 2020 heeft de Raad op verzoek van uw departement bezien hoeveel kale taakstraffen er bij

benadering zijn opgelegd vanwege mishandeling van een functionaris met een publicke taak. De

aantallen zijn in december 2020 opgenomen in de nola naar aanleiding van het overleg inzake de Wet

uitbreiding taakstrafverbod cn naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Eerste Kamer heeft later vragen gesteld over de kale taakstraffen. Ook die vragen zijn zeer recent

door uw medewerkers voorgelegd aan de Raad. Bij de beantwoording bleck de Raad dat de in oktober

2020 gerapporteerde aantallen helaas niet volledig (te laag) waren. De oorzaak is gelegen in het niet

geheel juist bevragen van de informatiesystemen. Het begrip “kale taakstraf” komt niet voor in die

systemen en moet worden gedefinicerd aan de hand van cen zcer groot aantal codes. Abusievelijk is

hierbij het aantal werkstraffen niet mecgenomen.

De juiste aantallen kale taakstraffen die in eerste aanleg zijn opgelegd vanwege mishandeling van een

functionaris met een publicke taak worden hicronder weergegeven.

 

 

  
2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 t/m april

6 Aantal zaken waarin kale 198 211 202 175 145 110 52

taakstraffen is opgelegd voor

mishandeling functionaris

publicke taak

2 Waarvan poging 13 9 10 6 3 3 4

poging mishandeling 1 0 0 1 7 0 0

poging zware mishandeling 12 9 10 5 3 3 4         
35516783 0353



de Rechtspraak

Raad voor de

rechtspraak

datum 10 augustus 2021

kenmerk UIT 12720 AF/JP

pagina 2 van 2

De omissig is in juli per email aan uw medewerkers gemeld, Door middel van deze brief informeer ik u

ook formeel.

Hoogachtend JIIRIES)

(10)(2e) Drs. ®Arnoldus,
Lid van de Raad

35516783 0353



To: IED- 50/0.2/sSRIIESE @minjenv.nl]
From: DWJZ Parlementair

Sent: Mon 9/13/2021 12:14:15 PM

Subject: FW: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

 

 

Received: Mon 9/13/2021 12:14:15 PM

(10)(2e)

Het memo zou ik heel graag nu al willen ontvangen. Lukt dat?

Mvrgr.

 (10)(2e) BD/DWIJZ/SBR

Verzonden: maandag 13 september 2021 13:07

Aan: DWIJZ Parlementair

Onderwerp: FW: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
 

 -BD/DWIJZ/SSR

Datum: maandag 13 sep. 2021 11:02 AM

- BD/DWJZ/SBR [J EESIl @minienv.nl>
Onderwerp: onderwerp stafMrb - DWJZ 15/9

  UCD minjenv.nl>

 

 
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, [HOES 
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To: REESE - 50/DRC/CVIIEEI@minjenv.nl];| IIEIEESIE 50/0W.2/ssRIEESI @minjenv.nl]
Cc: (EON - BD/DRB/SBANESI@minjenv.nl]
From: [ESE 5D/DRB/SBA

Sent: Wed 10/6/2021 10:24:57 AM

Subject: FW: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

Received: Wed 10/6/2021 10:24:58 AM

Beste IE en [ESN
Als het goed is staat een van onderstaande toezeggingen op jouw naam [lEa? En is [EES betrokken als

wetgevingsjurist?
De andere toezegging, wat betreft de rol van particuliere beveiligers, zal (zoals het er nu naar uitziet) bij mij
worden belegd.

Lijkt mij goed dat we samen optrekken om te bezien op welke wijze we dit moeten aanvliegen, ik heb namelijk

geen idee hoe we de rol van beveiligers moeten gaan onderzoeken.

Verneem graag jullie reactie, dank vast .

Hartelijke groet.

 
 

(10)(2e) 
Senior beleidsadviseur

M

E IDEM @minjenv.nl
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

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

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

Van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ

Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 10:29

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/SBA

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ; Parlementair Secretaris — DBO

Onderwerp: RE: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

Hey [WIE]

 

 
(10)(2e) Ik heb echt geen idee hoe hier invulling aan te geven. Misschien dat je dit met je collega of je

leidinggevende kunt bespreken. Een andere optie is om te schakelen metECE 02). Hij is de

trekker geweest van de plenaire behandeling van de ‘Wet uitbereiding taakstrafverbod’ en tevens

portefeuillehouder.

Groeten,
(10)(2e) 
van:[IEEE =0/0re/sBA <RERR@ minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 20:05

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <||IREG inienv.nl>
Onderwerp: RE: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

 
Ik begrijp dat de twee toezeggingen (uiteindelijk) zijn gesplitst. Wat is de exacte bedoeling van deze tz?

Met andere woorden, wat en wanneer moet er opgeleverd worden? Er wordt gesproken over onderzoek naar de rol

van beveiligers, maar heb jij enig idee op welke wijze dit moet plaatsvinden?
Groet

|(102e)|
van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <|||El2 ~inienv.ni>

Verzonden: maandag 4 oktober 2021 11:07

Aan: (10)(2e) BD/DRB/SBA <JRREBR@ minienv.nl>
cc: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <||REI2 ninicnv.ni>; CIE) BD/DRB

<EEEDI© minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

Goedemorgen EYED)

Zie onderstaande mailwisseling. De oorspronkelijke TZ is nu gesplitst. Kunnen we deze bij jou beleggen?

35512678 0355

 
 



Groet,
(10)(2e) 

Historie wee

Toezegging ID 111911 Invoerdatum 04-10-2021

Thema (Geen)

Omschrijving MlenV zegt toe de rol van particuliers beveiligers expliciet mee te nemen in de evaluatie van het taakstrafverbod.

Vindplaats Parlementaire Agenda punt [25-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding_taakstrafverbod (35528)

EK/TK TK

Primair MlenV Secundair

Lid bestuursraad DGRR

Bewindspersoon Minister van Justitie en Veiligheid

Directie DRB-DGRR Medebetrokken

Afdeling (Geen)
Medewerker (Geen)

Toegezeqd in najaar 2021 Einddatum 31-12-2021

Interne planning

Stand van zaken

Voortgangsinformatie
parlement

Van: Parlementair Secretaris — DBOJEG icv
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 10:28

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/B)Z <||EEN2 inicnv.n >
(10)(2e) - 8D/DRC/cV<[E@ minjenv.ni>; EIEN. - 80/0rRCIEE@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

Goedemorgen,

 

Toezegging is in Paminco gesplitst: onderzoek geweld journalisten is op naam van [E{JEQN (DRC) geplaatst. 
Onderdeel positie private beveiligers is toegewezen aan DRB.

Groet,

 (10)(2e)

Adviseur DEIA & Parlementair

Afdeling Advies

Directie Bestuursondersteuning
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

E: [IRE @minienv.nl
W www.rijksoverheid.nl/jenv
 

van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <|||El2 ~inienv.ni>
Verzonden: donderdag 30 september 2021 15:57

Aan: Parlementair Secretaris — DBO<I 2 inch.
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/CV SEB @ minjenv.nl>;

minjenv.nl>

 
DGRR/BJZ <

Onderwerp: RE: Toezegging (ID 108853) splitsen en hernieuwd vastleggen

Beste collega’s,
Zie onderstaande mailwisseling. De behandelaar (KWOICDN/ DRC) ziet graag dat deze TZ gesplitst wordt in 2 aparte

toezeggingen:
-“Onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten” §)DRC (HIE)
- "De positie van private beveiligers” §) DRB

 

Kunnen jullie je in zijn verzoek vinden? Zo ja, graag dit bewerkstelligen. Voor nadere vragen of onduidelijkheden
schakelen. graag met

Dank en groet,

so; ME
- 80/DRC <[EEIEOM@ minjenv.ni>

 

- D/DRC <JJTIEIM@ minjenv.nl>; DGRR Parlementair -
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Verzonden: donderdag 30 september 2021 14:33

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <|EEE2 inienv.n >
: BD/DRC/CVSe minjenv.nl>

Onderwerp: Toezegging splitsen en hernieuwd vastleggen

Dag (10)(28) (10)(2e) EEN: RUNES!

Graag aandacht voor het onderstaande. Het gaat om de toezegging ID 108853 “"Onderzoek te laten verrichten naar

geweld tegen journalisten en daarbij ook de positie van private beveiligers te betrekken”.

Deze toezegging is foutief in Paminco verwerkt. Het betreft een onderzoek naar journalisten (staat op naam van

naam, is terecht) in geel weergegeven, en een toezegging dat de minister de rol van particuliere beveiligers

expliciet meeneemt in de evaluatie van het taakstrafverbod, in groen weergegeven. Er is dus geen expliciet
onderzoek naar geweld tegen journalisten én de rol van particuliere beveiligers. Zie hiervoor de meegestuurde

toelichting van K{glellen deel uit het stenogram
Ik stel dus voor dat deze toezegging gesplitst wordt, waarbij het onderzoek op naam komt van

‘positie van particuliere beveiligers’ bij DRB te beleggen.
Willen jullie aan DBO vragen de toezegging te splitsen. Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met oe

I
groet,

Beleidsondersteunend Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
M: (10)(2e)

E: TOFRM© minjenv.nl
van: INES BD/DRC/CV JRA © minjenv.ni>

Verzonden: donderdag 30 september 2021 11:00

Aan: IEEESIR 6o/orc <JREESH@ minjenv.nl>
cc:ICEo/0c/cvJERIo injenv.ol>
Onderwerp: RE: Brieven [102e) overdragen aan ....

Hoi
Pr

Zoals l al meermaals heeft aangegeven is deze motie onjuist geregistreerd. Hieronder geef ik middels het

stenogram weer zoals de minister het heeft gezegd. De registratie in paminco is nu als volgt:
‘MlenV zegt de Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten en daarbij ook de positie
van private beveiligers te betrekken.’

Dit is foutief. Het betreft een onderzoek naar journalisten (staat op mijn naam, terecht) in geel weergegeven, en

een toezegging dat de minister de rol van particuliere beveiligers expliciet meeneemt in de evaluatie van het

taakstrafverbod, in groen weergegeven. Er is dus geen expliciet onderzoek naar geweld tegen journalisten én de rol

van particuliere beveiligers.
Ik stel dus voor dat deze toezegging gesplitst wordt, waarbij het onderzoek op mijn naam komt en de ‘positie van

particuliere beveiligers’ bij DRB te beleggen.

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Minister Grapperhaus:
De heel duidelijke scheidslijn is die publieke taak. Die hebben we al behoorlijk verruimd naar alles waar uiteindelijk een

Eencigs
aan ten

hes Re
Daar

des
ook de situatie dat die mensen die

Hie
naar voren moeten zetten.

De heer Van Wijngaarden (VVD).
Het antwoord van de minister, zijn taxatie van het amendement, is wat het is. Dat is voor de branche natuurlijk teleurstellend,
omdat het ook wat theoretisch overkom

Minister Grapperhaus:
Toch nog heel snel: dit is geen theoretisch uitgangspunt. Die publieke taak en die stap naar voren, is nu juist de kem

van het wetsvoorstel.

Dan kom ik op dejournalisten.
De voorzitter:

Dat is het amendement op stuk nr. 15.

Minister Grapperhaus:
Ja, pardon, dit is het amendement op stuk nr. 15. Ook dat amendement moet ik ontraden. Het wetsvoorstel ziet op geweld,
zoals gezegd, jegens personen die bij de uitoefening van een publieke taak een stap naar voren zetten. Gezien de doelstelling
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van dit wetsvoorstel, zoals we het ook in consultatie hebben gegeven, kun je journalisten daar niet onder laten vallen.

   Maar we kunnen dat niet onder dit wetsvoorstel |aten vallen, dat al met hier en

daar wat kritiek langs alle instanties — de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, et cetera — is gegaan. Dat was ook

niet de bedoeling. Misschien moeten we vaststellen — en daama ben ik echt klaar op dit punt — dat in ieder geval in de

drieénhalf jaar dat collega Dekker en ik minister zijn, voor joumalisten een aantal dingen verergerd zijn.

De voorzitter:

Tot slot, de heer Van Wijngaarden.

De heer Van Wijngaarden (VVD).
Goed dat we in ieder geval de mening delen dat we journalisten beter moeten beschermen. De voorzittervan de Nederlandse

Vereniging voor Journalistiek heeft gister in de media aangegeven dat hij het een logische stap en een helder sighaal zou

vinden om journalisten hier wel onderte scharen, ook naar aanleiding van alle rellen. Maar de ministerzegt dus:

Minister Grapperhaus:

Ie dahl hed eke cic Zeger cali de Lote ariel canis ind mes annen Zi Dan gaan we ook nog.

Van: (0) BD/DRC/CV <EY@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 30 september 2021 09:22

Aan: 8D/DRCIEEE@ minjenv.n>
Onderwerp: RE: Brieven 8 overdragen aan ....

Eerste kan naar [gg tweede is dacht ik DRB, check even bij [i

Verzonden met BlackBerry Work

(www_blackberry.com)
Van: JNEIEE- BD/DRC @minjenv.nl>

Datum: donderdag 30 sep. 2021 9:20 AM

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV<JE @ minj env.nl>

Onde overdragen aan ....

  
 

 

 

 

 

   
   
  

]

nog twee brieven en daaraan gekoppeld een motie en toezegging. Is het al bekend wie

de beantwoording van de brieven voor zijn of haar rekening gaat nemen?

Dank voor je reactie.

 

 

Brieven

ID Bewindspersoon Invoerdatum Titel Briefdatum Afdeling Medewerker Stand van zaken Relatie met

108937 Minister van Justitie 04-02-2021 Brief inzake 10-12-2021 CV (10)(2e) 30-09-2021 In het Motie [02-02-
en Velligheid 16:25 verkenning MTDGRR Is besloten [2021] -

Minister voor verbreding dat het onderzoek Motie

Rechtsbescherming taakstrafverbod geweld tegen ingediend
VPT naar journalisten op de lijst over geweld

journalisten van de tegen
onderzoeksronde journalisten
WODC in

september/oktober
a.s. komt.

Afhankelijk van de

onderzoeksresultaten

van het WODC

onderzoek zal nieuw

beleid of nieuwe

wetgeving aan de

orde zijn.

108938 |Minister van Justitie 04-02-2021 Brief onderzoek 31-12-2021 cy (10)(2e) 30-09-2021 In het Toezegging

en Veiligheid 16:48 te laten MTDGRR is besloten  [31-12-

verrichten naar dat het onderzoek 2021] -

geweld tegen geweld tegen
MlenV zegt
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journalisten en journalisten op de lijst de Kamer

daarbij ook de van de toe

positie van onderzoeksronde onderzoek

private WODC in te laten

beveiligers te september/oktober verrichten

betrekken a.s. komt. naar geweld
tegen

DRB gaat over journalisten
particuliere en daarbij

beveiligers. ook de

positie van

Afhankelijk van het de private
onderzoeksresultaten beveiligers
van het WODC zal dit te

leiden tot aanpassing | betrekken.
van de wet en of

nieuw beleid op het

gebied van

journalisten.

Met vriendelijke groet,

|_(10)2e)
Beleidsondersteunend Medewerker

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20¢

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

M: (10)(2e)

E: JIE @minienv.nl
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Bundel van de Wetgevingsoverleg staf DWJZ - Minister voor Rechtsbescherming van 15 september
 

2021
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agenda

 

Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ1Z

 

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Wetgevingsoverleg MinRb/ DWJ1Z

15 september 2021, 10.15-10.45 uur

Webex

Minister/ PA

DBO:

DWIZ: (1020) le)

(notulist),
DCOM:

  
(10)(2e)

  
 

 

buiten verzoek 
4. Memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

a. Memo stand van zaken uitbreiding taakstrafverbod

buiten verzoek 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Datum

13 september 2021
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Contactpersoon

RIS)

(DWIZ)

Datum

13-09-2021

Projectnaam
Waetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod - advisering

1€ [ 10
Bespreking opmerking in memorie van antwoord bij
wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Aanleiding

Bij de concept-memorie van antwoord bij het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod (bijgevoegd) plaatste u de volgende opmerking bij de vragen

naar het wetenschappelijk onderzoek waaruit volgt dat recidive na een werkstraf

lager zou uitvallen dan na een gevangenisstraf:

  ana)
Reactie

Bij het opstellen van de concept-memorie van antwoord is — vanuit dezelfde

gedachte
- bezien of er bij het onderzoek sprake is van een dergelijk ‘selectie-

effect” waarbij de onderzochte groep geen goede afspiegeling vormt van de

populatie die centraal staat in het onderzoek. Dit leverde op dat juist bij dit

onderzoek het potentiéle selectie-effect expliciet is onderkend. De onderzoekers

beschrijven uitvoerig hoe dit wordt gecontroleerd en ondervangen. In het

onderzoek zijn hiertoe eerste veroordelingen tot werkstraf vergeleken met eerste

veroordelingen tot gevangenisstraf. De onderzoekers geven verder een

(technische) uiteenzetting over hoe in het onderzoek op selectie-effecten is

gecontroleerd door gebruik te maken van de *propensity-matching-methode’ en

van ‘matching by variable’. Kern daarvan is dat vergeleken doelgroepen onderling

inhoudelijk vergelijkbaar worden gemaakt aan de hand van geidentificeerde
kenmerken zoals criminele geschiedenis, type delict, leeftijd, geslacht en of de

dader autochtoon is (zie eventueel uitgebreider bijgaande publicatie van de

onderzoeksresultaten).

Advies

Tegen de achtergrond van de uitgebreide verantwoording die de onderzoekers op

dit punt afleggen over de gehanteerde methode en gelet op het beperkte belang
dat in de beantwoording aan het onderzoek wordt toegekend, is het advies de

beantwoording op dit punt ongewijzigd te laten.

Pagina 1 van 2
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35516804

De strekking van het betoog in de memorie van antwoord blijft dan dat het

onderzoek aan de noodzaak tot uitbreiding van het taakstrafverbod niet afdoet.

Ook in gevallen waarin een taakstrafverbod geldt, kan de sanctionering
dienstbaar zijn aan de voorkoming van recidive. De rechter kan op de persoon

gerichte bijzondere voorwaarden opleggen. Deze sanctiemodaliteit is in het

voornoemde onderzoek in het geheel niet betrokken.

Datum

13 september 2021
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To: BD/DWJZ/SSRIINEII @ minjenv.nl]
Cc: {RES - BD/DBO/ADVIESTERIESI@minjenv.nl]
From: - BD/DBO/ADVIES

Sent: Thur 9/9/2021 12:23:35 PM

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 12:23:36 PM

Hi [TEER],
Dank voor het doorgeven! [iiilelpakt 't op. 
Groetjes,
{10}2e) 

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 9 september 2021 14:02

Aan: BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MlenV en Mrb

MVA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

 

 
De stukken liggen inmiddels in DJ bij DBO voor.

Hartelijke groet en dank voor de flexibiliteit,

RllElellelo] fo [TE] o) 
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To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DBO/ADVIES

Sent: Thur 9/9/2021 11:52:22 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 11:52:23 AM

 
 

 Hi [WI] E)

Ook voor jouw info: KRIS]

Groetjes,

 pakt dit op! Hij doet voor MRb de DWIJZ stukken ©

 

van: IEIESM- 60/DBO/ADVIES

Verzonden: donderdag 9 september 2021 13:50

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

Onderwerp: RE: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MJenV en Mrb

MVA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

Doe ik!

van: [JJEESI- 50/080/A0VIES <[IEB]@ minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 12:46

Aan: [UNFEEM - BD/DBO/ADVIES SEEN @minienv.ni>

Onderwerp: FW: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MlenV en Mrb

MVA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

Urgentie: Hoog

even check, aangezien het DWIJZ is, maar wel op mijn terrein: pak ik dit op ofjij?

Van: (10)(2e) BD/DW.Z/sSR<|FESIl2 minienv.nl>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 12:26

Aan: (10)(2e) BD/DBO/ADVIES LEED) © minjenv.ni>

cc: (10)(2e) BD/DW)Z/sSR<|JNESIl @ minienv.ni>
Onderwerp: Stukken memorie van antwoord EK - Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - 12. Beslisnota aan MlenV en Mrb MVA

behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. — Zaak 2600479.

Urgentie: Hoog

Dag ,

In hows op ons telefoongesprek en zoals toegezegd alvast onderhands de stukken inzake het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod waarop

[OPE 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 MlenV en Mrb MVA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod. —Zaak 2600479.

De stukken trefje als bijlage aan.

Hartelijk dank en groet,

 

 

 

 

  
 

  
 

 

DWIJZ

(10)(2e) 
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To: BD/DWJZ/SSR IEEE

From: BD/DWJZ/BMO

Sent: Thur 7/22/2021 9:44:11 AM

Subject: Motie 108900 wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 7/22/2021 9:44:12 AM

Sniplmage.JPG

 

Goedemorgen [KEEN]. 
Weet jij al waar en bij wie dit belegd kan worden?

Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,

(10){2e) 

35512688 0359



 To: REED) BD/DWJZ/SSRIIIEEIE @ minjenv.nl]
From: [EESBD/DWJZ/SSR

Sent: Thur 7/22/2021 1:41:40 PM

Subject: Nota aan MJenV en MrB Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen - Digijust

 

 

Received: Thur 7/22/2021 1:41:41 PM

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

Hoi IIIERY,
Prima nota, zie een enkele suggestie tot inkorting.
Groet

35512689 0360



  
  
 

    

  

To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEGICIIE © minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIIRERI@minjenv.nl]
From: (10)2¢) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 9/8/2021 7:29:30 AM

Subject: RE: 12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528)

Received: Wed 9/8/2021 7:29:32 AM

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

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

 

 

(10)(2e) 
Een mooi stuk inderdaad. In de bijlagen mijn kleinigheden bij de memorie van antwoord en mijn suggesties bij de

beslisnota.

Vriendelijke groet,

 

 

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:13

(10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

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

Onderwerp: 12. MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528)
Hoi [RIED
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 KEE)  

35512690 0362



  
 
  

  
  

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

Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/S SRE @ minjenv.nl]
From: ole) BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 7/14/2021 8:59:11 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod {ESI

Received: Wed 7/14/2021 8:59:12 AM

13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod {iit

 wz geaccepteerd opm checken

 wz geaccepteerd opm checken SK.docx
 

Hoi JI DN,

Leuk om hier vanuit deze invalshoek op mee te lezen. Zie bijgevoegd een paar suggesties ter verfijning van de

tekst.

Groet, [(2iel)]

Reeds beoordeeld 

35512692 0363



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIRUYI)] minjenv.nl]
Cc: (ON BD/DRC/CV[IEEEBN@ minjenv.nl]:i . - BD/DRC/CVIIREEE @ minjenv.nl]; IEE)

B=. -BD/DSenJ/Ten BIEIESRE minjenv.nl]; - BD/DGPenV/PPBT/PBO[ IEEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 7/15/2021 8:03:00 AM

Subject RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod FOES vv 2 geaccepteerd opm checken

Received: Thur 7/15/2021 8:03:01 AM

Ha (IEEE,
Kort reagerend op het punt m.b.t. registratie van strafafdoening (door de rechter/dus geen strafbeschikking) en

strafsoort (welke straf wordt opgelegd) vindt niet bij het OM plaats en valt ook buiten de ELA afspraken.
Het OM registreert de bij het OM binnengekomen zaak als 'VPT zaak’, dus die worden wel gelabeld conform de ELA

in de vervolgingsfase, maar hoe de rechter uiteindelijk cordeelt in de zaak wordt niet door het OM geregistreerd.
Ten behoeve van eerdere evaluaties van de ELA hebben we de RvdR gevraagd naar informatie over

strafoplegging/afdoening en daarvoor was dossieronderzoek nodig (door de onderzoekers, deed de RvdR niet zelf)

Groet,
(10}i2e)

Reeds beoordeeld 



R=IElsElol=Tolo]fo [TET fo) 

35512695 0364



From:

Sent: Wed 7/14/2021 10:17:35 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod 8(10)2¢) JP geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 10:17:43 AM

Hoi [EIEN
Hier alles goed, daar ook?

Gaat om dit onathankelijke, wetenschappelijke onderzoek. Het is dus — anders dan de opmerking in het MvA impliceert — niet een onderzoek

van de reclassering. Uit bijvoorbeeld onderstaande passage blijkt dat er overtuigend bewijs is dat recidive na taakstraf lager ligt dan na korte

gevangenisstraf(IEEEDat is volgens mij overigens nooit eerder ter discussie gesteld door de minister.

Het absolute verschil van de eerste werkstraften opzichte van de eerste gevangenisstraf
op de totale recidive is negatief en uiterst significant. De negatieve richting

impliceert dat, gemiddeld genomen, de ervaring van een eerste werkstraf tot minder

recidive leidt dan de ervaring van een eerste gevangenisstraf. Na vijf jaar bijvoorbeeld
is het verschil 1,21 veroordeling (5

*

-0,242 = -1,21). Onze resultaten laten

verder zien dat, in relatieve termen, werkgestraften 47 procent minder recidiveren

dan gevangenisgestraften.
Wanneer we de recidive opsplitsen naar delicttypen ontstaat eenzelfde beeld. Recidive

na werkstraf is voor alle delicttypen lager dan na een gevangenisstraf. In het

jaar na een opgelegde werkstraf wordt 67 procent minder vermogensdelicten
gepleegd dan in het jaar na een gevangenisstraf. Voor geweldsdelicten is dit 60 procent.
De gevonden verschillen blijven ook op lange termijn (acht jaar) bestaan (zie

figuur 2). Van de zestien uitkomsten van het absolute verschil van werkstraffen ten

opzichte van gevangenistraffen zijn vijftien negatiefen statistisch significant.
Kortom: in vergelijking met gevangenisstraffen hebben werkstraffen een dempende

werking, zowel op de totale recidive als op de vermogens- en geweldsrecidive afzonderlijk,
en zowel op de korte termijn als op de lange termijn.
Heb rest van de MvA niet bekeken overigens. Wat is jullie planning?
Succes en groet!
(10){2e)

To: WEE - BD/DSenJ/Ten BIEUYIEIN@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - Sor 2 SSA TEE minjeny ni

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 



[REETER ETelol [STE 

35512706 0365



   
  

  
  

 
 

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

(10)(2e) - Epa

el
(GERI G@ minjenv.nl]; - BD/DRC/CV[EUERI @minjenv.nl]; oled)

BD/DGPenV/PPBT/PBO] @minjenv.nl]
From: [IEEE- sD/DRC/CV
Sent: Wed 7/14/2021 9:33:06 AM

Subject RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod BRIEDl wz geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 9:33:07 AM

Dag GEER,
v Wat betreft de registratie: in algemene zin klopt het dat OM registreert op artikel. Dan wordt er dus niet

vanzelf onderscheid gemaakt naar tot wie de openlijke geweldpleging is gericht. Maar nadere analyse van de

registratie zou dat beeld wellicht wel kunnen opleveren. Dat weten | denk ik of er voor VPT

speciaal geregistreerd wordt.

In elk geval heeft OM wel apart geregistreerd op corona-gerelateerde misdrijven tegen mensen met en

publieke taak. Onderstaande citaat komt uit het OM-Jaarbericht over 2020. Misschien kun je daar een nuttig
citaat uit halen (maar betreft dus alleen corona-gerelateerde bedreigingen en geweld; niet totaalbeeld):

“In 2020 heeft het Openbaar Ministerie iets meer dan 400 misdrijfzaken gerelateerd aan het coronavirus in behandeling genomen.

Het gaat dan meestal om verdachten die hoesten of spugen richting agenten of andere mensen met een publieke taak, waarbij ze

beweren besmette zijn met het coronavirus. In bijna 120 gevallen waren politieagenten slachtoffer, in bijna 80 gevallen ging het

om andere beroepsbeoefe-naren, zoals boa’s of medewerkers van een ziekenhuis. In de meeste coronagerelateerde misdrijfzaken

is sprake van bedreiging en in mindere mate van daadwerkelijk geweld. In 2020 zijn bijna 300 van deze zaken aan de rechter

voorgelegd, meestal via de snelrechtprocedure. In het merendeel van deze gevallen eiste de offi-cier van justitie een

gevangenisstraf. De rechter volgde in het overgrote deel deze eis.”

70pRE vraag (in andere mail) over OM-capaciteit: meestal ‘labelt’ het OM de capaciteit niet per type delict. Er is wel een

indeling naar type strafzaken maar dat is verdeling die rekening houdt met de zaakzwaarte (van gelijk ‘aftikken’ eenvoudige

(heterdaad) zaak tot complexe strafzaak die nog strafrechtelijk/recherche onderzoek vergt, en hoger beroep apart). Of OM

labelt is veelal afhankelijk van de afspraken daarover in de keten. (11)(1)

 

 

(11)(1)

 
meest recente brief van 30 juni (Kamerstukken II, 29 279, nr. 663) hebben de ministers de TK — met het oog op de formatie —

desgevraagd gewezen op een investeringsbehoefte bij politie, OM en ZM van 800 miljoen euro ... Naar deze brief kan overigens wel

worden verwezen als globaal overzicht van welke investeringen dit kabinet in de strafrechtketen heeft gedaan. Maar die

investeringen zagen niet specifiek op VPT. Gaat er verder denk ik dus vooral om om er in dit verband op te wijzen dat er sluitende

afspraken zijn gemaakt over voldoende prioriteit voor aanpak bedreiging en geweld tegen publieke taak (ELA dus).

Kun je hier wat mee?

(1X1) 
Groet,

 

[RELERo[=Tolo]fo [1-10]  35512711 0366



Reeds beoordeeld 

35512711 0366



To: EOFS - cJib/saB IEE @cjib.ni]
Cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR IEE @minjenv.nl]; ESE: C.B/Sae IRE @ ciib.nl]

OED)From: - BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 7/15/2021 10:40:41 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod wz geaccepteerd opm checken

Received: Thur 7/15/2021 10:40:42 AM

Hi Ie)

Dank voor je bericht. Ik zie de reactie van graag tegemoet.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: [ESIEDM - CJIB/S&B

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:37

Aan: (10)(2e) BD/DSenl)/TenB

CC: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; ED) - CJIB/S&B

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod [EBwz geaccepteerd opm checken

Ha EUNICE N,

Mijn collega (10)(2e) pakt dit op en komt met een reactie, zie cc. Wij streven er uiteraard naar om vrijdag de

beantwoording te verzorgen, echter mogelijk lukt dit niet. Dan zal uiterlijk begin volgende week onze reactie volgen.

Groet fg leD)]

(10)(2e)

R=IElsElol=Tolo]fo [TET fo) 



Reeds beoordeeld 



[SCETeER EteTole[ETE fo] 

35512715 0367



 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR USC @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRB/RG

Sent: Wed 7/14/2021 7:39:05 AM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

 

Received: Wed 7/14/2021 7:39:06 AM

Hoi leon,

Bedankt, ik heb dit doorgegeven.

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 09:27

Aan:IEEE&0/0rs/RG ; INEICIIN- &0/0RC/CV

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi NEEIER,
Dank voor je bericht. Ja dat kan. Bij voorkeur natuurlijk eind deze week zodat het maandag kan worden verwerkt?

Hartelijke groet, TENCE

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 09:12

Aan: ICES EN- =0/orc/cv <BIEEONE > (10)2e) BD/DWJZ/SSR

(10)(2e) >

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 
 

Hoi EERIE,
Kan ik aangeven dat eind deze week en/of maandag goed is?

Groetjes,

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

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:23

Aan: IIESEE- =0/0w.z/ssk <BIRDEDIN >

: (10)(2e) BD/DRB/RG <|YIED) >

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod

Ha IEEE,
Bijgaand alvast voortgangsbericht van rechtspraak mbt aantallen hoger beroep (je eerste bullet).

Groet,

 

Reeds beoordeeld 



[RELERo[=Tolo]fo [1-10] 

35512717 0368



 
 

To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRB/RG

Sent: Tue 8/3/2021 8:14:12 AM

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

Received: Tue 8/3/2021 8:14:13 AM

Hoi,

Veel| dank!

R
O)ze) 
I van JenV

Drees Rechisbesial,
Noord 213° etage

 rrBD/DW.Z/SSR

ppdrsdag
3 augustus 2021 10:02

Aandooce
R BD/DRB/RG

cc: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp:
R

RE::. Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi KYi9IE,

 

 Dank voor je bericht. Na morgen en vanaf 9 augustus kan hierover contact worden opgenomen met J SSIFEINN(zie

cc.).

Hartelijke groet,

Van: (10)(2e) - BD/DRB/RG 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 09:31

Aan: 'Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)'

BD/DRB/RG ; BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Hartelijk dank voor de aanvullende informatie. In bijgevoegde mailwisseling is de verstrekte informatie intern

gewisseld en heb ik— mede naar aanleiding van de mail vanECE 2) in de bijlage — e.e.a. met

mijn directeur besproken. Naar aanleiding daarvan wordt het, zoals jij ook in je mail al opmerkte, inderdaad

wenselijk geacht de ministers formeel te informeren over het verschil in de aangeleverde cijfers ten opzichte van

vorig jaar oktober.

Ik wil de Raad daarom verzoeken om een brief aan beide ministers te sturen waarin melding wordt gemaakt van dit

verschil, met daarbij een toelichting op de oorzaak daarvan. Ook zou het nuttig zijn als de cijfers per jaar zouden

kunnen worden uitgesplitst.
Verder lees ik dat er nog onduidelijkheid is over de opmerking in jouw mail dat op verzoek van JenV geen antwoord

wordt gegeven op de vraag over de uitkomsten in hoger beroep. De vraag is (zie ook de mail van oe |
) of die informatie niet toch kan worden gegeven? Of, als dat niet mogelijk is of als dit problematisch is

(niet beschikbaar, bewerkelijk?), aan te geven waarom die cijfers niet geleverd kunnen worden.

Ik hoor graag of je hiermee uit de voeten kunt. Of bel me anders gerust!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van JenV

Directie Rechtsbestel, Noord 21% etage
Tel: + (10)(2e)

email: minjenv.nl

vaste vrije dag: vrijdag

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < (IED) @rechtspraak.nl>

Verzonden: maandag 2 augustus 2021 15:04

Aan:
102

e) - BD/DRB/RGJES@ minjenv.ni>; Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)

IEEE GC -chisprack. nl>

Onderwerp: RE: Beantwoording Rvdr vragen EK over de Wet uitbreiding taakstrafverbod

Beste [ie

Het ging om vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van de Wet Uitbreiding Taakstrafverbod. Die vragen

zijn op 19 oktober door naar IED semaild. Vervolgensis er wat heen

en weer gemaild wat men nu precies van ons wilde weten, en kwam men uit op de volgende vragen:

1. Kan de regering een inschatting geven van het aantal gevallen waarin een kale taakstraf werd opgelegd bij geweld jegens een

 
 

  

 
 

 
 

 

persoon met een publieke taak?

6. Hoeveel gevallen zijn de regering bekend van zaken waarin uitsluitend een taakstraf is opgelegd terzake mishandeling van een

35512722 0369



publieke functionaris?

2. Kan de regering een inschatting geven van het aantal en soort strafbare pogingen die als gevolg van dit wetsvoorstel onder het

taakstrafverbod komen te vallen?

(de gekke nummering verwijst naar de nummering in het document van het departement)

Hiervoor is een tabel opgeleverd die achteraf gezien niet correct is.

De minister van Justitie heeft in nota van verslag december 2020 tk 35528 nr. 7 de lagere aantallen kale taakstraffen genoemd.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Secretaris

Afdeling bestuursondersteuning rr

(10)(2e)

(10)(20)
de Rechtspraak

www. rechtspraak.nl
Raad voor de

rechtspraak
Bereikbaar: di-wo-vrij

Van: (10)(2e) - BD/DRB/RG < Dminjenv.nl>

Verzonden: maandag 2 augustus 2021 10:50

Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @ rec raak.nl>

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

Beste

Ik bespreek vandaag of eenbuiten verzoek

ormeel bericht over het verschil in cijfers dat aan de Kamer is gecommuniceerd nog met een formele brief moet

worden gemeld. In verband daarmee vroeg ik mij nog af bij welke gelegenheid de Kamer in oktober vorig jaar is

geinformeerd over de cijfers?
Hoor het graag!

Hartelijke groet,

£10028)(00
 

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: (10)(2e) BD/DRB/RC[IRYCIIN@ minjenv.nl]; Kamervragen (Rvdr 's-

Gravenhage) (10)(2e) @rechtspraak.nl

Ce: TUE TR mE
BD/DWJZ/SSR[IUSCOIE @minjenv.nl]
From: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)
Sent: Tue 8/3/2021 8:32:27 AM

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

Received: Tue 8/3/2021 8:32:30 AM

 

Beste [WUE]

Dank voor je heldere reactie. Mochten er nog vragen zijn, dan nemen we contact op.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Secretaris College van afgevaardigden
ry

-—

Afdeling bestuursondersteuning

(10)(2e)

(10)(2e)
Raad voor de

de Rechtspraak

rechtspraak
www. rechtspraak.nl

Bereikbaar: di-wo-vrij

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512738 0370



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUYCIIEE @ minjenv.nl]
From: [REESE BD/DFEZ/CBU/ClusterA
Sent: Fri 7/30/2021 3:05:23 PM

Subject: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 7/30/2021 3:05:24 PM

 

Hoi IEIIER.
Ik heb in de financiéle paragraaf aangevuld met wat eerder ook was geantwoord aan de Tweede Kamer, en de concluderende zin

daar aan het einde gezet.
Verder zag ik nog paar kleine tekstuele dingetjes (zie bijgevoegde 2 bestanden).
Ik hoef niet perse in de visie vooraf lijn, nu de tekst over de financién overeenkomt met de eerder met ons afgestemde tekst

voor de Tweede Kamer.

Groet, e)

Reeds beoordeeld 

35512743 0371



  
 

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

Sent: Mon 9/13/2021 12:30:15 PM

Subject: RE: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Received: Mon 9/13/2021 12:30:16 PM

  
 

Ha [IEENEN,
Materie buiten onze expertise (gelukkig hebben we slimme vrouwen), maar eens met je advies. Bijgaand

tekstsuggesties hoe daar te komen in dit memo.

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

van: [IEEE- 50/0 WJz/ssR

Verzonden: maandag 13 september 2021 14:16

Aan: DWIJZ Parlementair

cc:IEEE- 50/D\W.z/SSR
Onderwerp: RE: onderwerp staf Mrb - DWJZ 15/9

Hoi [TINE
Ik krijg nu nog opmerkingen van [ED

te uploaden bijdrage sturen.

 

 ,
maar dat zal vanmiddag lukken (ik cc hem). Ik kan wel alvast een eveneens

 [R=IlsERel=Tolol fo [=1=100]

35512749 0373



 

 
 

  

To: - BD/DGSB/DSenS/S| [IRE @ minjenv.nll; (10)(2e)

So/ORC/CVE @ nner: ni]; (10)(2e) BR

rernl];
BD/DWJZ/SSR[IEUIIED minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR minjenv.nl]

BD/DGSB/DSenS/S[] (10)(2e) @minjenv.nl]; Sigg
  

   

  
 

 Cc:

BD/DGSB/DSenS/SIINESM @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 10/14/2021 5:08:05 PM

Subject: RE: RSJ-advies Korte detenties nader bekeken

Received: Thur 10/14/2021 5:08:06 PM

Dank voor het delen van de informatie.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | N.10

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

M (10)(2e)
Secr (10)(2e)

EEESE@ minjenv.nl
van:[IEEE 50/0GsB/Dsens/s|

Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 15:04

Aan: - 80/DRC/cv RESIN 50/0rs/RG ; IRESIEE- 50/0W)z/SsR ;

BD/DW.z/ssR ; [FES 80/pcom/ws&o

cc: BD/DGSB/Dsens/s! ;IEEE- 5D/DGSsB/DSens/s!
Onderwerp: FW: RSJ-advies Korte detenties nader bekeken

Collega’s,
Onder embargo het net binnengekomen advies van de RS] over korte detenties.

Het advies wordt op 29 oktober door de RSJ gepubliceerd.
We beginnen nu eerst met het maken van een eersteweeksmelding aan de MRb.

En we zullen binnenkort een overleg inplannen.

Hartelijke groet,

van: [JJEEESI 50/rs)/20v < JRE @rsinl>
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 14:44

(10)(2e) -BD/DGSB/DSens/s! <<EESI@ minienv.ni>
(10)(2e) BD/DGSB/Dsens/s! <I NEc ninienv.n>

Onderwerp: RSJ-advies Korte detenties nader bekeken

Julie hebben de primeur. Vanmiddag wordt het verzonden. Met excuses voor de vertraging. ©

Groetjes,

Senior adviseur

 

 

  

Werkdagen: ma.di.do.vrij

oes)JI (10ee) [CIE
Korte Voorhout 8 | 2511 EK Den Haag

Postbus 30137 | 2500 GC Den Haag

RET:
www.rsj.nl

35512750 0375



  
  

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

Sent: Tue 8/31/2021 2:41:21 PM

Subject: RE: ter info: terugkoppeling MRb-staf overzicht wetsvoorstellen mogelijk plenair voor Kerst

Received: Tue 8/31/2021 2:41:22 PM

  

Ok. Naar de Minister voor Rechtsbescherming uitgesproken dat de verwachting is dat hij volgende week de stukken

voorgelegd krijgt.

van:ICES50/0W.z/s5R

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 16:22

Aan: [IERESI- 50/0W)z/ssR
Onderwerp: RE: ter info: terugkoppeling MRb-staf overzicht wetsvoorstellen mogelijk plenair voor Kerst

Hoi [les],

Even een update. Ik had toegezegd vandaag al aanpassingen te doen in de MvA maar meen bij lezing van de MvA

toch dat ik de aangekondigde nadere informatie van de Raad nog nodig heb. Ik zal rappelleren.

Hartelijke groet, EUYEEN 
 

   RlsEllo]=TeloTfo [TET

35512751 0376



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

Sent: Mon 9/13/2021 8:42:23 AM

Subject: RE: DigiJust: werkstroom 12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod is niet

akkoord bevonden en geretourneerd door Minister voor Rechtsbescherming

Received: Mon 9/13/2021 8:42:24 AM

Hoi HUE,
In het coraberaad met besproken: het onderwerp leent zich goed voor bespreking in de staf van komende

woensdag. Kan jij dit als onderwerp aanmelden bij Fio)ze) | en een heel korte notitie schrijven met onderstaande

boodschap zodat de minister het antwoord alvast tot zich kan nemen? Jouw aanwezigheid lijkt me dan ook

aangewezen.

Vriendelijke groet,

 (10)(2e)

van:ICES- 50/0\Wiz/SSR
Verzonden: maandag 13 september 2021 09:22

Aan: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: DigiJust: werkstroom 12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod is niet

akkoord bevonden en geretourneerd door Minister voor Rechtsbescherming

Goedemorgen [Lig
’

Ik heb de opmerking gezien. Het antwoord daarop is heel technisch maar luidt ontkennend.

   
 

(11)(1)

Hoor graag wat je voorkeur heeft.

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR <JRalES)] >

Verzonden: zondag 12 september 2021 21:25

Aan: (10)(2e) - 8p/pWiz/ssR<I >

Onderwerp: FW: Digilust: werkstroom 12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod is

niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister voor Rechtsbescherming

Ha IEEE,
Heb je de opmerkingen van de minister gezien?

- Terechte verplaatsing van ‘helaas” in de brief aan de EK lijkt me.

-

Zijn opmerking in de memorie van antwoord had je na een vergelijkbare vraag van mij bij dat onderzoek toch

al nader uitgezocht, in afstemming met de reclassering?
Beide opmerkingen denk ik in elk geval goed te verwerken. Als ik KMUERE agenda goed lees is er komende

woensdagochtend een staf met Minister Dekker. Het lijkt me het snelst om dit in dat overleg kort te sluiten. Wat jij?

Vriendelijke groet,

(10)29) JRE >

Verzonden: zondag 12 september 2021 20:17

Aan:ECE- =0/0w)iz/ssk <JREESH >

Onderwerp: DigiJust: werkstroom 12. Beslisnota aan MJenV en MRb MvA behandeling EK Wet uitbreiding taakstrafverbod is niet

akkoord bevonden en geretourneerd door Minister voor Rechtsbhescherming

De werkstap Eindparaaf van werkstroom

is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister voor

 

 

 

(10)(2e)

 

Rechtsbescherming.
Met de opmerking: Zie opm in tekst

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

35512758 0377



contact op met een key-user of de servicedesk.

35512758 0377



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

Sent: Thur 9/9/2021 12:04:36 PM

Subject: RE: 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 12:04:37 PM

 

Dankje [@8iFd3], ik heb de stukken inmiddels doorgezet in digijust, dus die tassen moeten te halen zijn.

Mooie heldere nota ook.

Groet (102)

Reeds beoordeeld 
35512759 0378



 

  

  

 (10)(2e) -

BOOZ
SSRIRUE @minjenv.nll; oN Z/SSRI

(10)(2e)

EE mine
i

or ETE Omi ennl];
BD ae ionnl]
Cc: SE 01 - BD/DWJZ/SSRIIIUESI@ minjenv.nl]; (RED) - BD/DWJZ/S SRE @ minjenv.nl]
From: IEEEBD/D\WJZ/SSR

Sent: Tue 8/31/2021 1:23:23 PM

Subject: ter info: terugkoppeling MRb-staf overzicht wetsvoorstellen mogelijk plenair voor Kerst

Received: Tue 8/31/2021 1:23:25 PM

Overzicht van wetsvoorstellen SSR+ SBR + PR.pdf

 

 

 

Dag collega’s,
In de staf met de Minister voor Rechtsbescherming is zojuist bijgaand overzicht besproken.
Bij de wetsvoorstellen die naar verwachting voor het Kerstreces kunnen worden ingediend bij de Tweede Kamer of een plenaire
behandeling kunnen hebben in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer maakte hij een opmerking bij de volgende wetsvoorstellen:

7 Bij het taakstrafverbod heeft de minister (10)(2e) alvast op pad gestuurd richting de Eerste Kamer. Hij heeft

  SIM C=Tg VT del=1 4

35512760 0379



Minister van Justitie en Veiligheid
Overzicht van wetsvoorstellen die naar verwachting voor het Kerstreces kunnen worden

ingediend bij de Tweede Kamer of een plenaire behandeling kunnen hebben in de

Tweede Kamer of de Eerste Kamer

Ferste Kamer

 Bewindspersoon Stand van zaken

   
 

buiten verzoek

 |

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een Memorie van

'

MRb

publieke taak (35528) antwoord MlenV

september 2021

 
Tweede Kamer

buiten verzoek 
35516969 0380



Minister voor Rechtsbescherming
Overzicht van wetsvoorstellen die naar verwachting voor het Kerstreces kunnen worden

ingediend bij de Tweede Kamer of een plenaire behandeling kunnen hebben in de

Tweede Kamer of de Eerste Kamer

Eerste Kamer

  |

Stand van zaken
|

Bewindspersoon

    
|

Naam (KS) 

buiten verzoek

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een | Memorie van

antwoordpublieke taak (35528)

september 2021

buiten verzoek

Tweede Kamer

buiten verzoek 
35516969 0380



buiten verzoek

 35516969



35516969 0380



 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRUICIIE @ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DRB/RG[INICIME@minjenv.nl]
From: - BD/DRB/RG

Sent: Fri 10/9/2020 9:21:00 AM

Subject: FW: PO Raad voor de rechtspraak - niet meewerken aan onderzoek wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 10/9/2020 9:21:00 AM

RE: vergaderstukken t.b.v. 1e beg.cie bijjeenkomst ‘Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een

publieke taak’ | 3104 EWB/WODC

(10)(2e) ,

Zie onderstaande en bijgaande mail. Dus nog niet helemaal boven water of er is opgeschaald om nog medewerking van de Raad te krijgen. Dat is

 

 

nu ook nog niet direct nodig. Laten we eerst maar afwachten of er vragen over worden gesteld. Dan zullen we ook de Raad om een reactie

moeten vragen en dan komt er vast iets als: keuzes maken bij beperkte capaciteit, te weinig prioriteit omdat gegevens ook al (deels) uit

ander/eigen onderzoek beschikbaar waren etc.

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)
minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:09

Aan: (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: PO Raad voor de rechtspraak - niet meewerken aan onderzoek wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Ha [Sel]

Zie bijgevoegde mailwisseling. Toen het WODC ons melde dat de RvdR niet wilde meewerken, heb ik ze doorverwezen naar DRB en gemeld dat

het ook nog mogelijk is om dit onderwerp in een DG-RvdR overleg te agenderen, maar dat ze dat eerst moeten opnemen met jullie. Het WODC

zou zelf contact opnemen met DRB om te bezien wat de mogelijkheden waren en ook met de onderzoekers zoeken naar alternatieve

dataverzameling. Volgens mij is er wel contact geweest tussen DRB en de RvdR, maar dat weet ik niet zeker, maar dat mocht iig niet baten.

Uiteindelijk is er niet voor gekozen dit punt te agenderen in de DG-RvdR overleg, ik weet niet precies wat de reden hiervoor was en wie die

afweging heeft gemaakt. Voor het onderzoek zelf zijn wij overgegaan tot plan B voor dataverzameling.
Ik hebEES de onderzoeker van het WODC, net geprobeerd te bellen maar zij is vrij vandaag. lk kan haar ook volgende week even bellen

om te vragen met wie zij van DRB heeft gesproken als het helpt.
Laat maar even weten.

Groet,

Van: (10)(2e) - BD/DRB/RG <|ESI2 ninienv.ni>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:14

- BD/DRC/CV JRE a ninjenv.ni>

 

 

 

 
Zie onderstaande mailwisseling. lk sla er niet op aan dat dit in overleg tussen DG en Raad voor de rechtspraak is ingebracht. Ik kan er in elk geval
in mijn mail niets over terugvinden. Weetjij of dit punt wel eens is geéscaleerd om medewerking van de Raad te krijgen?
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

REG 97] 0381



 

  
(10)(2e)

(WIP) sc cretariaat)

(UNIVE © minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

 
 

 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

van: EES. - BD/DRB/RG SEE) @ minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:32

Aan: (10)(2e) - 80/DRB/RG JEES@ minjenv.ni>
cc: IAD)

BD/DRE/RG RL
© neroIGCEI- 50/0W)7/55R

Onderwerp, FW: PO Raad voorde pre — niet meewerken aan onderzoek wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [Yule (en [RES] + collega’s DWIJZ in cc),
Deze mail ontving ik via [RIED

   
 
 

 

 

 
buiten verzoek

VEE mij op z'n netvlies heeft. Zoalsje weet ben ik sinds een jaar of 5 niet meer aangehaakt bij dit

overleg.

 Ik stuur het bericht daarom door naar jou en
J

Groet,

(10)(2e) 
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SBR SBE @minjenv.nl>
Datum: donderdag 08 okt. 2020 5:14 PM

Aan: FEED) - 8D/oW)Z/5SRJES@ minjenv.nl>
Kopie: [ICICI- 60/0w)z/ssR <IMEIESM@ minienv.nl>, IXCEIEON. - 80/0RB/RG <[EA@minjenv.ni>
Onderwerp: RE: PO Raad voor de rechtspraak - niet meewerken aan onderzoek wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

[9eD],
Eris een regulier overleg tussen de Raad voor de Rechtspraak en de DGRR waar ook onze directeur aanschuift.

Als ik me niet vergis weet[ (10)2e) FE DRB meer over deze overleggen?

Groet

Van: EOE) BD/DW.z/sSR <|EEE2 ninienv.ni>
Verzonden: donderdag 24 september 2020 14:37

Aan: ( )

- BD/DWIJZ/SBR JRE) @ minjenv.nl>
cc: BD/DW.JZ/SSR <INEEIEAM@ minjenv.nl>
Onderwerp: PO Raad voor de rechtspraak - niet meewerken aan onderzoek wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 
 

 

 
Alweer enige tijd geleden —

voor de COVID-19-crisis — informeerden wij jou in de wandelgangen over de bijzondere positie die de Raad had ingenomen in het

kader van een WODC-onderzoek naar de straftoemeting bij openlijk geweld (141 Sr). Dit onderzoek was de TK toegezegd in verband met de reikwijdte van het

wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod. De vraag was of we het wetsvoorstel zouden moeten uitbreiden met openlijk geweld tegen personen met

een publieke taak. De Raad was in de consultatie al kritisch over het wetsvoorstel en heeft om die reden ook (expliciet) geweigerd aan het onderzoek

medewerking te verlenen en vonnissen beschikbaar willen laten stellen.

De onderzoekers benoemen ook in het inmiddels gepubliceerde onderzoek duidelijk dat de Raad geen medewerking heeft willen verlenen aan het onderzoek.

Lilian Helder van de PWV twittert hier nu over en zal de Minister hierop natuurlijk gaan bevragen. lk probeer nu uit te zoeken of dit onderwerp in een PO met de

Raad mogelijk aan de orde is geweest en vroeg me af (als jij je ons wandelgangsgesprek herinnert) of jijweet of dit in PO’s tussen DWJZ en de Raad mogelijk aan

de orde is geweest. Mogelijk hebjijook zicht op overlegstructuren tussen DGRR en de Raad en weet jij wie ik bij DGRR hierover zou kunnen benaderen.

Dank voor elke inspanning.

Hartelijke groet, [{iO¥4)] 

35512761 0381



 To: - BD/DRC/CV IEEE @minjenv.n!]; IIIIRUESEEE- 50/0W.J7/SSRIIIIEII @ minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Wed 10/28/2020 3:51:25 PM

Subject: FW: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 10/28/2020 3:51:26 PM

Taakstrafin combinatie met 1 dag celstraf 2017 tm 2019.xlsx

|__(10)ze)§
Zie bijgaand de reactie van de rechtspraak. Als je deze cijfers gebruikt, zou ik dat wel doen met de nodige
voorbehouden. Men heeft kennelijk een zoekvraag op 1 dag uitgezet, terwijl dit vast ook wel regelmatig zal

voorkomen bij meer dan 1 dag detentie. Een korte gevangenisstraf in combinatie met taakstraf komt dus kennelijk
best regelmatig voor.

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

 
   )(2e) (secretariaat)

(10)(2e) dminjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv

  

 

Van: (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 16:43

Aan:[IEEE- 50/0RB/RG
Onderwerp: FW: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Ha ROE
,

Hierbij een overzicht.

Daarbij wil ik opmerken dat het regelmatig voorkomtdat een verdachte wordt aangehouden voor verhoor en dan 1 dag vastzit; de

rechter neemt dat dan mee bij de strafoplegging en brengt dat op deze wijze tot uitdrukking.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Afdelingshoofd en secretaris Raad

Bestuursondersteuning
(10){2e

www.rechtspraak.nl
de Rechtspraak

Onne

 

 

Raad voor de

rechtspraak 

 Van: (10)(2¢) - BD/DRB/RG <|ESI2 ninienv.ni>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 20:41

Aan: (WYER (Rvdr 's-Gravenhage) <BICOI @ rechtspraak.nl>

Onderwerp: FW: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [FENER,
Ik kreeg van de wetgevingsjurist nog een aanvullende vraag die eerder niet aan jullie is voorgelegd. Het zijn vragen

van de TK over de combinatie van taakstraf en gevangenisstraf.
"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).

(....)

(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?”

Even los van het woord omzeilen, is de dus de vraag of kan worden aangegeven hoe vaak het voorkomt dat een

taakstraf wordt gecombineerd met een korte gevangenisstraf. Ook in de gevallen waar nu al een ‘taakstrafverbod’

35512762 0382

   



geldt.
Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)
Cobrdinerend 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)
i minjenv.nl

 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) BD/pwW.z/ssR < | EES 2 ninienv.nl>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 16:57

aan: [REEDS BD/DRC/cV<RBIE@ minjenv.ni>; (10)(2e) BD/DRB/RG JJ EE 2 minienv.ni>
CC: (10)(2e) BD/DRC/CVSe minjenv.nl>

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

  

    
  

 

 

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.
 

35512762 0382



 To: EOE- =0/0\Jz/sSRIINED
From: [ICES BD/DRB/RG

Sent: Fri 1/22/2021 5:01:24 PM

Subject: FW: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 1/22/2021 5:01:25 PM

Van: (10)(2e) (Rvdr 's-Gravenhage)

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 15:48

Aan: BD/DRB/RG

CC:IEEE(Rvdr 's-Gravenhage)

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

 

 Hallo Ekle]

Het klopt, er is niet specifiek gekeken naar feiten waar geen taakstrafverbod voor geldt. We hebben gekeken naar alle strafzaken

waarin 1 dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd met daarbij een taakstraf.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Adviseur/onderzoeker

 Financién

(10)(2e)

www.rechtspraak.nl
de Rechtspra ak

Bereikbaar: ma-di-do-vr Raad voor de

rechtspraak

Van: LED 8D/DRB/RG <|ERI >

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 9:50

Aan: (10)(2e) Rvdr 's-Gravenhage) < (10)(2e) >

Onderwerp: FW: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

 

 

 
Volgende week dinsdag is er een wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel. De collega van wetgeving heeft nog eens

naar bijgaande lijst gekeken en stelt daarbij onderstaande vraag. Ik ga ervan uit dat zijn duiding klopt, namelijk dat

het (grotendeels) om feiten gaat waar nu geen taakstrafverbod geldt. Kan jij dat bevestigen?

Groet,

Reeds beocordeeld

(10}(2e) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 To: EEE- =0/0RC/CVIEEESE GE minjenv.nl]; [IIIRRESI- 50/0WJZ/SSRIIIESEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRB/RG

Sent: Thur 10/29/2020 9:20:27 AM

Subject: FW: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 10/29/2020 9:20:29 AM

Zie bijgaand de reactie van de Raad op de vragen. Er wordt verwezen naar een notitie van mij, maar dat klopt niet.

Bedoeld is het lijstje vragen dat door oe] is opgesteld. Ik zou de beantwoording van de vraag over medewerking
aan het WODC-onderzoek beknopt houden. Ik lees graag nog even mee op het definitieve antwoord op dat punt.
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

 
Van:ECE (Ror 's-Gravenhage)

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 09:16

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/RG

Onderwerp: FW: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste [§lileD]

Hierbij onze bijdrage aan de beantwoording van Kamervragen over uitbreiding taakstrafverbod.

Met vriendelijke groet,

Afdelingshoofd en secretaris Raad

 

Bestuursondersteuning
(10)(2e)

www.rechtspraak.nl
  de Rechtspraak
 

Raad voor de

8 [ £]in]©] rechtspraak

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUI) minjenv.nl]
Cc: ICON =D/DFEZ/CBU/ClusterNore PAR
From: (10)(2e) - BD/DRB/RG

Sent: Thur 1/14/2021 2:18:37 PM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 1/14/2021 2:18:38 PM

 

 

Uit het feit dat ik in cc sta leid ik af dat mijn betrokkenheid op de achtergrond kan zijn. Dat lijkt mij ruimschoots

voldoende. Voor eventuele vragen over de financiéle uitvoeringsconsequenties kunnen [figd] en ik dan worden

benaderd.

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

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv

  
 

 

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

 (10)(2e)
   IBRERY- 80/Dsens/TenB; REED) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e)

Onderwerp: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,
Graag vraag ik jullie aandacht voor de aanstaande behandeling van ons wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod.

Deze vindt plaats op maandag 25 januari a.s. te 11.00 in de Tweede Kamer. De behandeling heeft de vorm van een

wetgevingsoverleg en dat veroopt op vergelijkbare wijze als een AO.

Vanuit DWJZ wordt een dossier voorbereid ten behoeve van de voorbespreking op woensdag 20 januari te 17.00 uur (digitaal).
Het dossier zal dan nog niet compleet zijn. Dinsdag zend ik een eerste versie aan jullie toe.

We menen te weten dat de SP nogal wat vervolgvragen zal hebben over onder meer de uitvoeringsconsequenties. Naast een

stevige juridische ondersteuning is jullie bijdrage van belang. Ik verzoek jullie dan ook bij de behandeling aanwezig te zijn (vele
handen maken licht werk). De aanmelding zal ik verzorgen. De codrdinatie ter plekke zal worden gedaan door één van mijn
coordinatoren op dit dossier.

Ik verzoek jullie het voorgaande alvast in de agenda te noteren. Verder verzoek ik jullie na te denken over wie van je collega’s je
direct wilt kunnen benaderen tijdens het debat. Er waren bijvoorbeeld vragen over slachtofferbeleid (slachtofferzorg voor de

politie) en jeugdbeschermingsmedewerkers. Handig om de dossierhouders op deze terreinen alvast in te lichten zodat zij kunnen

worden benaderd.

Een wat meer precies verzoek volgt en ook voor de afzonderlijke onderwerpen zal ik jullie graag benaderen. Graag verneem ik

wie van de geadresseerden in ieder geval kan aansluiten.

Ik voeg alvast bij de nota naar aanleiding van het verslag waaraan jullie allen een bijdrage leverden.

Hartelijke groet,

(10)(2e) 

35512765 0385



To: EEE- 50/0.) z/ssSRIIESE @minjenv.nl]
From: [JIREEI- 50/DRB/RG

Sent: Fri 1/22/2021 9:09:50 AM

Subject: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Received: Fri 1/22/2021 9:09:51 AM

 

Afgaande op de jaarverslagen (waarin de productie vrij gedetailleerd is opgenomen) als grof beeld: ongeveer

200.000 misdrijfzaken, waarvan ongeveer 30.000 bij de Gerechtshoven.

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

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv

van:ICED50/D\W)z/SSR

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 09:55

Aan: (10)(2e) BD/DRB/RG

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Heel veel dank, jazeker dat zag ik ook.

Mag ik nog vragen: hoe verhouden die aantallen (500 plus) zich tot het totaal van afgedane zaken/ rechterlijke

beslissingen?

Vriendelijke groet, HUE)

van:ICES=0/0rs/~G <NTEEII© incr.
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 09:53

REED) BD/DWIZ/SSR<|EESl@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Ik leg het even terug bij de collega van de Raad, maar kijkend naar de lijst met feitomschrijvingen, denk ik dat je

duiding (grotendeels) klopt. Ik zeg grotendeels, omdat ik ook wat zedenmisdrijven zie staan en het verbod daar

wellicht wel geldt. Verder is in het lijstje natuurlijk belangrijk dat ook VPT feiten afzonderlijk zijn opgenomen.

 

 
van:CCIE=0/0v:2/ssJES© inienv.o>

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 09:31

Aan:ICDC=0/0rs/RG <IIEESIMG minienv.ni>; Bo/DRc/cV <NEEIEIM@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste

In de voorbereiding heb ik me nogmaals in deze cijfers verdiept. Ik kan mij daarbij niet onttrekken aan de indruk

dat het hierbij gaat om cijfers die weergeven hoe vaak de sanctiecombinatie van 1 dag met een taakstraf is

opgelegd, maar waarin het bestaande taakstrafverbod niet of niet zonder meer van toepassing is. Dit gelet op de

feiten die in de kolommen zijn vermeld, w.o. autodiefstal etc.

Zou jij bereid zijn van dit beeld bevestiging te vragen aan de betrokken medewerker van de Raad? Liefst vandaag,
maar ik realiseer me dat ik dan misschien overvraag. Het gaat niet om meer cijfers, maar om de duiding daarvan.

Mogelijk komen de cijfers in het debat aan de orde. Ik voeg de tabel nog eens bij.

Hartelijke groet,

RllElellelo] fo [T=] o) 



Reeds beoordeeld

{10)(2e) 



[RE=1=TsER oI=ToloTfo [1-1 e

 35512768



 To: QUIEDIUEDI- BD/DWJZ/SSRIMGYCIIE@ minjenv.nl]
From: OEE20/DRB/RG

Sent: Thur 11/26/2020 5:47:02 PM

Subject: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 11/26/2020 5:47:03 PM

Beste [[EENEDN,
Passage over cijfers akkoord.

Bij de passage over het wel of niet meewerken aan onderzoek door de Raad voor de rechtspraak: Dit antwoord

manoeuvreert handig langs het pijnpunt. Maar gaat daarmee beperkt in de op vraag wat de regering ervan vindt

dat de Raad geen medewerking wilde verlenen. Dat ze hebben meegedacht over een alternatieve opzet is natuurlijk
niet echt meewerken. Feit is dat de Rechtspraak op een aantal gronden toetst of men mee zal werken en dat die

beslissing aan de rechtspraak is voorbehouden. Er geldt geen verplichting tot meewerken. Ik zou daarom nog wel

een klein gaatje willen laten door in de eerste zin over wat de regering vindt bijv. ‘in beginsel’ in te voegen. Het is

uiteindelijk aan de rechtspraak en er kunnen (in uitzonderlijke) gevallen ook goede redenen zijn om niet mee

werken.

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

(10)(2e)

 
van:INGEN 50/0W)2/SSR

Verzonden: donderdag 26 november 2020 09:48

Aan: IEEESEEE- &0/DRB/RG ; BD/DRC/CV

CC: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste [uD 
Hartelijk dank hiervoor. Ik wil je graag meenemen in de wijze van verwerking. Ik verwijs in het bijzonder naar blz.

2, laatste alinea (cijfers) en blz. 12, eerste alinea slot (medewerking raad aan onderzoek). Kun je je daarin vinden?

Vriendelijke groet (10)2e)

  
  

Reeds beoordeeld



{10)(2e)

Reeds beoordeeld 



Reeds beocordeeld
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 BD/DWJZ/SSRIGYLIE @ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BHI
2

[rl @minjenv.nl];

50/D3Aen SE IDIOM @ minjen
; @minjenv.nl];

 

Cc: van- BD/DSenJ/TenB
From:

|

) DD en

Sent: Thur 21/2021 1:17:34 PM

Subject RE: Factsheets (002)

Received: Thur 1/21/2021 1:17:35 PM

QenA wetgeving taakstrafverbod.docx

 (10)(2¢) BD/DSenJ/JIIE @minjenv.nl]

 

Dag Collega’s,

Bijgevoegd de QenA vanuit de jeugdbescherming.
Ik ben telefonisch bereikbaar a.s. maandag mochten er vragen komen.

Met vriendelijke groet,

 oe)

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

20304 | 2500 EH | Den Haa

(10)(2e) REEEEN © minveni.nl | T

   
 

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 20:56

 Aan: [JIEEESI 80/Dseni/TenB ;ICES:50/0BAenV/SB ; BD/DSen)/!
: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Factsheets (002)

Hoi collega’s,

Vandaag bleek tijdens de VKC-justitie dat ons onderwerp niet controversieel is verklaard. Op korte termijn (en met

als verrassing: mogelijk toch maandag a.s. ><) zal het wgo plaatsvinden.
Ik begreep dat de vraagstelling tbv factsheet en eventuele QenA’s wat ruim bemeten is. Probleem is dat de SP die

de vragen stelt, wat ontevreden lijkt over het voorstel. We vermoeden daarom dat zij terugkomen op de punten
slachtoffers en jeugdbeschermingsmedewerkers. Ik heb opgediept wat hierover in de schriftelijke behandeling is

gewisseld (jullie leverden daarvoor inbreng) en in bijgaand document geplaatst. Het verzoek is na te denken tot

welke vervolgvragen dit eventueel aanleiding zou kunnen geven en dit in factsheet vorm en/of QenA aan te reiken.

Het is natuurlijk koffiedik kijken maar wat doordachte vriendelijkheid richting SP kan geen kwaad. Als er niks

aanvullends te melden is of we streng moeten zijn, is dat ook goed om te weten.

Mocht ik nog concretere inbreng krijgen, stuur ik dat ook toe.

Voor wat betreft de coérdinatie. Wat mij betreft kan e.e.a. via J{{ldleDllopen. Graag zelfs: ik zal zelf tijdens het

debat niet in de gelegenheid zijn binnen DGSenB uit te zetten omdat het leeuwendeel van de vragen voor rekening
van DWJZ zal komen. Ik zal je daarover morgen even bellen {EDN

Ha rtelijk nogmaals voor jullie bereidheid.

(10)(2e) BD/DSenl)/TenB JES) 2 minienv.ni>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:54

: (10)(2e) BD/DBAenV/SB <|ES@ minienv.ni>; RED) BD/DWJZ/SSR

HREM© injcnv.0 >
: RIED) BD/DSen)/TenB <|JJESI@ minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Factsheets (002)

Hi [EEE
Dank voor je snelle reactie. Ik neem Elle] van DWJZ mee in de mailwisseling, wellicht kan hij meer richting

geven, [IEDR]. De factsheet is bedoeld voor de minister en kan me daarom goed voorstellen dat alle informatie

35512771 0388

 

 

 
 

 

 



welkom is maar ik begrijp dat het nu wel erg algemeen geformuleerd is. ©

QEmag ik jou verzoeken richting [[JIEY] te reageren.

Alvast dank.
 

Hartelijke groet,

(10)(2e)

OED BD/DBAenV/sB<|ESI@ minienv.ni>
Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:49

Aan: (10)(2e) BD/DSenl)/TenBJE © minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Factsheets (002)
i

ED]

Heb even naar de vraag gekeken waar mijn naam bij staat: inspanningen voor slachtoffers (wat doen we voor slachtoffers

(algemeen) en in het bijzonder voor de gekwalificeerde slachtoffers in de zin van het wetsvoorstel?)
Ik heb even nagevraagd of er door SHN iets extra’s wordt gedaan voor de gekwalificeerde slachtoffers, maar

verwacht dat dat niet het geval is.

Verder is de vraag wel erg algemeen :wat doen we voor slachtoffers.

Kan je daar nog meer richting aan geven?

 
 

 

(11)(1)

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

Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:24

- 8D/DFEZ/CBU/Cluster A <[GIIM@ minjenv.n!>;IDEN50/0R8/RG

JREGc ninienv.n>; IIEIESEE- s0/cai/c <JREEM@minjenv.ni>; ERED BD/DSenl/TenB

JRE GC ninjenv.nl>; - BD/DBAenV/SB <|BES2 minienv.n >; [EESIN- 80/Dsen)/)

<TR @ minjenv.ni>
: (10)(2) - 8D/DWJZ/SSR <IEESI@ minienv.n >; [EES 50/Dseni/Tens <FEE@ minjenv.nl>

Onderwerp: Factsheets (002)
Beste collega’s,
Met het oog op de aanstaande kamerbehandeling maandag 25 januari a.s. (die vooralsnog gewoon doorgang lijkt te

vinden) heeft collega (10)(2e) bijgevoegde factsheets opgesteld. Ik zend het toe met het verzoek mee te

lezen en vooral aan te vullen.

In factsheet 4 staan enkele PM's voor jullie. De onderwerpen zullen jullie bekend voorkomen omdat ze in het

verslag al aan de orde kwamen. Iets meer verdieping ten behoeve van het debat is daarbij wel prettig voor Dekker.

Graag ontvang ik uiterlijk morgen een reactie.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e)
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To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR] UCI © minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/J

Sent: Mon 1/25/2021 1:02:47 PM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 1/25/2021 1:02:48 PM

Ha gsi)

Even voor morgen. Ik kan niet meeluisteren en zit in de auto tijdens het debat (niet achter het stuur)
Dus als er een vraag voor mij is graag even bellen!

met vriendelijke groet

REED)

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512772 0389



    
 

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/J

Sent: Tue 2/2/2021 2:33:53 PM

Subject: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 2/2/2021 2:33:54 PM

 

Joepie de poepie!!

met vriendelijke groet

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e)

  

  

Van: - BD/DWJZ/sSR <IENEIN@ minjeny nl>
Datum: dinsdag 02 feb. 2021 3:25 PM

(GED minjenv.nl>, HEEESI- so/pre/cv <[HES (@minjenv.nl>,
- BD/DGPenV/PPBT/PBO <RGIIE

aninjeny
1

JE(10)(2e) BD/DSenl/TenB <RQHERR 7 minjenv.nl>, IEEGNED

(10)(2e) -BD/DSenl/TenB <JRGSIC Iminjienv.nl>.

  
 
  
 

 

  
 
  

 
  

   
 

 

  
 

   
  

 
 

(10)(2e) BD/DRB/RG <IMG @minjenv.nl>,
ICED BD/DSenl/] <RUSICIR 7 minjenv.nl>, (10)(2e) -

BD/DWIZ/SSR JUICE minenv.ey -BD/DWIJZ/SSR <I CDIIl ) minjenv.nl>, (10)(2e) -  
   BD/DWJZ/SSR <ED) l=, -BD/DWJZ/SSR <[RIEB)@minjenvnl>

Onderwerp: RE: praktische organisatie Commerbeandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega’s,
In vervolg op dit bericht: het wetsvoorstel is zojuist in de Tweede Kamer aangenomen. Geen van de ingediende amendementen heeft het

daarbij overigens gered.
Wel werden de twee ingediende moties aanvaard. lk voeg deze bij. Ik stel voor dat

derui
van de leden Van Dam c.s. bij DGRR wordt

ondergebracht (IEEE2). De motie van Van Nispen hoort thuis bij DGSenB (ff

Nogmaals dank voor al jullie bijdragen en op naar de Eerste Kamer.

Hartelijke groet,

Van: - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 10:04

Aan: [IE ESEEE- 50/0wiz/ssR ; IEEEESEM- 80/DRC/CV ; BD/DRC/CV;
BD/DGPenV/PPBT/PBO ; OES) BD/DSen)/TenB ; ozs - BD/DSenl/TenB;
Rs D/DRC/CV ; (10)(2e) - BD/DSenl/TenB ; (10)(2e) - D/Dre2) CB [Cluster A;

BD/DRB/RG ;IES50/DBACnV/SB ; 8p/Dseny/J ; RESIN - 50/0WJz/55R;
IRENE BD/DWIZ/SSR ; BD/DWIJZ/SSR ; LON BD/DWIZ/SSR

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega’s,

Graag geef ik nog door dat beide Ministers na afloop van de behandeling gisteren uitdrukkelijk hun dank uitspraken richting de ambtelijke

ondersteuning. De spreekteksten met al jullie antwoorden zijn zo goed als integraal uitgesproken en leidden het debat in goede banen. De

stemmingen volgende week worden met vertrouwen tegemoet gezien.

Vriendelijke groet,

van: [ICEESIEE- 50/0wiz/ssk <JNERIESM@ minienv.nl>
Verzonden:

ak
26 januari 2021 16:18

Aan: BD/DW)Z/sSR<2 inienv.ni>; - BD/DRC/cV<RB)@ minjenv.n >; IED
(

- YATTI<M@minjenv.nl>; RES) - 30/DGPon PPB P80 JCEM inion; K

oze) BD/DSenl/TenB <MUYICIEN © minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DSenl/TenBJE minenv.nl>; oh-

RED BD/DRC/cV <|BEI@ minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DSen)/TenB {JE @minienv.ni>;
RIED - BD/DFEZ/CBU

Custer
A

Lol
(10)(2e) BD/DRB/RG

JRE GC inieny.nl>; - BD/DBAenV/SB JNM @ minienv.nl>; BD/DSen)/

JES @ minjenv.nl>

35512773 0390

 

 

       
 

 

     
     

   

 

  

  
 
 

 



cc: (10)(2e) BD/DW.JZ/SSRJJEC@ minjenv.nl>; BD/DWJZ/SSR

JRE © minjenv.nl>; ROED! BD/DWJz/sSR<[BES@ minienv.n >; [REESE 80/Dwiz/ssR

SEB e minjenv.nl>

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag allen,

Waarschijnlijk volgen jullie het debat live, maar er blijft nu in het midden of vandaag alleen eerste termijn Kamer of toch ook deel eerste

termijn regering.

We zullen ons dus op het laatste moeten richten: deel eerste termijn vandaag al, dus de korte reacties op uitgezette vragen per ommegaande.

Succes allemaal!

  

 

Vriendelijke groet,

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:29

Aan: - BD/DWJZ/SSRERI © C0
EES - 50/orc/cv <EEB) @minjenvy.n >; [KEES

( D/DRC/cV <IEESM @minienv.nl>; -

BD/DGPenV/PPBT/PBO JCEM nie nls; K
) BD/DSenl/TenB occ ER BD/DSenl/TenBJE minenv.nl>; (10)z0)] -

(10)(2e) BD/DRC/cV <|BEI@minjenv.nl>; - BD/DSenJ/TenB JEW em inienv.ni>;
(10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster A < minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DRB/RG

<I] @minjenv.nl>;EEEBD/DBAenV/SB < @minjenv.nl>;EES: 0/Dsen)/)
JEG minjenv.nl>

cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRJIE@ minjenv.ni>; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

RICO © minjenv.ni>;[EE 80/0Wiz/ssRSOCOM © minjenv.nl>; BD/DWJZ/SSR <

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

SEB @ minjenv.nl>

Het blijft spannend in dit dossier.

Update: bij de regeling van werkzaamheden wordt zo meteen misschien toch besloten om het debat vandaag af te ronden. In elk geval gaat

Helder (PVV) daarom verzoeken.

van; o0/ow12/55R <JTEIEIM© nienv.ni>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 14:20

Aan: BD/DWIZ/SSR <| JEIl@ minienv.ni>; IEEE - 50/0rc/cv<BR@ minjenv.nls;

So/Rcy <JRBEM eninjenv.nls; BD/DGPenV/PPBT/PBO JERE: injenv.ni>;
|B

BD/DSenl)/TenB JRSM @ minjenv.ni>; BD/DSenl/TenB<3  e min; env.nl>; [EE

BD/DRC/CV <RBEI@minienv.nl>;  BD/DSen)/TenB JES Ginienv.nl>;
D/DFEZ/CBY

Cluster Ape
Tr

“BODRB/RSrr 80/DBAenv/58 <JIKIESIN© minienv. i>; BD/DSenl/J

minjenv.nl>

cc: REED) BD/DWJZ/SSRJES@ minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

UCDO © minjenv.ni>; BD/DWJZ/5SR < NANCE @ minienv.n>; IEE 80/DWJz/SSR

Be minjenv.nl>

Onderwerp: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Allen,
De Tweede Kamer heeft net de agenda herzien: vandaag is er alleen de Eerste Termijn van de Kamer. We hebben dus meer tijd om te komen tot

een goede beantwoording.
Niettemin gaan we nog steeds alle gestelde vragen vandaag uitzetten met het verzoek om toch vandaag gelijk te reageren. Reden is dat het

streven zal blijven om de behandeling nog voor het verkiezingsreces (12/2) af te ronden en er morgen al een gaatje in de agenda lijkt te zitten.

Zodra meer bekend is over het daadwerkelijke moment van voortzetten melden we dat uiteraard gelijk.

  
 

  

 

  
  

  

 

   
 

 

  
  
 

  

 

     

 
     

   

  

   
 

 

  

  

     

Vriendelijke groet,

(10)(2e) 
van:[SCTE- £0/0 2/557

Verzonden:

AL
25 januari 2021 12:50

- 80/0WJ2/5SR<|IEERI@ minjenv.n >; IEICE so/orc/cv BRIE @minjenv.ni>; IEEIESN,

s/c cyJRE eminienv.ni>; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PBO <JHREEEIo> injenv.n >; [EES]

BD/DSenl/TenB <ERUYCLIMN @ minjenv.nl>;
(

Jl

- BD/DSenl/TenB <JE © minjenv.nl>; OEE -

- BD/DRC/cV <|BEIY@minjenv.nl>; OES BD/DSen)/TenB {JANE @minienv.ni>;
— oe] BD/DFEZ/CBU/Cluster A <|JNEES@ minienv.ni>; (10)(2e) - BD/DRB/RG

<IIGEESEM © injenv.nl>; RED - 8D/DBAenV/SB <|EEIESIM @minjenv.ni>; IEEIEONN - BD/Dsen)/)

JERE injenv.nl>
cc: ROED) BD/DW.Jz/SSR <JJ{EES@ minjenv.nl>; BD/DWJZ/SSR

35512773 0390

 
 
 
 
 

 

 

 
  

  

    
  



nv.nl>; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR <
2

11>; (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega’s,
Zoals door aangekondigd mail ik jullie met wat nadere informatie over de Kamerbehandeling van morgen.

Doordat het een plenaire behandeling betreft, is de maximaal aanwezige ondersteuning 5 personen (ambtenarenkamer). Dit vraagt— zeker

gezien de hoeveelheid dossierhouders die zou kunnen worden bevraagd — aanvullende aandacht voor de logistieke kant van de beantwoording:

er zal meer via de mail moeten worden gedaan en de tijdsklem blijft (voor het hele debat staat drie uur en een kwartier en vanwege de

avondklok is er geen uitloop).
In de eerste bijlage is een en ander zo concreet mogelijk uitgeschreven, zodat iedereen weet waaraan hij toe is. De tweede bijlage is een format

voor de beantwoording van de vragen morgen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, laat het weten!

Vriendelijke groet,
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken | Sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | Noordtoren 12de verdieping
Postbus 20301 | 2

@minjenv.nl

[RUCIETeEERoT=ToToT go [TT e 



Reeds beocordeeld 

35512773 0390



 To: BD/DCOM/WSEO IIE @minjenv.nl];
BD/DWJZ/SSR OF minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/J

Sent: Tue 2/23/2021 11:54:16 AM

Subject: RE: Werkbezoek taakstrafverbod

 
 

 

 

 

Received: Tue 2/23/2021 11:54:17 AM

Ha beiden,

Helemaal prima. Ik weet wel een GI die graag willen dat Dekker komt. Is vorig jaar een steekparti) geweest. (11)

(11)(1) Misschien kunnen we het nu aangrijpen

met vriendeljke groet

(10)(ze)

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e)

  
  

(10)(2e) BD/DCOM/WS&O @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 23 feb. 2021 11:17 AM

Aan: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR @minjenv.nl> 

Kopie: [JJJSEE3I BD/Dseny/]<IIEN@ minjenv nl>
Onderwerp: RE: Werkbezoek taakstrafverbod

 Dank, ga ik doen. [SIE] bleek vrij, dus pakt het morgen op. Ik ben dan juist weer vanaf morgen vrij, ivm de voorjaarsvakantie. Maar een vd

woordvoerderscollega’s zal verder oppakken dan.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | N.10

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

M

secrIERIE
IEEE @minjenv.nl
van:IEE50/0 W.z/s5R

Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 11:16

Aan: [JERE 50/DcoM/Ws&0

cc:IEE 5D/Dsen)/!

omerwer:RE: Werkbezoek taakstrafverbod

 

 
Zouje de collega’s attent willen maken op ons contact voor het onderwerp jeugd: dit is (10)(2e) Fie cc.

van: [ICICI eo/ocom/wseo <EIETM @minjenv.nl>
Verzonden:

Sr
22 februari 2021 16:01

Aan: 80/00/8P&E<[ICEDIEN© minjenv.nl>
cc: Ts

pail,<BR:icv. >; IREESE- B0/DcoM/Ws&0

¥ ozo)[Ex—" 30/02/55<I inion.
Onderwerp: Werkbezoek fevrmremr—
Dag [yen

Sander Dekker heeft via [{llEE aangegeven graag op werkbezoek te willen gaan om voor het voetlicht te brengen waarom het taakstrafverbod zo belangrijk is

voor de mensen met de publieke functie. Hij zou graag in gesprek gaan met bv politie, jeugdbescherming, gevangeniswezen en hun verhalen met geweld te

horen. Gezien de aanpak van politiegeweld zo prominent onder Grapperhaus valt, zou mijn advies zijn vooral te richten op de domeinen jeugd en gevangenis.
Voor dat laatste heb ik [RE hier gecct, ik kreeg zijn naam door. [{iOI4] in de cc gaat over de wet, dus heb ik voor de volledigheid ter info meegenomen hier.

Zou jij kunnen adviseren wat de mogelijkheden zijn binnen de corona-richtlijnen voor werkbezoeken? Zodat we samen met beleid een programma kunnen

bouwen voor de minister.

Met vriendealijke groet,

35512777 0391

 

 
 

 



(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | N.10

Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

v ERED

IGE© minjenv.nl

 

 

 

35512777 0391



  
 

  To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIGYIIE © minjenv.nl]
Cc: ED) - BD/DWJZ/SSR IEEE @minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIEED!
From: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Sent: Wed 11/18/2020 10:06:06 AM

Subject: Beantwoording vraag VVaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Received: Wed 11/18/2020 10:06:07 AM

Vraag70.docx

 
  @minjenv.nl]

 

 Hallo EialeDl, inmiddels hebben wij een antwoord gemaakt op de vraag van het CDA over het taakstrafverbod.

Zouden jullie even willen meelezen? Als dit aanleiding geeft tot opmerkingen, dan bij voorkeur deze week.

We hebben contact.

Groet,

 

35512778 0392



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRUYIEIIE @ minjenv.nl]
Cc: ED) - BD/DWJZ/SSR IEEE @minjenv.nl]; BD/DWJZ/SSRIIEIESE @minjenv.nl]
From: [RESEE- 5D/DWJZ/SSR

Sent: Mon 11/23/2020 11:27:31 AM

Subject: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Received: Mon 11/23/2020 11:27:32 AM

 

(10)(2e)

  
dank je voor het tekstvoorstel. Toch wel een last

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

In jouw tekstvoorstel gaan de
   

  
twee wetsvoorstellen wat door elkaar lopen maar waar ik meer mee zit is dat de discussie over de reikwijdte van

jullie wetsvoorstel in ons wetsvoorstel wordt getrokken. Heb geprobeerd e.e.a. iets meer uit elkaar te houden, en

dat ook nog in een zoveel mogelijk positieve toonzetting (ja het wordt wel strafbaar als er geweld bij is, via het

wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod).
Nieuwe poging...

Groet,
(10)(2e) 
van:[IEEE 50/0W)z/55R

Verzonden: donderdag 19 november 2020 11:13

Aan: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

cc: BD/DWJZ/SSR ; BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Hoi [ed] en BRES

hartelijk dank voor de geboden gelegenheid tot afstemming. Ik heb in de bijlage een alternatief voorgesteld dat

meer in lijn ligt bij wat we in het kader van ons wetsvoorstel hebben uitgedragen.

 

 ane Ik hoop dat wat resteert, overtuigend

genoeq is.

In verband met de wijzigingen heb ik niet gebruik gemaakt van wijzigingen bijhouden. We houden ons graag

beschikbaar voor nadere toelichting.

Groet,

Reeds beoordeeld 

35512779 0394



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIMUNIEI@ minjenv.nl]; ED] -

BD/DWJZ/SSRIRGIEIIE @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR [UIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

Sent: Mon 11/23/2020 4:57:59 PM

Subject RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Received: Mon 11/23/2020 4:58:00 PM

Vraag70.revl.docx

 

Ja prima [LNESY dit is wel beter.

Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: maandag 23 november 2020 14:25

Aan: holed BD/DWIZ/SSR ; (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

CC: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Onderwerp: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Hoi [lied] en EOE)

Kortom: het kan zo, maar het zou mijn voorkeur hebben wat explicieter richting de Kamer te zijn, waarbij mijn

tekstsuggestie overigens zeker niet 1-op-1 gevolgd hoeft te worden.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

van:

INE

ED) -8D/pWIz/ssRJES@ minjenv.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 13:36

Aan: [REESE 50/0w)z/55R JEREESIMC minienv.nl>
cc: REED) -80/0w.z/ssR KERNEN minjenv.n >; | EREIED) BD/DW.z/5sR JEEEENCOMN® minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Hoi FEOF!

Ik vind het een heel creatief voorstel. Bedreiging die gepaard gaat met fysiek geweld van togadragers komt onder

het taakstrafverbod te vallen...

ged] dat kunnen we toch volhouden? Uiteraard leidt dit niet ertoe dat ook 285 Sr wordt toegevoegd...

Groet, IUD]

 

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



   

    

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR] @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIKEIEIM@minjenv.nl]
From: OED)! BD/DWJZ/SSR 

Sent: Sat 11/14/2020 12:55:30 PM

Subject: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Received: Sat 11/14/2020 12:55:31 PM

Fantastisch JREIESY, dank je. Handig ook om deze stukken te hebben, dan kan ik het beter volgen. Begrijp ik het

goed dan is het taakstrafverbod in beginsel afthankelijk van uitoefenen geweld tegen een persoon met een publieke
taak in kader van OO en veiligheid. buiten verzoek

buiten verzoek 
Ik ga er even mee aan de slag en dan hebben we nog contact.

Hartelijke groet,
Luut

van:ICES50/0\W/z/SSR

Verzonden: zaterdag 14 november 2020 06:33

Aan: IIICREDIE- 50/0wW)z/ssR

cc BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Hoi [gulED)]

Het taakstrafverbod heeft betrekking op geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het

kader van de handhaving van openbare orde en veiligheid.
Het gaat dan specifiek om de feiten 300-303 Sr (fysiek geweld) en een operationele functie in de handhaving van

de openbare orde en veiligheid. Ik voeg de stukken bij, ook wij zijn bezig met het verslag. Ik kan je maandag ook

een concept daarvan toesturen. Mocht je niet kunnen wachten: zie p. 10 van de MvT voor de toelichting op het

criterium.

Onze beantwoordingslijn richting CDA (dat bij ons ook een verruiming bepleit; zie verslag, p. 6 bovenaan) staat nog

niet vast maar is in beginsel afthoudend (zie hieronder schuingedrukt een voorzet).
Wellicht is een verwijzing in jullie verslag naar ons verslag dienstbaar aan jullie beantwoording, daar moeten we

deze week maar even over overleggen.

 

 
Hoop voor nu dat je hiermee vooruit kunt, mocht je een gecomprimeerder antwoord willen, dan kan ik dat na

woensdag leveren. Dan bespreken en ik het concept van de nota naar aanleiding van het verslag.

Hartelijke groet, EUS]

Van: REED - BD/DW1Z/5SR <|EGIYIED) >

Verzonden: vrijdag 13 november 2020 17:01

Aan: REED) - 8p/pWiz/ssR<I >

 

 

 
Onderwerp: FW: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Hallo [ (10)(2e) |
zou jij mij begin volgende week hierover iets verder kunnen helpen? Anders kan je ook nota’s of

Kamerstukken sturen, waar ik e.e.a. uit kan harken.

Groet,

 
van: [IEGCEDIEEE- 50/0w7/ssk <EIESR >

Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:45

Aan:IRAE =0,/0w)z/s5R <|JREES >

cc: BD/owiz/ssR <RIEEN 5

Andaraarn; RE: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

039835512782

 



  
{10)(2e)

is de dossierhouder.

Vriendelijke groet,

OE)

Van: EES - BD/DWJZ/SSR <|IES@ minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:39

Aan: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR <|JKES@ minjenv.ni>
Onderwerp: Beantwoording vraag Vaste Kamercommissie over taakstrafverbod

Ha en ik zijn bezig met het wetsvoorstel tot versterking van de strafrechtelijke aanpak van de ondermijnende
criminaliteit (35 564). Inmiddels hebben wij het Verslag ontvangen. Daarin is de volgende vraag van het CDA opgenomen:

De leden van de CDA-fractie zijn voorstander van de introductie van een nieuwe strafverhogingsgrond voor onder

meer de bedreiging van een specifieke groep ambts- en gezagsdragers en togaberoepen. Deze leden achten

bedreiging van deze groepen als onacceptabel. Bedreiging van personen met een togaberoep is een directe

bedreiging van onze rechtsstaat. Om dit tegen te gaan dienen alle beschikbare middelen te worden ingezet, zo

menen deze leden.

Zou jij ons misschien iets verder kunt helpen met de afwegingen rond het taakstrafverbod, of anders mogelijk weten bij wie wij
voor de beantwoording van deze vraag terecht zouden kunnen?

We hebben contact!

 
 

 

 
 

Groeten,

(10)(2e) 
Raadadviseur

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

(10)(2e) 

35512782 0398



  
  
 

 

To: EEECESEE- =0/0\J2/SSRIETEESE @ minjenv.nl];IIE
BD/DGPenV/PPBT/PBOIEUYICD] minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BERGEN @ minjenv.nl
Cc:

(

) Xe minjenv.nl]; OES) momen;
oe, [SN (QED) BD/DRC/CVIEIIEIR@minjenv.nl]

   
     
 

   
 

 

 

 
 

 

 

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

Sent: Thur 9/17/2020 9:02:57 AM

Subject: Aanbiedingsbrief 'Onderzoek 'en plein public’

Received: Thur 9/17/2020 9:02:58 AM

kamerbrief en plein public. pdf
 

Collega’s,
Beide Ministers zijn afgelopen dinsdag akkoord gegaan met de aanbiedingsbrief bij het onderzoek 'En plein public’, maar de brief

wordt pas maandag a.s. verstuurd naar de Kamer.

Gezien de conclusie van de onderzoekers en ons beleidsadvies hierbij zoals opgenomen in de Nota, leek het hem verstandig om
de ‘tussentijd’ te benutten om zijn PA alvast contact te laten leggen met de fracties.

Het onderzoek is inmiddels openbaar gemaakt op de site van het WODC.

Dit even ter info.

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: INEIOIFE)]

E-mail: [EES] @ minjenv.nl
 

35512783 0399



  
  (10)(2e)

(10 )(2e)

 - BD/DWJZ/SSRIIIESI @ minjenv.nl]
BD/DRC/CVIE@ minjenv.n|]; IKEESN- BD/DRB/SBAEEA@minjenv.ni]; IEE)  

- BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/28/2021 12:17:33 PM

Subject EK vragen

Received: Mon 6/28/2021 12:17:34 PM

EK vragen.docx

 
Je had gevraagd om uiterlijk vandaag input aan te leveren bij de vragen van de EK wij het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod. Ik heb nog niet alle input, maar het leek

ns
wel handig datgene dat ik hebBL

alvast te mailen.

 

35512785 0400



 To: EES - B0/DRC/CVIIEEA@ minjenv.n|]; IIIIIIESIEE- BD/DGPenV/PPBT/PBOIIIEEIE @minjenv.nl];

a Tm
one

ME @minjenv.nl]; BD/DFEZ/CBU/ClusterAEE  minjenv.nl];
(10)(2e) BD/DRB/RG[IIEE) minjenv.nl]; BD/DSenJ/Tena

Cc: BD/DWJZ/SSR @minjenv.nl]
From: |[JIREESE- BD/DRC/ICV

Sent: Mon 1/18/2021 9:54:17 AM

Subject: Factsheets (002)

Received: Mon 1/18/2021 9:54:19 AM

Factsheets (002).docx

 
 

 

Ha collega’s,
Ik ben zo vrij geweest om de openstaande vragen/PM’ en in de factsheet van [OEE]

hebben wie welke informatie aanlevert bij [{e].

Volgens mij klopt het zo, maar ik hoor graag als dat niet zo is.

Op verzoek van zal ik zelf nog aanvullingen verzorgen over het WODC onderzoek m.b.t. toevoegen art. 141,1, Sr, met

name over de kwalificatie van het onderzoek.

Groet,

te adresseren zodat we een helder beeld 
 

 

35512786 0402



  
  

  
   

  

 (10)(2e)

   
- BD/DWJZ/SSRIEUYIED]

ee
ID] BD/DFEZ/CBU/Cluster

(10)(2e) BD/DFBC/FBC @minjenv.nl] 

 
 

AFD @minjenvnl];
Cc: IEEE - BD/DRC/CVEURIERR@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV  
Sent: Tue 3/23/2021 11:25:15 AM

Subject FW: DWJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Received: Tue 3/23/2021 11:25:16 AM

DWJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod comment JlE8 docx
 

mt=0 (10)(2e)

buiten verzoek

Bijgevoegd een paar kleine aanpassingen in de tekst, verder akkoord.

Waarvoor wil je precies een raming? Ik neem onze financiéle collega’s mee in de cc. Wil je een raming van ons voor

de RvdR mbt huidig wetsvoorstel?

Groet,

Van: ISCEIEONN- 5001255<|EEIIincr.
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:32

Aan: -BD/DRc/cVBRB)@ minjenv.nl>; BD/DRC/cV <JERESR @minjenv.nl>;

BD/DSen)/TenBJRE@ minienv.n >; [KES s80/0sen)/Tens <FENEA@ minjenv.ni>
Onderwerp: DWIJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Dag collega’s
In de bijlage treffen jullie in concept aan een DWJZ fiche over verdergaande uitbreiding van het taakstrafverbod. Het verzoek is

daarop mee te lezen en als jullie gedachten daarover hebben, in overleg met de collega’s van DFEZ ook te bezien wat eventuele

financiéle consequenties zijn. Het doel is om straks als de formatie een aanvang neemt, snel antwoorden beschikbaar te hebben

op vragen over de bepaalde onderwerpen. Zou ik vrijdag a.s. een eerste reactie mogen ontvangen en zouden jullie behulpzaam
willen zijn een raming op te stellen?

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e)

 

 

35512789 0405



 
  Lo

(10)(2e;(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl]
(Oe HRER] - BD/DRC/CVESUIE@ minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/RG

I}
50 DERC ESC

N @minjenv. nl]; EDIE BD/DFEZ/CBU/Cluster AJ
From: IREESE- 5D/DRC/ICY

Sent: Thurae 0% 11:48:02 AM

Subject FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Thur 11/26/2020 11:48:03 AM

Ha HUD,

Nog een kleine aanpassing in de eerder aangeleverde tekst over financién m.b.t. RvdR, zie mail hieronder, zwarte

tekst/geel gearceerd.

Groet,

Van: 8D/DRB/RG <|JED) >

Verzonden: donderdag 26 november 2020 09:59

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

cc: (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster A <|aieie] >

Ondenwerp:
RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

   
   

 
  
 

(10)2e)

ED)

 @minjenv.nl]; [GED

@minjenv.nl] 

 
 

   
 

  
   

 
Ik hadpy even contact metIESEvan DFEZ en besprak met haar dat de passage over de financién wat

algemener zou moeten. De boo clach an die daarop afgegeven moet worden is dat de kosten gedekt worden. Hoe

precies is niet zo relevant en kan in de uitwerking misschien ook nog wel wat veranderen. Ik begreep ook van [$i

dat het bedrag van Bll niet in het advies van de Rechtspraak stond maar uitkomst was van een herberekening
 

(11)1) 
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

(10)2e)

  

  
(10)(2e) (secretariaat)

(10)(2e)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[REETER ETelol [STE

35512791 0407



Reeds beoordeeld 

35512791 0407



To: (10)(2e) BD/DRB/SBA[IIIESE@ minjenv.nl];
BD/DWJZ/SSRIRGIEIIN @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/CVIIIESE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/21/2021 11:39:14 AM

Subject FW: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taak strafverbod
Received: Mon 6/21/2021 11:39:15 AM

Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Dag (10)(2e)

Van (10)(2e) begreep ik dat jij de taken van (10)(2e) voorlopig waarneemt. Zie onderstaande

mail. [0] is betrokken geweest bij het wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod.

Zou jij vzv toepassing de uitvraag bij de RvdR kunnen doen en EER hierover willen berichten?

Dank!

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512793 



 To: RIESE - 50/DRC/CVIEEEA@minjenv.nl]; BD/DW.JZ/SSRIIIESE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Mon 3/29/2021 12:57:46 PM

Subject: Intakeformulier’WODCOZP2021

Received: Mon 3/29/2021 12:57:47 PM

IntakeformulierWWODCQZP2021.doc

Ha [REE en EES)
Bijgevoegd een eerste opzet. Dacht mail jullie die alvast, kunnen jullie aanvullen daar waar mogelijk en nodig.
@ OEE): met dit onderzoek geven we dus invulling aan de toezegging van Grapperhaus om het geweld tegen journalisten te

onderzoeken (dat is de afgelopen periode toegenomen), maar ook invulling aan een deel van de uitwerking van de motie

verzoekt om onderzoek te doen naar geweld tegen journalisten en te onderzoeken (en eventueel te bewerkstelligen) om het

taakstrafverbod uit te breiden met journalisten.
Voor de toezegging over geweld tegen particuliere beveiligers (waar onze minister ook een onderzoek voor heeft toegezegd in

relatie tot uitbreiding taakstrafverbod) moeten we nog contact leggen met DVB om te vragen hoe zij hier onderzoek naar gaan

doen. Daarover is overigens gemeld dat pas bij een wetsevaluatie ook de positie van particuliere beveiligers meegenomen moet

worden.

Ik zou beide beroepsgroepen graag apart willen onderzoeken, zijn verschillend van aard en karakter.

Ik neem deze week nog wel contact op met DVB om iig afspraken te maken over het verbinden van de uiteindelijke lijntjes met
elkaar.

Groet,

  

 

 

 

35512795 0409



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUYIEEE @ minjenv.nl]
From: IC EOE- 5D/DRC/CV

Sent: Tue 1/19/2021 10:10:39 AM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 1/19/2021 10:10:40 AM

Dank voor de info.

van: [ECE SII- 50/0Wiz/s5R

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 10:57

ROSE 5D/DRC/CV; (10)(2e) BD/DRC/CV;
BD/DSenJ/TenB ;

- BD/DSenJ/TenB

: (10)(2e) -BD/DWJZ/ssR ; [DER BD/DWJZ/SSR ; sp/orc/cv ; EER

ROEM BD/Dsen)/TenB ;
- BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e)

Onderwerp: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Mij bereikte zojuist het bericht dat het debat ‘tot nader order is uitgesteld’.
Dat staat in Paminco en nadere informatie is niet beschikbaar.

Mocht in deze status nog wijziging komen, laat ik het onmiddellijk weten.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

  

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

 

 

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

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 21:32

Aan: JIEEESI 50/0rc/cv<RBB@ minjenv.ni>;IEEE- so/0rc/cv JRE @minjenv.nl>;
BD/DGPenV/PPBT/PBO <|REESI @ minienv.nl>; OED) BD/DSenl)/TenB JENESI@ minjenv.ni>;
UICDO- BD/DSenl/TenB JEENe minjenv.nl>

cc:

SN
BD/DWJZ/SSR JOM minienv.n >

- BD/DWJZ/SSR<[RlER@ minienv.nl>; [REIS

- BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5 (0c) -EE
minjenv.nl>

Onderwerp: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Graag vraag ik jullie aandacht voor de aanstaande behandeling van ons wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod.

Deze vindt plaats op maandag 25 januari a.s. te 11.00 in de Tweede Kamer. De behandeling heeft de vorm van een

wetgevingsoverleg en dat verloopt op vergelijkbare wijze als een AO.

Vanuit DWJZ wordt een dossier voorbereid ten behoeve van de voorbespreking op woensdag 20 januari te 17.00 uur (digitaal).
Het dossier zal dan nog niet compleet zijn. Dinsdag zend ik een eerste versie aan jullie toe.

We menen te weten dat de SP nogal wat vervolgvragen zal hebben over onder meer de uitvoeringsconsequenties. Naast een

stevige juridische ondersteuning is jullie bijdrage van belang. Ik verzoek jullie dan ook bij de behandeling aanwezig te zijn (vele
handen maken licht werk). De aanmelding zal ik verzorgen. De codrdinatie ter plekke zal worden gedaan door en van mijn
coodrdinatoren op dit dossier.

Ik verzoek jullie het voorgaande alvast in de agenda te noteren. Verder verzoek ik jullie na te denken over wie van je collega’s je
direct wilt kunnen benaderen tijdens het debat. Er waren bijvoorbeeld vragen over slachtofferbeleid (slachtofferzorg voor de

politie) en jeugdbeschermingsmedewerkers. Handig om de dossierhouders op deze terreinen alvast in te lichten zodat zij kunnen

worden benaderd.

Een wat meer precies verzoek volgt en ook voor de afzonderlijke onderwerpen zal ik jullie graag benaderen. Graag verneem ik

wie van de geadresseerden in ieder geval kan aansluiten.

Ik voeg alvast bij de nota naar aanleiding van het verslag waaraan jullie allen een bijdrage leverden.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 

  

  

   
 

 

|

 

35512799 0411



  
 

  
 

CORIO @ reclassering.nl]
ESE BD/DSenJ/TenBEES @minjenv.nl]); IESE - BD/DRC/C VIE

ll. - BD/DWJZ/SSRIEUIIEDIE@minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 3/30/2021 12:48:50 PM

Subject RE: Motie geweld tegen journalisten/verdere uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 3/30/2021 12:48:54 PM

 BI@minjenv.nl]; 

 
Het klopt dat wij intern gaan bekijken hoe we invulling gaan geven aan deze motie. We hebben nog geen heldere

procedure met tijdpad voor ogen.

Mochten we t.z.t. besluiten het nuttig te vinden de reclassering om advies te vragen of anderszins een rol voor jullie
te zien, dan komen we uiteraard via DGSenB bij jullie op de lijn.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

van: (SES
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 14:22

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

Onderwerp: RE: Motie geweld tegen journalisten/verdere uitbreiding taakstrafverbod

Goedemiddag,

Graag vraag ik nog even aandacht voor mijn onderstaande mail.

    
 

 

 
Van:

Verzonden: maandag 15 maart 2021 12:13

Aan: [EES @minjenv.nl'
: QO - BD/DSenl/TenB'

Onderwerp: Motie geweld tegen journalisten/verdere uitbreiding taakstrafverbod

Beste BLES,

Ik begrijp datje vanuit JenV aan de lat staat voor de uitvoering van de motie-Van Dam/van Wijngaarden (35 528

nr. 18) over onderzoek naar geweld tegen journalisten en het bekijken of het onder de reikwijdte van het

wetsvoorstel voor uitbreiding van het taakstrafverbod moet worden gebracht.
Zoals je ongetwijfeld zult begrijpen, hebben we vanuit de reclassering bijzondere belangstelling voor de uitvoering
van de motie. We hebben er natuurlijk zelf ook beelden bij. Ik vroeg me af: heb je een beeld bij het tijdpad en de

rol van de reclassering daarin?

Hoor het graag!

 

Met vriendelijke groet,

(oe) Reclassering Nederland | Bestuurssecretaris

Postbus 8215, 3503 RE UTRECHT - Vivaldiplantsoen 100, 3533 JE UTRECHT

ole) « | www.reclassering.nl yo

Werkdagen: ma / di / wo / do

  

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelik is, onder beroepsgeheim valt of om andere redenen rechtens

beschermd is. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte en vernietigt u het onginele bericht

35512800 0412



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

BD/DSenJ/TenB[IUIIEDEM@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRC/CV[HUYEDR@minjenv.nl]
Cc: DWJZ Parlementair]] (10)(29) @minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO UVC @minjenv.nl]; IEMAOIEINE - BD/DSenJ/Ten BIRGRIERR@ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DRC/CV[EEES)@minjenv.nl]

From: ECRBD/DRC/CV

Sent: Mon 6/28/2021 11:59:35 AM

Subject: RE: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun voor het

slachtoffer

Received: Mon 6/28/2021 11:59:36 AM

Ha Eel,
Eens dat het niet bij wetgeving hoort.

Strekking van de motie betreft de functie van het straffen, zie geel gearceerd hieronder. Is niet van DGRR. Qok de

slachtoffers elementen en psychische zorg is niet voor DGRR.

Pakkans is voor DGPenV. 1k heb ||EEan DGPenV opgenomen in de cc. Die gaf overigens al aan dat dat

al goed belegd is bij de politie met de ELA.

Groet,

Van: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Verzonden: maandag 28 juni 2021 12:30

Aan: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) - BD/DRC/CV; (10)(2e) - BD/DSen)/TenB

CC: DWJZ Parlementair

Onderwerp: RE: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun

voor het slachtoffer

Hi IRON,
Dank voor je bericht. Het klopt datje eerder hebt aangegeven dat de motie onterecht bij DWJZ is ingedeeld. In

februari is door (10)(2e) aangegeven dat de motie ook niet bij DGSenB thuishoort. Zie bijlage.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512801 



Reeds beoordeeld 

35512801 0413



 To: - BD/DWJZ/SSRIIEESE @ minjenv.nl]; BD/DRC/CVIEEEI @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 12/1/2020 9:01:57 AM

Subject: RE: nota naar aanleiding van het verslag taakstrafverbod

Received: Tue 12/1/2020 9:01:58 AM

 

Dank! Ja kreeg net een mailtje van hem, even eea toegelicht.
Van: BD/DW.Z/SSR

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 09:37

Aan: IEEESE- 50/0RC/CV; BD/DRC/CV

cc: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: nota naar aanleiding van het verslag taakstrafverbod

Goedemorgen

Hierbij, de bijlagen.
Inmiddels ligt hij bij jouw directeur.

Groet,
(10)(2e)

 

[RELIERT=Tolole [T=] 

35512802 0414



  
  

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

Sent: Tue 12/1/2020 11:16:38 AM

Subject: RE: nota naar aanleiding van het verslag taakstrafverbod

Received: Tue 12/1/2020 11:16:38 AM

Ha [IERIERN, dank!

Een ander vraagje, weet jij toevallig hoe je kamerstuknummers van brieven die we aan de kamer hebben gestuurd
kan vinden?

Ik ben op zoek naar de beleidsreactie bij het onderzoek een plein public die we 20 september naar de kamer

hebben gestuurd. Kan wel de brief in PDF vinden maar niet het kamerstuknummer.

Ben al de hele ochtend aan het zoeken, dus ik hoop dat jij weet hoe je dit kan vinden ;-p

(SCTETER oToledo [TEN fo] 
35512803 0415



      

- BD/DWJZ/SSR IEE) minjenv.nl]; BD/DRC/CVI ITERTo: (10)(2e)

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

Sent: Tue 12/1/2020 8:19:18 AM

Subject: RE: nota naar aanleiding van het verslag taakstrafverbod

Received: Tue 12/1/2020 8:19:19 AM

Goedemorgen, dank voor je mail.

Kun jij mij de versie in digijust nog even mailen?

Dank!

Groet,

Van: BD/DWAZ/SSR

Verzonden: maandag 30 november 2020 09:51

Aan: ROE - 50/0rc/cv ; IREESIN- 50/0Rc/cv

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

Onderwerp: nota naar aanleiding van het verslag taakstrafverbod

Goedemorgen collega’s,

 

  

 

Wellicht ten overvloede: ik maak jullie er graag op attent dat het stuk bij
Hartelijke groet,

35512804

 REED] ligt in digijust.

@minjenv.nl]

0416



To: (OED) - BD/DWJZ/SSRE @ minjenv.nl]; ED

BD/DWJZ/SSRIMUEDM @minjenv.nl]; IIKERESEM- BD/DRC/CV @minjenv.nl]: OED! -

BD/DGPenV/PPBT/PBO] @minjenv.nll; (10)(2e) BD/DSenJ/TenB IESE @minjenv.nl]; [KEES
EE- BD/DSenJ/TenBRIES@ minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRC/CVIRIESR@minjenv.nl];
BER. - ooo eno GEO minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/ClusterIEE omen nl] |(10)2e)|}
(1020) |B BD /DRE RC TES minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DBAen V/SBIIIEESI @ minjenv.nl];
BD/DSenJ/J IIEIESE@minjenv.nl]: (ED - BD/DWJZ/SSRIIEIESE @ minjenv.nl];
YR rors SEE -a mon
BD/DWJZ/SSRIEMIERI@ minjenv.nl]
From: SE - BD/DRC/CV

Sent: Thur 2/4/2021 8:45:52 AM

Subject: RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 2/4/2021 8:45:54 AM

 

 

 

 

Ha EEE,

Dank voor de info.

De motie over de journalisten (van Dam) mag idd bij DGRR § 0c} en mij) worden ondergebracht.

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

(10)(2e) 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIRGICIIE © minjenv.nl]
Cc: EMM - BD/DRC/CVEEESN@ minjenv.nl]
From: (ESE BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/26/2020 9:57:04 AM

Subject: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Thur 11/26/2020 9:57:05 AM

Ha NUON

Nog even voor mijn beeld, ben nog niet thuis in het wetgevingstraject. Het stuk dat je in Digijust wil voorleggen is

de nota naar aanleiding van het verslag mbt wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod toch?

Gaat deze ook langs DGSenB en tot welk niveau?

Ik hoor graag.

Groet,
10)(2e)

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

Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:15

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

Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Akkoord, hoor. Ik neem dat dan zo op in de eindversie met de teksten over ELA.

Hartelijke groet,

Reeds beocordeeld 



Reeds beoordeeld 



[RCETERE ol fo [ETE 

35512806 0418



To: BD/DWJZ/SSRIIIIESE @minjenv.nl]
Cc: (ESI - 50/DRC/CVIEEESN@ minjenv.nl]
From: BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/26/2020 10:00:49 AM

Subject: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Thur 11/26/2020 10:00:50 AM

Qk, thnx, ben het metje eens maar even kijken wat [IE vindt.

Ook omdat er tussen DGRR en DGSenB, eindelijk, op DG niveau, het gesprek plaatsvindt over taakafbakening en

waarin op welke wijze samen optrekken. Dus kan zijn dat juist dit onderwerp wel op DG niveau moet worden

voorgelegd. Maar ik kom er snel op terug.

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:58

Aan: [IEEESE- =0/0rc/cv

cc:IEEE- 50/DRC/CV
Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hoi [El
dat klopt.

Bij DGSenB wil iedereen visie vooraf. Ik vind dat niet nodig en zet in op DS] en DGSenB. Bij jullie dacht ik aan

DRC...

(10)i2¢)

(10}(2e)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



IN{=Elo RolleTo] fo [=T=10)

 35512807



   
   
 

(10)(2e) BD/DRB/RG [IUD]

EE
on:

(10)(2e) BD/DSenJ/TenB] @minjenv.nl]; ed) BD/DRC/CV[EYIEA @ minjenv.nl];

(10)(2e) Zs
RIEU @minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster

(10)(2e) minjenv.nl]; HY pia. - BD/DSenJ/Ten BIEUSICEQE@minjenv.nl]
: BDIDRC/CY

Sent: Thur 11/26/2020 11:34:52 AM

Subject: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Thur 11/26/2020 11:34:53 AM

 

  

 
 

Ha allen,
Dank voor jullie mail.

(eB zodat dit aangepast wordt.

 
Groat,
 

Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:28

an:[IES- 50/0FEz/CBU/ Cluster A ; BD/DRC/CV

(10)(2e) - BD/DRB/RG ; (10)(2e) - BD/DSen)/TenB

Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hoi [ghiied],

Dank voor je bericht. Onderstaande passage ziet op de rechtspraak en heeft geen betrekking op de tekst over

celcapaciteit die ik overigens niet meer terugzie. Aangezien we v.w.b. de celcapaciteit geen middelen claimen, heb

ik geen principieel oordeel of die celcapaciteit uiteindelijk wel of niet wordt genoemd. Indien de financiele paragraaf
wordt aangepast met onderstaande dan kan ik daar niet op tegen zijn.

Hartelijke groet,

[ied

Van: BD/DFEZ/CBU/ClusterA <|IRBED) >

Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:03

Aan:IEEE- 50/orc/cv <KRERE >

cc:IEICE 50/0re/RG <IIEIEDIN >; BD/Dsen)/TenB <EEIEAN >

Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hoi EY =n RES)

Paar kleine aanpassingen; ik heb wat lopen “knutselen” in de tekst; ik hoop dat het zo duidelijk is.

Cros(1020)
Gisteren mailde je me hier ook over. Kun je kijken of je het met onderstaande kunt aanpassen?

 

 

 

 SCTTo El oTole)fo [TEN fo]



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512808 0420



To: ERE0/0. 2/s sR IEEE @ minjenv.nl]
Cc: IERIE- 50/DRe/CVIEEESI@ minjenv.nl]
From:  [JRESI- 50/ORC/CV

Sent: Thur 11/26/2020 9:36:23 AM

Subject: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Thur 11/26/2020 9:36:26 AM

 

Helemaal goed!
Van: (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:15

Aan: BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Akkoord, hoor. Ik neem dat dan zo op in de eindversie met de teksten over ELA.

Hartelijke groet,

Van: BD/DRC/cV <|BES @minienv.nl>
Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:04

Aan: (10)(2e) BD/DW.z/SSR<|ESl@ minjenv.ni>
Onderwerp: FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Ha [KEIEDN.
Zie mail van (10)(2e) van drb. Graag deze tekst gebruiken. Is afgestemd met
Kom nog even bij je terug over wie bij ons in de lijn moet worden opgenomen voor visie vooraf.

Opmerking JER over ela volgt ook nog.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
(10)(2e) BD/DRB/RG <|JEE2 minienv n>

Datum: donderdag 26 nov. 2020 9:58 AM

Aan: [ESEB8D/DRC/CY <EESR@ minjenv.nl>

Kopie: BD/DFEZ/CBU/Cluster A <|JJJES @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hoi [REE]
,

Ik had al even contact met |EESIllvan DFEZ en besprak met haar dat de passage over de financién wat

algemener zou moeten. De boodschap die daarop afgegeven moet worden is dat de kosten gedekt worden. Hoe

precies is niet zo relevant en kan in de uitwerking misschien ook nog wel wat veranderen. Ik begreep ook van [SR

dat het bedrag van |JJKEllf niet in het advies van de Rechtspraak stond maar uitkomst was van een herberekening

(waar ERI bij betrokken was). Ik begrijp dat dat bedrag onvoldoend hard is om nu op te nemen. Daarom voorstel

die passage als volgt te wijzigen.

 

 

   
 

 

  buiten verzoek

   (10)(2e)

 

 

  

 

  

    
 

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

 
)2e) secretariaat)

(10)(2e) @minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

Van: -80/DRe/cV<P @minienv.nl>
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:52

Aan: 8D/DRB/RG JES ninienv.nl>; BD/DFBC/FBC<I@ minienv.nl>
35512811 0421



CC: (10)(2e) BD/DRC/CV SRE @ minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Ha en [REIESN,
Zie onderstaande mailwisseling nav financién bij wetsvoorstel uitbreiding wetsvoorstel taakstrafverbod.

Zijn jullie akkoord met opname van onderstaande tekst v.w.b. financiéle dekking rvdr?

Ik hoor graag!
Na akkoord kan afstemming met DFEZ plaatsvinden.

Groet,
RIED

an: BD/DSenl/TenB JES @minjenv.nl>

peMeal
25 november 2020 10:40

BD/DWJZ/SSROE SCTBD/cB)/C<JHEIEI@ minjenv.ni>;
BD/DRC/CY JRE a ninjenv.ni>; BD/ORCICY 5 ooo TA REED)

van -0 Dot ent JES Me inienv.ni>
Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Dag [IGEIEDN,
Dank voor je bericht. Indien een ieder akkoord is zal ik zorgen voor afstemming met DFEZ.

Hartelijke groet,

rsECCI =o v:7/55R<I rivicn.Venuntienpow 25 november 2020 10:25

(10)(2e) BD/CBJ/C

pry oe
(10 BD/DSenl)/TenB JEENeinjeny.nl>; | (10)2e) §

OPEN BD/DRC/CV <UNIEAIM @ minjenv.nl>; rd<RUEBRN @ minjenv.nl>; (10)(2e)

BD/DSen)/TenB <|IIAEIESM@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hallo collega’s,

Hartelijk dank! Ik wilde er dit van maken (kleine tekstsuggesties):

Als het voorgaande akkoord is, zouden jullie dan ook in de afstemming met DFEZ willen voorzien?

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512811 



Reeds beocordeeld 

35512811 0421



  
 

 

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

BD/DWJZ/SSRIIIINESIM @minjenv.nl]; BD/DRC/C VEEN @minjenv.nl]
From: - BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/5/2020 9:58:51 AM

Subject: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Received: Thur 11/5/2020 9:58:53 AM

Kan de letterelijke tekst waar het om gaat niet knippen en plakken maar zie bijgevoegd PDF; gaat om de tekst bij
lid 1, c:

Daar wordt een opsomming gegeven van de beroepen waar het om gaat.
Zou die zin gebruiken ipv personen publieke taak

Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: donderdag 5 november 2020 10:57

Aan: OES -8D/DWiz/sSR;IEEE- 50/0RC/CV ; BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Vanaf de zijlijn: is hierbij inderdaad betrokken, en heeft onder meer gewezen op een goede afstemming
met [EE en [ER op dit deel.

 

 

Vriendelijke groet,
(10)(2e) 
van:[CES50/0 z/ssR <HIEEED >

Verzonden: donderdag 5 november 2020 10:53

(10)(2e) BD/DRC/cV <[EED >; BD/DRC/cV RES

ole) BD/DWIJZ/SSR <Jg9lel) >

Onderwerp: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Goedemorgen collega’s,
De beroepsgroep is inderdaad enger (personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de

handhaving van de orde of veiligheid)
Moeten we de relatie eigenlijk wel leggen? Er zijn meer verschillen waarvoor we geen aandacht willen (meer feiten

bij snelrecht). Ik zou eigenlijk het geheel van de beleidsreactie moeten zien om dit goed te beoordelen. Is

RONEN daarbij betrokken?). Maar goed, om me tot de gestelde vraag te beperken: het gaat bij het wetsvoorstel

om een iets engere groep inderdaad. Als je naar het wetsvoorstel verwijst zou ik zo nauwkeurig mogelijk bij het

bovenstaande aansluiten.

Hartelijke groet,

 
  

  

Reeds beoordeeld 



[RCLERoI=Tololfo [TT e 

35512812 0422



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

Sent: Thur 11/5/2020 3:26:37 PM

Subject: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Received: Thur 11/5/2020 3:26:38 PM

Yes, jij ook bedankt voor je suggestie!

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

Verzonden: donderdag 5 november 2020 13:04

Aan: [JIREESI- s0/pRC/cv; - BD/DWJZ/SSR ; BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Dat kan, maar iets verkort is ook goed hoor: personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de

handhaving van de orde of veiligheid. Daaronder vallen ook de personen die specifiek zijn opgesomd.
Dank voor de afstemming in ieder geval!
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Reeds beoordeeld

(10)(2e) 



[REETER oI=ToToTgo [=T=1Te] 

35512813 0423



  
 

To: ROSE B0/DRC/CVIEEI@minjenv.nl]; BD/DWJZ/SSRIIIIESE @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Thur 11/5/2020 9:38:31 AM

Subject: RE: snelrecht laatste toevoeging irt wet taakstrafverbod

Received: Thur 11/5/2020 9:38:32 AM

   

Ik check het even bij [ESR
We hadden de beroepsgroep toch juist expliciet geen 'vpt'genoemd bij deze wet. Kunnen we het geel gearceerde
deel ‘enger’formuleren? Weet jij zo uit je hoofd wat we hierover hebben opgenomen in de MvT

Van: BD/DRC/CV

Verzonden: donderdag 5 november 2020 10:15

Aan:[IEEE 50/0RC/CV

Onderwerp: snelrecht laatste toevoeging
Hi ROE

Zie jij in onderstaande tekst nog bezwaren? Kreeq ik ter controle van dRB bij beleidsreactie snelrecht.

Gr

   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)
[ERE] © minienv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
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To: BD/DWJZ/SSRIIINEIE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Mon 6/21/2021 1:53:48 PM

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

Received: Mon 6/21/2021 1:53:48 PM

Ha JOE N,

Ik heb de vraag bij het eerste gedachtenstreepje hieronder uitgezet via het OM account; betreft of en hoe OM

omgaat met oplegging kale taakstraffen (wat dus niet conform de regelgeving is).
Die was ik nog vergeten op te nemen in mijn vorige mail.

RIEDElol=Tolo]fo [TET fo)

35512816 



    
    
 
 

To: EDEN =0/0\vJz/ssR IRE @ minjenv.n!]; IEEE
BD/DRC/GC]| (

inj

Cc:

 

 

From:

Sent: Fri 10/9/2020 7:43:50 AM

Subject RE: Vraag over taakstrafverbod

Received: Fri 10/9/2020 7:43:51 AM

Dank voor je uitgebreide toelichting Een!

Groet,

oc
fi

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

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 17:56

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV ; ERED] BD/DRC/GC     
  CC: (10)(2e) BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: Vraag over taakstrafverbod

Goedemiddag [SLED] (1

Dat klopt. Die eRe eburges zedenzaak wordt ook (impliciet) aangehaald (voetnoot) in de MvT (zie blz 9). Het

wetsvoorstel biedt dus geen remedie tegen de gevoelde wrevel. Maar dat weten de bewindspersonen (bij de

voorbereiding aan de orde geweest). Misschien wel goed om dat scherp te hebben. Niet beoogd is daarin wijziging
te brengen omdat het in voorkomende gevallen ook een oplossing zou kunnen bieden om bijzondere

omstandigheden, gelegen in de persoonlijkheid van de verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is

begaan, in de rechterlijke beoordeling te betrekken.

Hoop dat dit verheldert en anders houd ik mij beschikbaar voor verdere uitleg.

Groet,

van: [JIE
- BD/DRC/CV<|REESP@ minjenv.ni>

Verzonden:a 6 oktober 2020 10:10

Aan: (10)(2e) BD/DRC/GC <

Onderwerp RE:Vraag over taakstrafverbod

 

 

   (10)(2e) Dminjenv.nl>; (10)(2e) BD/DWIJZ/SSR 

 
Ik ben bekend met de ‘problematiek’ rondom het opleggen van een taakstrafin combinatie met 1 dag celstraf, als

soort van ‘uitweg’ voor rechters om het taakstrafverbod te ‘omzeilen’.

Even heel negatief geformuleerd, want hierdoor is het wel mogelijk meer maatwerk toe te passen in zaken waar het

nodig is ©

Het taakstrafverbod verbied enkel het opleggen van een ‘kale’ taakstraf, combinatiestraffen zijn gewoon mogelijk.
Het traject waar ik bij betrokken ben ziet primair toe op het verbieden van ‘gevolgschade’ die als randvoorwaarde

gesteld wordt bij de toepassing van het taakstrafverbod in geval van geweldsdelicten tegen een deel van

werknemers met een publieke taak (0.a. politie, brandweer, ambulance).
Het blijft ook met onze aanpassing dus nog steeds mogelijk om een combinatiestraf van 1 dag gevangenisstraf plus
taakstraf op te leggen.

 dat klopt toch?Check het voor de zekerheid ook nog even bij mijn collega van wetgeving, @ Eales)

Groet,

 SEO - 50/orc/cC<DEDIIN© minjenv.nt>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 13:28

Aan (10)(2e) BD/DRC/CV JRE eo minienv.ni>
cc: -60/0re/cvGENinfenv.ol
Onderwerp: Vraag over taakstrafverbod

Hoi [HER

Tijdens het gesprek bracht je op betrokken te zijn met aanpassing van wet taakstrafverbod. Hierop reflecteerde ik even uit de

losse pols op dat ik het mooi zou vinden als dit ook voor 248b (betaalde seks met minderjarigen) zou kunnen gelden. Dit schurkt

immers aan tegen mensenhandel. Maar: Toen ik deze opmerking maakte had ik niet helemaal scherp dat reeds voor dit zeden-

artikel een taakstrafverbod geldt!
Nu vraag ik me het volgende af:

In de bekende zedenzaak van Valkenburg is voor een aantal klanten alsnog een taakstraf opgelegd, maar met daarbij een

celstraf van één dag onvoorwaardelijk.
Het OM was het met deze straffen niet eens en stelde in zes zaken cassatie in. In cassatie heeft het OM aangevoerd dat het

opleggen van een taakstraf zonder substantiéle gevangenisstraf in strijd is met de strekking en de bedoeling van de wet. De

Hoge raad was het hier echter niet mee eens...

Is jou bekend of er met de wijziging van wet taakstrafverbod die nu gaande is, er nog iets gebeurt n.a.v. de “wrevel” die de

etrafanlenging in die zaak heeft veroorzaakt (bij 0o.a. OM)?
35512819 0426

 

buiten verzoek 



(bijv. aanpassing memorie van toelichting de strekking en bedoeling van de wet)
Groet,

 
Beleidsmedewerker Mensenhande!

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIIEEIE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DRC/CV

Sent: Tue 10/27/2020 8:58:36 AM

Subject: RE: wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 10/27/2020 8:58:37 AM

Ha BLE, inmiddels bijna door al mn mails, zullen we vandaag even bellen?

Reeds beoordeeld

(10)(2e)

35512821 



 

  
  To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]

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

Sent: Tue 11/17/2020 3:50:59 PM

Subject: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Tue 11/17/2020 3:51:00 PM

Dank, ik heb donderdag a.s. tijd ingeruimd hiernaar te kijken. Je hoort nog van mij.

Groet,
(10)(2e) BD/DWJZ/SSR

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:46

Aan:REESE 5o/0GPenv/rraT/PBO ; IIIREED) 8D/DRC/cV ; IEEE 50/DRC/CV ; (10)(2¢)

 
 

 van - BD/DSenJ/TenB ; IUCN BD/DSenl/TenB

cc: BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Collega’s,
In deze versie werden alsnog de cijfers van de raad voor de rechtspraak verwerkt.

Wellicht beter om bij lezing hiervan uit te gaan.

Hartelijke groeten,

 (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: maandag 16 november 2020 14:48

Aan:REESE 5o/pGrenv/preT/PRO <|IRES injenv.nl>; IIE BD/DRC/CV

<JRRESH © minjenv.nl>; UCONN BD/DRC/CV < @ minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DSenl/TenB

JERESM Ge ninjenv.ni>; WOON - BD/DSenl)/TenB JERE minjenv.nl>

: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR <JRYPON @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

By the way: nog niet is verwerkt een bijdrage die we van de Raad voor de rechtspraak mochten ontvangen. Dat zal

jullie opvallen ©. Weet dat ik over de bijdrage de beschikking heb en dat deze bij de verdere werkzaamheden zal

worden betrokken.

Hartelijke groet, EU

Van: ROSIN 50/D\W)Z/SSR

Verzonden: maandag 16 november 2020 14:34

Aan: OE) -8D/DGPenV/PPBT/PBO <IEESIc nminjenv.n i>;
JERE ninj env.nl>; IEEE BD/DRC/CV SRE @ minjenv.ni>;
y (0c ERIECEES ED /Dsen)/TenB JEERN@ minjenv.nl>

(10)(2e) D/DW2/55R
x

IEE noe
Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Beste collega’s,

Bijgaand treffen jullie een concept van de beantwoording van het verslag van de Tweede Kamer. Jullie eerdere

bijdragen, waarvoor dank, zijn daarin verwerkt. Graag jullie kritische blik of ik daarin iets over het hoofd heb

gezien.

Ik heb nog een viertal onderwerpen als beleidsrijk geidentificeerd. Die zijn in de tekst schuingedrukt. Het gaat om

het navolgende:

p. 5: slachtoffers en slachtofferhulp: klopt het wat ik hierover opmerk? Mogelijk vergt dit afstemming met

slachtofferbeleid bij DS]?

p. 11: jeugdbeschermingsmedewerkers. De SP wil weten wat er gebeurt voor deze doelgroep. Wie is (ook al weer)
dossierhouder bij DS] en kan dit verder worden aangevuld en gecheckt?

P14/15: SGP wil een beschouwing over het maatschappelijk nut van taakstraffen. Google levert weinig op. Is er een

dossierhouder bij DS] die hierop kan reflecteren?

P15: de financiéle paragraaf. Kunnen we aangeven welke middelen voor het wetsvoorstel in de begroting worden

gereserveerd?
Ik dank jullie op voorhand voor de verdere bijdrage die ik hoop deze week tegemoet te kunnen zien. Een

begeleidende nota volgt uiteraard voor afstemming.

Ha rtelijke groet,

 
 
   

    

 
 

 BD/DRC/CV

BD/DSenl)/TenB
   
  

 

 

  . (10)(2e) injenv.nl>; RESIN 50/DRC/Cv

JERE © minjenv.ni>; (10)(2e) BD/DRC/CV UB @ minjenv.nl>; BD/DSenl/TenB

JES 2 ninjenv.ni>; le] BD/DSenl/TenB JE @ minjenv.ni>

35512822 0428

 



ED) BD/DWJz/5SRJJEC@ 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.

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,

(10)(2e)

 

 

35512822 0428



To: BD/DWJZ/SSRIINEII @ minjenv.nl]
From: [REESE BD/DRC/CV

Sent: Tue 3/16/2021 9:33:33 AM

Subject: Taakstrafverbod uitbreiden met journalisten

Received: Tue 3/16/2021 9:33:35 AM

 

Ha NEIEDN

buiten verzoek 
Wij zijn nog aan het stoeien over de wijze waarop wij invulling willen geven aan de motie over het uitbreiding
taakstrafverbod met journalisten. Omdat jij al wat meer ervaring hebt op dit terrein wilde ik je vragen of jij hier

misschien op wil meedenken met mij of over wil sparren? Ben even zoekende naar een proces hoe we uiteindelijk

invulling kunnen geven aan deze toezegging. Ik heb hieronder een drietal acties die genomen kunnen/moeten
worden beschreven en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

1. Wij gaan i.i.g. een onderzoek doen naar het toenemende geweld tegen journalisten, ook omdat Grapperhaus
dit heeft toegezegd in hetzelfde debat. Er ligt nog een recent onderzoek (2017 van de NV] zelf) en de

beleidsmaatregelen die n.a.v. dat onderzoek zijn geimplementeerd zijn nog niet zo lang van kracht (2019-
dus effecten zijn nog niet echt meetbaar) dus het is gok nog even

naar willen gaan doen (en dus ook vernieuwend is).

    
 

(11)(1)

De uitkomsten van dit onderzoek moeten voor een deel antwoord geven op de vraag; of het taakstrafverbod een

oplossing biedt.

2. Daarnaast denk ik dat

(11m

3. Als derde stap kun je (aanvullend) ook (11)(1)

(11)(1)

 Ik hoop dat je tijd hebt om even met mij mee te denken en ik hoor graag wat jouw ideeé&n hierbij zijn.

Groet,

(102
J

Van: BD/DWIZ/SSR

Verzonden: maandag 13 januari 2020 09:40

Aan: ROS) BD/DRC/CV ; BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DSenl/TenB; BREE

RIIEDN 5D/DRC/CV

35512823 0429

 
 
  

 



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

Onderwerp: Uitbreiding taakstrafverbod - adviezen overzicht

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Bijgaand treffen jullie aan de bij het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod uitgebrachte adviezen. Ik zou jullie
willen daarvan al zoveel mogelijk kennis te nemen. Zoals gezegd zijn we aan de gang gegaan met de verwerking en

een voorlopige appreciatie treffen jullie alvast aan in het eveneens bijgesloten WORD-document.

Op enkele onderdelen ontvang ik daarbij graag jullie input. Zeker daar waar het bredere VPT-beleid / de uitvoering
van de ELA aan de orde wordt gesteld, ligt een reactie van de beleidsreacties voor de hand. Zo wordt geklaagd over

het niet opnemen van aangiften (deurwaarders en jeugdbeschermers). Ook wordt gevraagd of niet met

aanscherpingen van het rekwireerbeleid kan worden volstaan.

Naar aanleiding van de adviezen beraden wij ons verder of het criterium nog in die zin zou kunnen worden

aangepast dat het niet kunnen terugtreden, daarin nadrukkelijker staat vermeld. Wordt vervolgd dus.

Mogen wij eventuele aanvullingen op de al geschreven teksten en overig commentaar maandag 20 januari in

ontvangst nemen? Bij mijn afwezigheid (||GIES:contact worden

gezocht met EERIED)

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e)

 

35512823 0429



   

 

  

 

To: IED) - BD/DWJZ/SSRIIIREIM@ minjenv.nl];
BD/DRB/RG[RGN @ minjenv.nl
Cc: WIFE - BD/DRC/CV @minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DRC/CV

Sent: Tue 10/27/2020 3:18:39 PM

Subject wetgevingstraject uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 10/27/2020 3:18:40 PM

vragen.docx

   
  

Heren,

Bijgevoegd het overzicht met vragen die aan ons is toebedeeld met een eerste reactie van EES

gereageerd.
Kort samengevat en als toelichting bij mijn opmerkingen:

- Het OM heeft uberhaupt geen gegevens over strafoplegging en taakstraffen.

J] waar ik ook weer op heb 

- De RvdR zou cijfers kunnen aanleveren over aantal kale taakstraffen (vraag 1). Ik denk dat over een periode van bijv. de

afgelopen 5 jaar een redelijk stabiel gemiddeld beeld kan geven? Wanneer kan de RvdR die informatie aanleveren?
- De meer

*

analyse’ cijfers zijn niet beschikbaar, daarvoor is uitgebreid dossieronderzoek nodig en hebben we geen tijd voor

- De vraag over waarom de RvdR geen medewerking wilde verlenen is nog wel relevant, dus daar graag nog wel input op

Verder heb ik begrepen van [RIJIEB] dat hij nog een aanvullende vraag heeft over het aantal opgelegde combinatiestraffen

taakstraf en onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan [fea], met het verzoek dit voor te leggen aan de RvdR.

ROPEY) zal dit nog op de mail zetten (vandaag of morgen) maar omdat ik morgen niet werk doe ik het even op deze manier

zodat [EOE] het direct door kan mailen naar [RiNeR].

OER] kunnen wij donderdag even bellen?

Ik hoor graag!

Met vriendelijke groet,

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitshestrijding
Turfmarkt 147

2511 DO Den Haag
Maobiel:

E-mail: EES) @ minjenv.nl
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 To: BEE0/0. z/ssSRIIEE

Ganienv.ni]
 

  

Cc: BD/DSenJ/TenB @minjenv.nl];
BD/DSenJ/Ten BRYCE @ minjenv.nl]
From: CO BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 10/22/2020 11:59:00 AM

Subject conceptbeantwoordingschriftelijkverslag vragen wetsvoorstel - DSenJ

 

Received: Thur 10/22/2020 11:59:02 AM

conceptbeantwoordingschriftelijkverslag vragen wetsvoorstel.docx

Dag [(REDL
Hierbij de conceptbeantwoording van de schriftelijke vragen vanuit DSen]. Wij hebben ervoor gekozen de antwoorden in het

door jou toegestuurde document op te nemen. Mocht je nog vragen hebben, bel of mail gerust.
met hartelijke groet,

(10)(2e) 
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

 
E: EERY@ minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
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Ell

@minjenv.ni];

@minjenv.nl]; (oed)

BD/DBAenV/SB @minjenv.nl];

: BD/DWJZ/SSR GY @ minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BEWQIFR@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 1/18/2021 10:23:42 AM

Subject: Factsheets (002)

Received: Mon 1/18/2021 10:23:43 AM

Factsheets (002).docx

 

 

 

 

Beste collega’s,
Met het oog op de aanstaande kamerbehandeling maandag 25 januari a.s. (die vooralsnog gewoon doorgang lijkt te

vinden) heeft collega (10)(2e) bijgevoegde factsheets opgesteld. Ik zend het toe met het verzoek mee te

lezen en vooral aan te vullen.

In factsheet 4 staan enkele PM’s voor jullie. De onderwerpen zullen jullie bekend voorkomen omdat ze in het

verslag al aan de orde kwamen. Iets meer verdieping ten behoeve van het debat is daarbij wel prettig voor Dekker.

Graag ontvang ik uiterlijk morgen een reactie.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

 

35512829 0434



To: TREE ERE @ reclassering.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIIEEEI @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 7/14/2021 9:25:05 AM

Subject: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod -

Received: Wed 7/14/2021 9:25:06 AM

   

 Biel wz geaccepteerd opm checken

(10)(2e) 

 
Alles wel? In verband met de vakantie van richt ik mij tot jou in verband met een vraag inzake de

beantwoording van de schriftelijke vragen rondom het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Op pagina 16 van

de bijlage wordt een vraag gesteld over het onderzoek waaruit zou blijken dat recidive na taakstraf lager is dan na

(korte) gevangenisstraf. Mag ik jou verzoeken zo snel als mogelijk input te leveren.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

[R=ElsERoL=Tolo] fo [1-10] 

35512830 0436



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIEUSCINE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSendJ/TenB

Sent: Mon 7/19/2021 11:17:13AM
Subject: FW: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod (10)(22) [YP geaccepteerd opm checken

Received: Mon 7/19/2021 11:17:14 AM

Hi IERESE,
Zie hieronder de reactie van het CJIB. Excuses voor de vertraging.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) ClIB/S&B

Verzonden: maandag 19 juli 2021 13:10

Aan: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod [EElE3wz geaccepteerd opm checken

Goedemiddag | (10)2¢) |

Van mijn collega eR) ontving ik onderstaand verzoek met de vraag dit op te pakken.

Bijgaand de beantwoording van de aan het CJIB gestelde vraag om mee te lezen met de MvA op p. 3:

lk hoop je hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Juridisch beleidsadviseur

Afdeling Strategie & Beleid

Centraal Justitieel Incassobureau

Ministerie van Justitie en Veiligheid
sselschadestraat 55 | 8913 HA | Leeuwarden |

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 



  
 

 

 To: (10)(2e) - BD/DBAenV/SBl IUD) minjenv.nl]
Cc: (ED) BD/DSenJ/Ten 5 BRUTE rin env nl:
BD/DWJZ/SSRIIINESEM @minjenv.nl]
From: IEEESI- 8D/DSenJ/TenB
Sent: Tue 1/26/2021 10:29:33 AM

Subject FW: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 1/26/2021 10:29:34 AM

Hi [EER],

Kan jij aub ook nog even meelezen op onderstaande motie. Alvast dank.

  
 

met hartelijke groet,

(10)(2e) 
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

 
E:

.

EULER Cm eny. nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

 

van:IGEIEDNN eo/orc/cv <JIHEJED] @ minjenv.nl>

Verzopeey rsa
26 januari 2021 10:52

BD/DWIZ/5SR <[ESEIESM@minjenv.ni>; BD/DGPenV/PPBT/PBO

oe mynl>

ae
TE

JERE @ ninjenv. nl>; (10)(2e) BD/DSenl/TenB

ROS @minjenv.nl>; - BD/DSen)/TenB <JEIEDR@ minjenv.nl>; BD/DRC/CV

<JREESY @minjenv.ni>; 012s) BD/DRC/CV JREESH @ minjenv. nl>;EE —(2e) BD/DRC/CV

<E} @minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

    
 

 
Zie onderstaande toevoeging van dGPenV in geel, met deze toelichting : Zie hieronder in het geel mijn reactie. Ik zou

daarnaast nog willen aangeven datIE Ci)

(11)(1) 
35512833 0438



(11)(1)

van:IEEE- 50/0W/2/ssR IEEESM@ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 10:38

Aan: BD/DRC/cV<[BB)@ minjenv.nl>; REED) oo

DoPeny
pray £20 JERE: inieny.nl>

cc:

-BRUIZ SSR <IIREDI
© ninjenv.n >; BD/DSen)/TenB

oe Er - BD/DSen)/TenB <JHRIBRR@ minienv.nl>; BD/DRC/CV

<I© minjenv.n >; INNCEICONEE 80/0Rc/cv NGNESM@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 
 

 

 

Dag collega’s,

Kan ik aan de politiek assistent laten weten dat deze motie, met de aanpassingen oordeel Kamer kan krijgen?

pendelijke groet,
 

 

Van: (10)(2e) BD/DRC/CV JRE) @ minje nv.nl>

paOT
26 januari 2021 09:27

8D/DGPenV/PPBT/PBO <JIICIESIIM© minienv.nl>
BD/DWJZ/SSRJJEC@ minjenv.ni>; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR

(10)(2e nl>; RED) BD/DSenl/TenB <|JRESI@ minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB

EE ore (10)(2e) L BD/DRC/CV <UYEIN © minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV

<IREBM @minienv.nl>
Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zie onderstaande motie van SP over onder meer pakkans.

Zijn er volgens jou aanpassingen of suggesties nodig?

Gr

 

 

van:INCTEONEE &0/0w)z/ssR <ECIEONE© minjeny.nl>

hoEEC
25 januari 2021 19:19

BD/DSen)/TenB <[INEIESIN@ minjenv.ni>; [IEEE B0/Dsen)/TenB JKEENEIN@ minjenv.nl>;TYTTTY SEB @ minjenv.nl>

~10)2¢) -80/0WJz/5SR <JEEEIM@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

Hoi,

Ik kan me enkele bijstellingen voorstellen die het geheel mogelijk beter te hebben maken:

(111) 
35512833 0438



(11)(1) 
Groet,

Verzonden: maandag 25 januari 2021 18:22

 Aan: (10)(2e) van - BD/DSenl/TenB <|JEIE@minienv.nl>; BD/DSenl]/TenB

<EE@minjenv.nl>; SEI- BD/DRC/CV <[ER]@minjenv.nl>
CC: (10)(2e) BD/DWIZ/SSR <IEEI@minjenv.nl> 
Onderwerp: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Beste collega's,

De SP overweegt een motie als hieronder weergegeven. Het zou mooi zijn als een Qordeel Kamer kon worden. Het lijkt te zien op

het taakveld van DGSenB, maar er zit ook pakkans in, vandaar aan jullie allen.

Zouden jullie een voorlopige waardering kunnen geven en voor morgen een reactie voorbereiden?

Hartelijk dank en groet,

led)

-—---Qorspronkelijk bericht-----

Van: IRESE <IEESE© icloud.com>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 18:15

Aan: (10)(2e) - BD/DWIZ/SSR <|IRDESE© minjenv.nl>
Onderwerp:
 

Als motie overweeg ik zoiets als dit:

10.2.9; 11.1 

35512833 0438



 
  

  
 

To: HERES- 50/CBJ/CIRESM@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - BoD 2 5 SITE @rminjenv.ni]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 3/18/2021 4:30:43 PM

Subject: FW: DWJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Received: Thur 3/18/2021 4:30:44 PM

DWJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod.docx

  

 

 Dag [eid]

Mag ik jou verzoeken samen met DFEZ te financiele consequenties te bezien. Als ik me niet vergis hebben we daar

eerder iets voor aangeleverd.
Dank alvast.

Hartelijke groet,

(10)(2e) 

  
 
Van: (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:32

Aan: JEU) - BD/DRC/CV ; (10)(2e) - BD/DRC/CV; (10)(2e) - BD/DSen)/TenB ; (10)(2e) 
BD/DSenl)/TenB

Onderwerp: DWIJZ fiche Uitbreidingen taakstrafverbod

Dag collega’s
In de bijlage treffen jullie in concept aan een DWJZ fiche over verdergaande uitbreiding van het taakstrafverbod. Het verzoek is

daarop mee te lezen en als jullie gedachten daarover hebben, in overleg met de collega’s van DFEZ ook te bezien wat eventuele

financiéle consequenties zijn. Het doel is om straks als de formatie een aanvang neemt, snel antwoorden beschikbaar te hebben

op vragen over de bepaalde onderwerpen. Zou ik vrijdag a.s. een eerste reactie mogen ontvangen en zouden jullie behulpzaam
willen zijn een raming op te stellen?

Hartelijk dank en groet,

(10)(2e) 

35512835 0439



 
 

To: (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC]] qlel) @minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) BD/DSenJ/Ten B[IEUSICIM@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DWJZ/SSR[IUEEIE @minjenv.nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 1/21/2021 5:00:39 PM

Subject FW: Overzicht van vragen
-

gena

Received: Thur 1/21/2021 5:00:41 PM

Overzicht van vragen - gena.docx

kamerbrief-over-aanpak-gericht-op-personen-met-verward-gedraq.pdf

  
  

 

 

 

 

(10)(2e)

 buiten verzoek Dinsdag a.s. om 16.00 uur staat een WGO gepland ihvk het wetsvoorstel

uitbreiding taakstrafverbod. Samen met DWJZ/DGRR/DGPoL wordt gewerkt aan de voorbereiding. Vanuit DSenl]

coordineer ik het deel dat voor onze directie van toepassing is. Bijgaand overzicht bevat een aantal vragen op het

terrein van verwarde personen. Mag ik jou verzoeken dinsdag a.s. vanaf 16.0 uur bereikbaar zijn voor het geval

tijdens het WGO vragen worden gesteld over dit onderwerp.
Alvast dank.

Hartelijke groet,

van:[IEEE50/0\/z/ssR

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 16:06

Aan: - BD/DSenJ/TenB ; (10)(2) BD/DSenJ/TenB

cc:INCI50/0 W.7/S5R
Onderwerp: Overzicht van vragen

-

gena

Hoi Jae)

 

 
In vervolg op ons telefoongesprek nog enkele vragen waarop jullie een bijdrage zouden kunnen leveren (of alvast

dossierhouders bij opsnorren). De vragen zijn geel gearceerd. De kamerbrief is als service bijgevoegd.
Slachtoffers en jeugdbeschermingsmedewerkers heb ik al binnen maar nog niet verwerkt.

Hartelijke groet en dank!

(10)(2e) 

35512836 0440



(10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/ClusterAEE @minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIITREREE G minjenv.n|]: IIIEESEE- 50/DRC/CVIERESE@minjenv.nl];

- BD/DRC/CV[[SUEI@minjenv.nl]; ED) - BD/DSenJ/TenBINIEIEIM @minjenv.nl]
From: rE) - BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 11/25/2020 12:28:56 PM

Subject FW: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Wed 11/25/2020 12:28:57 PM

Beste [EE],
In het kader van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod heeft de VKC-justitie vragen gesteld. Ten aanzien van

de financiele paragraaf wordt onderstaande tekst voorgesteld. Mag ik jou verzoeken kritisch mee te lezen op

onderstaande tekst.

Alvast dank.

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

Reeds beoordeeld

(10)(2e) 



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

35512837 0442



 
 

To: IED) - BD/DWJZ/SSRIUYIEEE @ minjenv.nl]
From: OrM - BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 6/28/2021 9:27:47 AM

Subject: FW: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taak strafverbod

 

Received: Mon 6/28/2021 9:27:48 AM

21.045 EK Wet uitbreiding taakstrafverbod.pdf

Bijlage.pdf
RE: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf
 

(10)(2e)

Zie hieronder de reactie van de reclassering ihkv het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. In de bijlage tref je
een reactie op de vragen die zien op de VOG en re-integratie.

Mochtje nog vragen, bel of mail gerust.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 

 
Van: JD)

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 11:52

Aan: [EH- BD/DSenJ/TenB
: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB ; Mooij, J.

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

Hoi INEEIEEN,
Uit dit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werkgestraften 47% minder vaak recidiveren dan kortgedetineerden.

Wij hechten eraan om dergelijk onderzoek structureel uit te voeren, zodat we altijd een recent beeld hebben van de

effectiviteit van ons instrumentarium. We zijn in dit kader met jullie in gesprek over een Nationaal

onderzoeksprogramma vrijheidsbeperkende sancties.

Het publieksonderzoek kwam ter sprake tijdens de deskundigenbijeenkomst in de EK. Naar aanleiding daarvan

hebben we EK bijgaande brief gestuurd (stuurde ik al eerder aan [RES (10)(2e) . Betreft dus

representatieve steekproef onder het Nederlands publiek.
Wat betreft waardering: we hebben geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid of bruikbaarheid van deze

onderzoeken te twijfelen.
We zijn niet bekend met onderzoek naar de beleving van de werkstraf (i.r.t. een gevangenisstraf). In de contacten

die we met werkgestraften hebben, herkennen we niet het beeld dat de werkstraf wordt ervaren als iets waarmee

je ‘wegkomt’. Je moet je op tijd melden en hard werken i.p.v. letterlijk zitten in de cel.

Succes met jullie werk hieraan. We zijn natuurlijk graag bereid om t.z.t. met conceptreactie mee te lezen. En

blijven graag geinformeerd over de (verwachte) processtappen. Ook zodat we de eigen organisatie goed

geinformeerd kunnen houden (ook bijvoorbeeld waar het gaat om onderzoek naar verdere uitbreiding naar geweld

tegen journalisten).
Dank en groet,

SECON BD/DSen)/TenB [IEICE @minienv.nl]
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 15:53

Aan: FUEL] (10)(2e)

CC: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB; ED)

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

Hi EIEN,
Dank voor je snelle reactie. Dat klopt helemaal.

 

 

 

 
   

 
  

 

Dank je wel.

Hartelijke groet,

Van: JED) JRA © reclassering.nl>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 15:32

(10)(2e) BD/DSenl/TenB JREER)@ minjenv.nl>; (QUO [P=) BBB) @ reclassering.ni>

(10)(2e) BD/DSenlJ/TenB JE @ minjenv.nl>; (10)(2e) JRE 0 cclassering.n>
Onderwerp: RE: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taakstrafverbod

Hoi [EURIcDN,

Je bent zeker bij ons aan het goede adres. Om even zeker te weten dat ik de vraag aan ons helder heb; je bent op zoek naar

informatie en waardering over twee onderzoeken die worden genoemd in dit verslag. Dit betreffen:

- Het onderzoek waaruit blijkt dat een daders met een werkstraf tot 47% minder vaak recidiveren dan kortgestrafte voormalig

gedetineerden (pagina 4)
-Het in opdracht van RN uitgevoerde publieksonderzoek (pagina’s 4 en 5)

Verder wordt de volgende vraag (mbt onderzoek) genoemd: is er onderzoek /zijn er cijfers bekend over de beleving van de

taakstraf (in hoeverre dit als meer belastend wordt ervaren in vergelijking met een (korte) gevangenisstraf) (pagina 4).

35512838 0443

  



We zullen hier volgende week een reactie op geven,

Goed weekend alvast,

Groet,

(10)(2e)

van: IEIEINM- 50/Dsen)/ Tens [EIEN ]
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 14:58

Aan: JUSICIE -

HEED   
 CC: (10)(2e) - BD/DSenl]/TenB

Onderwerp: FW: Voorlopig verslag Eerste Kamer bij Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dag [Ed] en ERLE,
In het kader van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod dat is behandeld in de Eerste Kamer werd op 14 juni

jl. het voorlopig verslag vastgesteld. Zie bijlage. Met het cog op de beantwoording heb ik input van de reclassering

nodig. Ik weet niet of ik hiervoor bij jullie moet zijn, mocht dit niet zo zijn dan hoor ik graag bij wie ik wel terecht

kan met mijn vragen. In het verslag wordt verwezen naar een aantal onderzoeken van de reclassering naar

taakstraffen. Ik ben niet bekend met deze onderzoeken maar jullie mogelijk wel. Zo ja, waar kan ik de

desbetreffende onderzoeken terugvinden en mag ik jullie vragen daarvan een waardering te geven.

De deadline voor de beantwoording van de schriftelijke vragen is 28 juni a.s. Graag ontvang ik uiterlijk donderdag
a.s. een reactie.

Alvast dank en een goed weekend.

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

Reeds beoordeeld 



Reeds beocordeeld

 35512838



Reclassering Nederland

Mm

(I) www .reclassering.nl

35515646

Reclassering Nederland

Aan de leden van de vaste commissie voor

Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer

   
 

Datum 8 juni 2021

Onderwerp Informatie Wet uitbreiding taakstrafverbod

Briefnummer 21.045/1B/KD

Bijlage(n) 1

Contactperscon (10)(2e)

Telefoon (

E-mailadres EOESNO reclassering.nl

Geachte leden,

Tijdens de deskundigenbijeenkomst over de Wet uitbreiding taakstrafverbod van

uw commissie van hedenochtend, heeft u mij gevraagd om toezending van de

resultaten over de taakstraf van het in opdracht van Reclassering Nederland

uitgevoerde publieksonderzoek. Graag voldoe ik hierbij aan uw verzoek.

Het onderzoek heeft betrekking op het reclasseringswerk in het algemeen en de

organisatie Reclassering Nederland in het bijzonder en is (nog) niet openbaar
beschikbaar. Om die reden ontvangt u hierbij de integrale resultaten voor zover

die betrekking hebben op de taakstraf. De resultaten komen voort uit een

representatieve steekproef (N = 1048) van het Nederlandse publiek, uitgevoerd
in de periode 30 november tot en met 8 december 2020.

De resultaten laten steun zien voor de taakstraf als alternatief voor geldboetes

bij lichte misdrijven en als goede manier om daders iets terug te laten doen voor

de samenleving. Hiernaast blijkt het publiek beperkter overtuigd van de

taakstraf om recidive te voorkomen. Reclassering Nederland ziet hier een

opdracht voor zichzelf, gesteund door wetenschappelijk onderzoek waaruit juist

blijkt dat een taakstraf leidt tot 47% minder recidive dan een korte

gevangenisstraf.’

Nogmaals bedank ik u voor de gelegenheid om de gezichtspunten van de

reclassering bij u onder de aandacht te brengen. Ik wens u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

 
 

!
Wermink, H., Blokland, A., Nieuwbeerta, P., & Tollenaar, N. (2009). Recidive na

werkstraffen en na gevangenisstraffen: een gematchte vergelijking. Tijdschrift voor

Criminologie, 51(3), 211-227.

0444



To: (UII BD/DSenJ/TenBEYYl EA @minjenv.nl]; (10)(2e)

  
   

   
SD/DBAen

Se] FDE @minjenv.nl]
(10)(2e) - BD/DBAenV/len KRUSE @minjenv.nl];

NE (oe nl]; ERED) JusTIs/JzU IEEE @;ustis.nl] 
From: (10)(2e) - BD/DBAenV/lenK

Sent: Mon 6/28/2021 8:51:13 AM

Subject: RE: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Received: Mon 6/28/2021 8:51:14 AM

28062021 Vragen Wetsvoorstel uitbreiding verbod taakstaffen- schone versie.docx

Hallo INEDIEOM,
Hierbij in de bijlage een reactie op de vragen die zien op de VOG, nog bedankt voor de flexibiliteit in de deadline.

Als achtergrond informatie wil ik nog graag meegeven dat de VOG de strafrechtelijke afdoening van het OM/de
Rechter volgt. Dus als met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat fysiek geweld tegen personen met een publieke taak

zwaarder wordt bestraft, dat voor de VOG in algemeen zin ook betekent dat er meer gewicht aan wordt toegekend.

Echter, dient voorop te staan dat de zwaarte van de afdoening mee weegt, maar dat dit altijd in samenhang met

andere factoren wordt gewogen, zoals de leeftijd waarop het delict heeft plaatsgevonden, hoelang geleden het heeft

plaatsgevonden, etc. De hoogte van de afdoening is dus én van deze factoren, maar niet allesbepalend. De VOG

blijft maatwerk. Daarnaast zal denk ik ook in de praktijk moeten blijken hoe de Rechtspraak omgaat.
Mochten er in het antwoord nog wijzingen aangebracht worden, dan krijgen we die graag voor verzending nog

toegestuurd, zodat we daar met Justis nog een keer naar kunnen kijken.
En mocht je nog vragen hebben, laat het dan gerust weten. Ik ben vandaag vanwege een teamuitje minder goed

bereikbaar, maar morgen wel de hele dag beschikbaar.

Alvast bedankt!

 

 

 
 

Groet,

Van: ) BD/DSenl/TenB

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 15:34

Aan: KEES) - BD/DBAenV/lenkK ;
- BD/DBAenV/lenk

Onderwerp: RE: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Dank je wel!

 Van: (10)(2e) BD/DBAenV/lenKJES minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 14:02

Aan: BD/DSenlJ/TenB JES) @ minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DBAenV/lenKJEG injenv.nl>
Onderwerp: RE: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

We gaan er mee aan de slag! Groet [led]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
van: [REE-BD/DSeny/TenB <A) @ minienv.

Datum: dinsdag 22 jun. 2021 1:27 PM

Aan: (10)(2e) -BD/DBAenV/IenkKJES minienv.nl>

Onderwerp: FW: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Dag NEUEN
ViaIEEE< ik bij jou terechtgekomen. In het kader van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

zijn een aantal vragen gesteld door de Eerste Kamer. Enkele vragen hebben betrekking op de VOG en als het goed
is moet ik daarvoor bij jou zijn. Zie onderstaande passage. Mag ik je verzoeken uiterlijk vrijdag input te leveren. Hi,
zie onderstaande passage.

Alvast bedankt!

Neveneffect

Reclassering Nederland wijst op een mogelijk neveneffect — zo brengen de fracties van PvdA en GroenLinks onder

de aandacht - dat veroordeelden nu minder snel een VOG kunnen krijgen. Dit zou re-integratie kunnen

bemoeilijken. Kan de regering aangeven hoe zij mogelijke belemmeringen voor re-integratie weegt?
De reclasseringsorganisaties (hierna: 3R0) vragen aandacht voor de verstrekking van een Verklaring Omtrent het

Gedrag (hierna: VOG). Een mogelijk neveneffect van het voorstel zou kunnen zijn dat de veroordeelde minder snel

voor een VOG in aanmerking komt omdat bij de toekenning van de VOG betekenis wordt toegekend aan de

afdoeningswijze van gepleegde strafbare feiten. De leden van de CDA-fractie constateren dat de uitbreiding van het

taakstrafverbod mogelijk gevolgen heeft voor de verstrekking van een VOG aan de veroordeelde. De CDA-

fractieleden vragen de regering welke gevolgen de uitbreiding van het taakstrafverbod heeft voor het verstrekken

van VOG's.

met hartelijke groet,

 

 

 

 nl

 

(10)(2e)

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 

Van: GLORY BD/DSenlJ/TenB JES) minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 10:08

Aan: RED) - BD/DBAenV/HIC<I@ ninjenv.ni>
Onderwerp: FW: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Hi KRhlES)
,

Op pagina 8 van het verslag van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod staan 2 vragen die

betrekking hebben op het verkrijgen van een VOG en re-integratie. [88] heeft mij naar jou doorgestuurd. Kan jij mij aan input

helpen?
Alvast dank.

Hartelijke groet,

( 10)(2e)

 

 

 

 

Van: (()e - BD/DSenl)/TenB

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 10:03

Aan: (10)(2e) - BD/DSenl/BenDJEM@ minienv.nl>
Onderwerp: FW: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Hi [ERNE],
Op pagina 8 van het verslag van de Eerste Kamer inzake et wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod staan 2 vragen die

betrekking hebben op het verkrijgen van een VOG en re-integratie. Kan jij misschien input leveren of weet je bij wie ik moet

zijn?
Alvast dan.

Hartelijke groet,
(1 ]

 

 

   Van: - BD/DSenl/TenB

Verzonden: maandag 21 juni 2021 14:35

Aan: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB JES eminjenv.nl>; (10)(2e)

ICES@ injenv.nl>
Onderwerp: Voorlopig verslag met markeringen beleidsvragen.pdf

Hi,

Mag ik jullie vragen even mee te lezen. Op pagina 8 van het verslag van de Eerste Kamer inzake et wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod staan 2 vragen die betrekking hebben op het verkrijgen van een VOG. Hebben jullie enig idee wie ik kan

benaderen voor input?
Alvast dank.

Hartelijke groet,

ROE
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To: BD/DGPenV/PPBRT/PBO IESE @minjenv.nl]
Cc: (OED) - BD/DWJZ/SSRIIIREESIM@ minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenBIINESE @minjenv.nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 10/19/2020 9:22:01 AM

Subject FW: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Mon 10/19/2020 9:22:02 AM

  

Beste REES

Samen met [IIE draag ik zorg voor de beantwoording van de vragen die bij DSen] zijn ingedeeld. Bij het

doorlopen van de vragen dachten wij dat vraag 19 toch meer op het terrein van DGPenV ligt. Hoor graag of jij dat

ook zo ziet.

Alvast dank.

met hartelijke groet,

(10)(2e) 
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

Reeds beoordeeld 
35512839 0447



To: - cJIB/S&B IE @ciib.nl]
Cc: Be - BD/DWJZ/SSRIITRESI@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 7/14/2021 12:53:05 PM

Subject: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod EES vv geaccepteerd opm checken

Received: Wed 7/14/2021 12:53:06 PM

Hi UD)

Dank voor je bericht en je hulp. Graag ontvang ik uiterlijk vrijdag een reactie.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

an: [EDM CJIB/S&B

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 14:01

Aan: BD/DSenl)/TenB

cc:IEEE 50/0 iz/SSR

Onderwerp: RE: 13 07 2021 memorie van antwoord wet uitbreiding taakstrafverbod [llESIwz geaccepteerd opm checken

Dag [IKEIEDN
Het onderwerp korte gevangenisstraffen zit in portefeuille van mijn collega ( Ik zal met haar schakelen over of de

beantwoording klopt. buiten verzoek Wanneer heb jij uiterlijk een reactie

nodig vanuit het CJIB?

Uiteraard zullen wij het document vertrouwelijk behandelen.

Groet KOI

Reeds beoordeeld

35512841 



Reeds beoordeeld 

35512841 0448



To: BD/DWJZ/SSRIIEES!

Cc: (10)(2e) - BD/DBAenV/SB[

BD/DWJZ/SSRY ICD) @minjenv.nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 202, 12:35:13 PM

Subject RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Tue 1/26/2021 12:35:14 PM

 minjenv.nl]

@minjenv.nl]; (10)(2e) 
 

 
Dat kan ik begrijpen. Dank voor je bericht.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

van:[IEEE 60/0 wWiz/55R
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 13:34

Aan: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

cc: (10)(2e) BD/DBAenV/SB : BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag INKEESH,
Ik heb niet kunnen wachten met reageren richting de PA. Zij is op pad gegaan met bijgaand. Volgens mij sluit dat

goed aan bij onderstaande aanvulling.

pmendelike groet,

Van: IFS BD/DSenl/TenB JES @minjenv.nl>

pay
dinsdag 26 januari 2021 13:25

BD/DW)Z/SSR <REIGN@ minjenv.nl>
cc: 8D/DBAenV/sB <|EEEOI @minjenv.nl>; BD/DWIZ/SSR

minjenv.nl>

   
  
  

 

anderen FW: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

(10)(2e 
Ten aanzien van de motie heb ik nog een aanvulling op de motie. Zie hieronder. Mag ik je verzoeken dit mee te

geven aan de PA.

Alvast dank.

met hartelijke groet,

[So [ed=)) 
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

 
E: 00)Ernl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

Van: 8D/DBAenV/sB <[NECIEEIN @minienv.ni>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 13:00

Aan: RIED BD/DBAenV/SE JES @minienv.ni>; BD/DSenJ/TenB

UCD) @ minjenv.nl>

cc: IESE- 50/08 Aenv/sB[HEB@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hallo collega’s,
Heb de motie gelezen.

@ OE, jij nog aanvullingen?
Valt in twee delen uiteen:
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Tot slot, DRC EIEN doet voorstel om aan te vullen met

@ REESE, oeef jij dit mee aan DW en PA?

Groet

van:IEE0/05: v/s5GEES© nner.
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 12:42

Aan:IDES£o/08Aenv/sB<EESM@ minjenv.nl>
cc: BD/DSen)/TenB <|IAINEIM@ minjenv.ni>
Onderwerp: FW: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Kan jij deze even oppakken? Ben met schade bezig.
Van:BEES BD/DSenJ/TenB JE 2 minjenv.ni>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 12:38

Aan: ROED - BD/DBAenv/SBJES@ minjenv.ni>
cc: (10)(2e) - 8D/DBAenV/SB <|NEIM@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag [HR
Kan je even meelezen op onderstaand motie. Begrijp dat de PA inmiddels richting de SP is gegaan maar lijkt me

toch goed als slachtofferbeleid is aangehaakt.

Hartelijke groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e)
- BD/DBAenV/sB <| IES @minienv.ni>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 11:39

Aan: (10)(2e) BD/DSenl/TenB JRE @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Aangekondigde motie wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hi Natasha,
Wil je even contact zoeken metECE bicover?

Dank je!
Verzonden met BlackBerry Work

(www _blackberry.com)

 

Reeds beocordeeld 



RCEERETeTe]fo [=T=1le}

 



(SUCTEToLolo]=ToTodo [TE fo] 

35512843 0449



- BD/DFEZ/CBU/Cluster AIEEE @minjenv.nl]
BD/DWJZ/SSRIIIEESIE @minjenv.nl]; IEEE. - BD/DFEZ/CBU/Cluster 

 
   

 
 

BEY

From: - BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 11/30/2020 3:03:06 PM

Subject RE: Concept Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taak strafverbod
Received: Mon 11/30/2020 3:03:07 PM

 
Dank voor je bericht. Goed om te weten.

Hartelijke groet,

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

Verzonden: maandag 30 november 2020 15:24

Aan: BD/DSenJ/TenB

 

 (10)(28) - BD/DWJZ/SSR ; JFINES. - BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Onderwerp: RE: Concept Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taakstrafverbod

Hoi JED) 
Veel dank, ok aan je collega’s voor de snelle beantwoording! We hebben hiermee de vraag van Fin/IRF goed
kunnen peantwoorden.
Zojuist mailden ze: “Dank voor de uitgebreide toelichting. Is wat ons betreft akkoord zo."

- BD/DSen)/TenB JES) @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 30 november 2020 09:34

Aan: [ICEESIN- &o/0r€z/cBU/Cluster A <EREIIM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Concept Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taakstrafverbod

 

 
Zie bijgaande mail voor een cijfermatige onderbouwing voor de Reclassering en DJI. Hopelijk is dit voldoende.

Hartelijke groet,
[WE

(10)(2e) -8D/DFEZ/CBU/ Cluster A JES @minienv.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 13:14

Aan: UO BD/DSenl/TenB HEEB @ minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Concept Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taakstrafverbod

Hoi IEUOIEI, Het is deze mail. Dankjewel alvast! [SUED

Van: ROED (IRF/VIFA)JERE@ minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 13:06

Aan: BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <j RIESI@ minienv.ni>
(10)(2e) (IrRr/viFA)JE@ minfin.nl>

Onderwerp: RE: Concept Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taakstrafverbod

Ha [ES
Dank voor afstemming.
Het stuk vermeldt netjes dat het binnen huidige kaders wordt opgevangen, maar staat nu alleen kwalitatief in het stuk vermeld,
zonder cijfermatige onderbouwing.
We zijn benieuwd hoe de besparende effecten (bij 0.a. OM, Reclassering) en de effecten die tot hogere kosten leiden (bij o.a.

rechtspraak en DJI) per saldo uitpakken. Kunnen jullie dit cijfermatig onderbouwen?

Groet,
van: 8D/0FEz/cBU/Cluster A <JENEEICINl@ minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:40

Aan:ICON) (rF/viFA) <EEIEM@ minfin.nl>
on

concept
Nota naar aanleiding van het verslag uitbreiding taakstrafverbod

Hoi

Ter Inara ic bijgaande concept nota naar aanleiding van het verslag bij het Wetsvoorstel taakstrafverbod* is bij
ons opgesteld, zie met name punt 5. Financiéle en uitvoeringsconsequenties, vanaf p. 14.

Ik denk dat het begin volgende week wordt aangeboden aan onze ministers. Als je vragen/opmerkingen hebt, laat

dan weten, ok?!

Groet, (10)(2e)

* Het Wetsvoorstel taakstrafverbod voorziet in een uitbreiding van het taakstrafverbod dat nu geldt bij ernstige

geweld- en zedenmisdrijven en recidive. Aan het taakstrafverbod wordt toegevoegd: geweld (artikelen 300-303 Sr),

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

35512844 0450

 
 

 
 

 

  

 



veiligheid of tegen een andere persoon die in dat kader een publieke taak uitoefent.

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet 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

35512844 0450



  
 

 

 

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

BD/DBAenV/SB[IRUSICIIE @ minjenv.nl]
From: MoBD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 1/19/2021 10:08:24 AM

Subject: RE: Factsheets (002)

Received: Tue 1/19/2021 10:08:25 AM

Hi [IEEE
Dank voor je bericht.

Hartelijke groet,

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

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 11:04

Aan: BD/DSen)/TenB ; BD/DBAenV/SB

Onderwerp: RE: Factsheets (002)

Collega’s,
Ik kreeg zojuist bericht dat het debat tot nader order is uitgesteld.

Groet,

Van: [ED] BD/DWJZ/SSR

Verzonden: maandag 18 januari 2021 17:53

Aan: BD/DSen)/TenB JIE >; BD/DBAenV/SB J fEED) >

: OES) BD/DSen)/TenB <|J NED) >; BD/DWJZ/SSR

(10)(2e)

Onderwerp: RE: Factsheets (002)

Dag collega’s,
Laten we even afwachten. De vraagstelling is inderdaad wat ruim genomen omdat onduidelijk is wat Van Nispen
nou precies gaat willen vragen (inbreng is niet beschikbaar).
Ik lees zojuist dat woensdag a.s. een extra procedurevergadering wordt ingelast. Mogelijk wordt het wetsvoorstel

controversieel verklaard. Dat is niet onwaarschijnlijk.
Zodra mij daarover een bericht bereikt, laat ik het graag weten. Als het debat wél doorgaat, kunnen we kijken wat

nodig is aan aanvullingen voor het dossier en hebben we daarover contact.

Voor de voorbespreking met Dekker heb ik genoeg. Zullen we donderdag kijken wat nuttig en nodig is? Dank voor

jullie bereidheid in ieder geval!

Hartelijke groet,

ae)

 
 

 

 

R=IElsElol=Tolo]fo [TET fo) 



(10)(2e)

Reeds beoordeeld 

35512846 0451



 To: IESE- =0/0\Jz/SSRIIIREIE @ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB[IEUSC3I@ minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BIEEIEI @minjenv.nl]
From: [ERESIM- BD/DSenJ/TenB
Sent: Mon 1/18/2021 11:57:52 AM

Subject RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 1/18/2021 11:57:54 AM

 

  
 

 
 

 (10)(2e)
Goed om te weten. Dank. Uhm, ik stuur het bericht ook door naar ivm de aanwezigheid in de TK.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DWIZ/SSR

Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:59

Aan: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi JES =n

Dank voor het bericht en de eventuele aanvullingen. Voor wat de aanwezigheid: er zal weinig gelegenheid zijn voor

telefonisch overleg. Het is misschien handig als jullie er beiden zijn.

Volgens mij zijn er nog geen uitnodigingen gedaan voor het vooroverleg. Zodra dat verandert, horen jullie!

Van: (10)(2e) BD/DSenl)/TenB JEN @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 09:28

Aan: (10)(2e) - 8D/DWiz/5SR <[IESE@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Dag Kyu);

Is het de bedoeling dat vanuit DSenl] een collega fysiek aanwezig is in de TK. Zo ja, dan mag je mij op de lijst
zetten. EEUIEDY is telefonisch bereikbaar.

Hartelijke groet,

ES BD/DW.z/sSR <|EES2 ninienv.nl>
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 21:32

Aan: (10)(2e) BD/DRC/CV LEE) @ minienv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV JEBE @minjenv.nl>; (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO <I DESIG ninjenv.ni>; OED) BD/DSenl/TenB <|ESI@ minjenv.ni>;
| (10)(2e) | - BD/DSenl/TenB JEN E minjenv.nl>

cc:IEEE- 50/0 W.z/ssRJREE minienv.n >;IEE- 8o/owiz/ssR <ES@ minjenv.nl>; [HEED -

(10)(2e) - BD/DRC/cV<BR@ minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DSen)/TenB {JE @minienv.nl>;
(10)(2e) BD/DFEZ/CBU/ Cluster A <|J EES @minienv.nl>; REED) - BD/DRB/RG

<IEESHl© minjeny.ni>
Onderwerp: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,
Graag vraag ik jullie aandacht voor de aanstaande behandeling van ons wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod.

Deze vindt plaats op maandag 25 januari a.s. te 11.00 in de Tweede Kamer. De behandeling heeft de vorm van een

wetgevingsoverleg en dat verloopt op vergelijkbare wijze als een AO.

Vanuit DWJZ wordt een dossier voorbereid ten behoeve van de voorbespreking op woensdag 20 januari te 17.00 uur (digitaal).
Het dossier zal dan nog niet compleet zijn. Dinsdag zend ik een eerste versie aan jullie toe.

We menen te weten dat de SP nogal wat vervolgvragen zal hebben over onder meer de uitvoeringsconsequenties. Naast een

stevige juridische ondersteuning is jullie bijdrage van belang. Ik verzoek jullie dan ook bij de behandeling aanwezig te zijn (vele
handen maken licht werk). De aanmelding zal ik verzorgen. De codrdinatie ter plekke zal worden gedaan door en van mijn
codrdinatoren op dit dossier.

Ik verzoek jullie het voorgaande alvast in de agenda te noteren. Verder verzoek ik jullie na te denken over wie van je collega’s je
direct wilt kunnen benaderen tijdens het debat. Er waren bijvoorbeeld vragen over slachtofferbeleid (slachtofferzorg voor de

politie) en jeugdbeschermingsmedewerkers. Handig om de dossierhouders op deze terreinen alvast in te lichten zodat zij kunnen

worden benaderd.

Een wat meer precies verzoek volgt en ook voor de afzonderlijke onderwerpen zal ik jullie graag benaderen. Graag verneem ik

wie van de geadresseerden in ieder geval kan aansluiten.

Ik voeg alvast bij de nota naar aanleiding van het verslag waaraan jullie allen een bijdrage leverden.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

  

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

 

35512847 0452



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRE@ minjenv.nl]
From: (rN - BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 1/18/2021 10:42:21 AM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod
5.7Received: Mon 1/18/2021 10:42:22 AM

Hi ED)

Hartelijke

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

35512848 



  
 

 To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIEUSCIIEG minjenv.nl]
From: (QUID - BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 1/14/2021 8:28:06 AM

Subject: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Thur 1/14/2021 8:28:07 AM

 

Dag Kul d)

Is het de bedoeling dat vanuit DSenl] een collega fysiek aanwezig is in de TK. Zo ja, dan mag je mij op de lijst
zetten. JUOEE] is telefonisch bereikbaar.

Hartelijke groet,

 

 

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

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 21:32

Aan: IUEN - BD/DRC/CV ; (10)(2e) - BD/DRC/CV; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) 
  
 

B81 BD/DSenl/TenB ; WD BD/DSenl/TenB

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR ; (10)(2e) - BD/DWJZ/SSR;
WL. - BD/DSenl)/TenB ; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ;

Onderwerp: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Graag vraag ik jullie aandacht voor de aanstaande behandeling van ons wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod.

Deze vindt plaats op maandag 25 januari a.s. te 11.00 in de Tweede Kamer. De behandeling heeft de vorm van een

wetgevingsoverleg en dat verloopt op vergelijkbare wijze als een AQ.

Vanuit DWJZ wordt een dossier voorbereid ten behoeve van de voorbespreking op woensdag 20 januari te 17.00 uur (digitaal).
Het dossier zal dan nog niet compleet zijn. Dinsdag zend ik een eerste versie aan jullie toe.

We menen te weten dat de SP nogal wat vervolgvragen zal hebben over onder meer de uitvoeringsconsequenties. Naast een

stevige juridische ondersteuning is jullie bijdrage van belang. Ik verzoek jullie dan ook bij de behandeling aanwezig te zijn (vele
handen maken licht werk). De aanmelding zal ik verzorgen. De codrdinatie ter plekke zal worden gedaan door één van mijn
codrdinatoren op dit dossier.

Ik verzoek jullie het voorgaande alvast in de agenda te noteren. Verder verzoek ik jullie na te denken over wie van je collega’s je
direct wilt kunnen benaderen tijdens het debat. Er waren bijvoorbeeld vragen over slachtofferbeleid (slachtofferzorg voor de

politie) en jeugdbeschermingsmedewerkers. Handig om de dossierhouders op deze terreinen alvast in te lichten zodat zij kunnen

worden benaderd.

Een wat meer precies verzoek volgt en ook voor de afzonderlijke onderwerpen zal ik jullie graag benaderen. Graag verneem ik

wie van de geadresseerden in ieder geval kan aansluiten.

Ik voeg alvast bij de nota naar aanleiding van het verslag waaraan jullie allen een bijdrage leverden.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

   
 

 
  
 

  
  

  (10)(2e)

[Wie)

- BD/DRC/CV ;

BD/DRB/RG

 

35512849 0454



 To: COED50/0. 2/sSR IEEE @minjenv.n!];IEC
BD/DSenJ/TenBIEEIESE @minjenv.nl]
Cc: (10)2e) - BD/DSenJ/TenB IEE @minjenv.nl]
From: ERED- BD/DSenJ/TenB
Sent: Mon 1/18/2021 12:59:46 PM

Subject RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 1/18/2021 12:59:47 PM

Hi [IEEE
Denk dat ondersteuning vanuit slachtofferbeleid en jeugd geen overbodige luxe is. Zie jij kans om de betrokken

collega’s van jeugd en slachtofferbeleid te benaderen?

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DWIZ/SSR

Verzonden: maandag 18 januari 2021 13:44

Aan: BD/DSen)/TenB ; BD/DSenl/TenB

 

 
ED)

- BD/DSen)/TenB

Onderwerp: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi allen,
Alle begrip JER). 1k denk alleen dat het wat pittig is voor 1 persoon omdat in het verslag en ook bij de

vanochtend bij de gevraagde input e.e.a. best breed uitgewaaierd is. Het zou daarom fijn zijn als er iets meer

ondersteuning vanuit DGSenB op jullie terrein aanwezig kon zijn. Kan er wellicht in vervanging worden voorzien?

Hartelijke groet,

van: ICICI ©0/0s</ en < IGEN 3

Verzonden: maandag 18 januari 2021 13:16

Aan: BD/DSen)/TenB JIE >; BD/DWJZ/SSR <|ES >

cc: JRRESE 80/Dsen)/TenB >

Onderwerp: RE: Kamerbehandeling / wetgevingsoverleg Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Hoi IECIEON
Het lukt me niet om in de TK aanwezig te zijn. | EEE
Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

 

[RCTToERo=ToTolgo [TT e

(103(2e) 



Reeds beoordeeld 
35512850 0455



To: ESE =0/0\J2/SSRIIIREIEE @ minjenv.nl]
From: [ERESEE BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 7/21/2021 1:33:16 PM

Subject: RE: laatste versie memorie van antwoord en aanbiedingsnota Wet uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 7/21/2021 1:33:17 PM

Dag KY lDN,
Dank voor je bericht. Je kan (10)(2e) opnemen in de lijn voor SE] 000 butenveroek |

oT =I MY=TwdeT=T

 

   
  

 

   
Hartelijke groet,

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

35512852 0456



 To: ED) - BD/DWJZ/SSRIIINETE @minjenv.nl]; IIIEEINE- 20/DRC/CVIEESN@minjenv.nl];
OES) BD/DSenJ/Ten B[IEIESM@minjenv.nl]

Cc: DWJZEE

From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 6/28/2021 10:29:54 AM

Subject RE: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun voor het

slachtoffer

Received: Mon 6/28/2021 10:29:55 AM

RE: praktische organisatie Kamerbehandeling wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

 

 

 

 

led)

Dank voor je bericht. Het klopt dat je eerder hebt aangegeven dat de motie onterecht bij DWJZ is ingedeeld. In

februari is door (10)(2e) aangegeven dat de motie ook niet bij DGSenB thuishoort. Zie bijlage.

Hartelijke groet,

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

Verzonden: maandag 28 juni 2021 09:52

Aan: IRUESEN- 50/DRC/CV ; BD/DSenl)/TenB

CC: DWIJZ Parlementair

Onderwerp: FW: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun

voor het slachtoffer

Goedemorgen collega’s,

Bij mij wordt navraag gedaan naar deze motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel uitbreiding
taakstrafverbod in de Tweede Kamer. Ik meen ook vlak nadien te hebben aangegeven dat deze motie ten onrechte

bij DWJZ is ondergebracht.
Ik voeg de tekst hieronder bij. Kunnen jullie in onderling overleg bepalen bij wie de motie kan worden

ondergebracht? Ik zie pakkans (DGRR) en ik zie slachtoffers (DGSenB).
Tekst motie zet ik hieronder nog eens neer.

Op wiens naam kan deze?

Vriendelijke groet,
35528

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)
Nr. 17

MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 27 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er bij een goede straf niet alleen oog moet zijn voor vergelding, maar ook voor het voorkomen van herhaling, het

beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer;
verzoekt de regering, met voorstellen te komen waardoor de pakkans bij geweld tegen hulpverleners wordt verhoogd, er zo veel

mogelijk consequent en snel bestraft kan worden, veelplegers met een stoornis verplichte psychische zorg en behandeling krijgen,
en de slachtoffers worden ondersteund bij het verkrijgen van een adequate schadevergoeding en goede zorg en ondersteuning
kunnen krijgen bij het verwerken van traumatische ervaringen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Nispen

Van: REED) -8D/DWJZ/SSR<|EESIl@ minienv.ni>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 09:09

Aan: DWJZ ParlementairJEEZ inienv.nl>
cc: BD/DW.z/SSR <JEEENCOM@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun

voor het slachtoffer

Hoi Eee)

Deze motie is niet voor ons maar voor beleid. Ik vermoed dat

afdeling/contactpersoon zich hiermee bezig houdt.

Hartelijke groet,

Van: DWJZ Parlementair < (10)(2g)

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 23:41

Aan: RED) - 8D/DWJZ/sSR<|EEIl@ minjenv.ni>
Onderwerp: motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, bescherming van de samenleving en steun voor

het slachtoffer

Hi [KEES

Zou je willen aangegeven of de informatie nog klopt en een einddatum willen aangeven? Vooral van belang is de informatie aan

35512853'™ 0457

 

 

 
UPB weet (vandaar cc) welke

 
  @minjenv.nl>

 

 



Graag terugkoppelen aan dwjz.parlementair (uiterlijk dinsdag 29 juni).
Alvast veel dank,

(10)(2e) 

35512853 0457



 

      
 

To: BD/DBAenV/HICIIEEIEE@minjenv.ni]
Cc: BD/DSenJ/Ten BIEIESM@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DWJZ/SSR] ) @minjenv.nl]
From: (10 BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon YR 8:46:21 AM

Subject RE: Overzicht van vragen
-

gena

Received: Mon 1/25/2021 8:46:22 AM

Hi IEIESH,
Dank voor je bericht. Met mij gaat het goed. Dank. ©

buiten verzoek

Fijn dat je bereikbaar bent. Ja, ik bel je als er vragen zijn en laat het weten als het weer achter de rug is. Het debat

is van 16.00-19.00 uur.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: |} ROE! BD/DBAenV/HIC

Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:39

Aan: (10)(2e) BD/DSenl/TenB

cc: BD/DSen)/TenB ; BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: RE: Overzicht van vragen
-

gena

Dag IEEDN

buiten verzoek

Natuurlijk ben ik bereikbaar. Bel jij mij als er vragen zijn? Ik ben niet in de gelegenheid om mee te luisteren.

Groet,

 

 

 

Reeds beoordeeld 
35512854 0458



    
 

  
   

To: (10)(2e) BD/CBJ/C ied) minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BOI 2/55 SEER rinjen ni:
BD/DSenJ/TenB[ IUCN @minjenv.nl]
From; CO BD/DSenJ/TenB 
Sent: Wed 11/25/2020 9:47:56 AM

Subject RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Wed 11/25/2020 9:47:57 AM

  Dag Rel,

Dank voor je bericht en de tekstsuggestie. Inmiddels heeft de tekst enigszins aangepast. Hopelijk kan je
daarmee instemmen.

Ik begrijp dat het niet wenselijk is om bedragen en aantallen te noemen. ©@

Hartelijke groet,

ed

Reeds beoordeeld 
35512857 0459



  

 
  

 
(10)(2e) BD/DWJZ/SSRIIIEED minjenv.nl]; ROE BD/CBJ/CHIESI @minjenv.nl];

(OED - BD/DRC/CVIEESN@minjenv.nl]; BD/DRC/CVIMEI @minjenv.nl];
BD/DSenJ/TenB[ IUCN @minjenv.nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 11/25/2020 9:39:39 AM

Subject RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Wed 11/25/2020 9:39:40 AM

Dag REIESH,
Dank voor je bericht. Indien een ieder akkoord is zal ik zorgen voor afstemmming met DFEZ.

Hartelijke groet,

 To:

 
 

 

  

  

  

(10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden:
woensdag

25 november
2020 ow 25

Aan: ES BD/CBI/C; BD/DSenJ/TenB ; epo/prc/cv; [IEEESIM - 60/DRC/CV;
( rye

Onderwerp: RE:

-

Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Hallo collega’s,

Hartelijk dank! Ik wilde er dit van maken (kleine tekstsuggesties):

 

(11)(1)

 Als het voorgaande akkoord is, zouden jullie dan ook in de afstemming met DFEZ willen voorzien?

Hartelijk dank en groet,

[ED]

Van: BD/cl/C {JRE >

papr
25 november 2020 08:29

- BD/DsSen)/TenB <JNEIESN >

cc.ECE
025 E1020) | >;ICCC5 0/DSen)/TenB

(10)2e) 
Onderwerp: RE: Schrifteliice kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Ha ICEIEDN,
Ik heb eerder dit jaar al tekstsuggesties gedaan aan (in maart en augustus), die niet zijn overgenomen.

Bijgaand opnieuw een tekstsuggestie in dezelfde lijn.

J)

Vermanden, oe 24 november
2020 16: 00

Aan REED) sD/cBl/CJE >

cc: BD/DWIZ/SSREg ozo | >

Onderwerp: schriftelijke kv wetsvoorstel rss taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Dag IIR.
Hopelijk alles wel. Ik begrijp van mijn collegaINOUE-t jullie elkaar hebben gesproken in het kader van de

financiele paragraaf inzake het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Ik was totaal vergeten de tekst met jou af te stemmen.

Mag ik jou verzoeken met een kritische blik mee te lezen. Je vindt de paragraaf op pagina 15.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

35512858 0460

 
 



 

To: (10)(2e) - BD/CBJ/C IEE @minjenv.nl]
Cc: ED) - BOI 2/55 SEER rinjen ni: -

B0/DSen. zen

BMIUEEM @minjenv. nl]
From: BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 20 10:00:13 AM

Subject RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

Received: Wed 11/25/2020 10:00:14 AM

Dank voor je bericht, Fla.
an: (10)(2e) -BD/CBJ/C

phTr
25 november 2020 10:53

- BD/DSen)/TenB

po os - BD/DWJZ/SSR ;
- BD/DSenJ/TenB

Onderwerp: RE: Schriftelijke kv wetsvoorstel tbreicinee—na opmerkingen intern

Akkoord.

[RUCIETeEERoT=ToToT go [TT e

35512859 



 

     
 To: REEEEE reclassering.nl]

Cc: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRICYCDN © minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DSenJ/Ten BEWSDR@minjenv.nl]
From: FOE - BD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 6/15/2021 9:31:03 AM

Subject: RE: Terugkoppeling nav deskundigenbijeenkomst Wet uitbreiding taakstrafverbod Eerste Kamer

Received: Tue 6/15/2021 9:31:04 AM

  

Hi [liek]
,

Tot op heden hebben wij nog geen vragen uit de EK ontvangen. Dit loopt via DWJZ. Ik neem mijn collega Eid]

ioe) mee in cc. Wellicht heeft hij zicht op de planning. DGRR is de trekker van de motie waar jij naar

informeert. Ik heb nog niks vernomen van DGRR op deze motie en moet je toch doorverwijzen naar mijn collega
(10)(2e) Als ik mij niet vergis heb je al eerder contact met haar gehad.

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

 T: (10)(2e)

E: ESE © minjenv.nl
www .rijksoverheid.nl/jenv
 

Van: YE)

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 11:00

Aan: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB ; (10)(2e) BD/DSenl/TenB

CC: (10)(2e) - BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nav deskundigenbijeenkomst Wet uitbreiding taakstrafverbod Eerste Kamer

Ha allen,
Kom er net achter dat de deskundigenbijeenkomst integraal op youtube beschikbaar is:

https://www.youtube.com/watch?v=aGFR4zrx3xE&feature=youtu.be

Daar hebben jullie misschien meer aan dan aan mijn mondelinge terugkoppeling?
Twee vragen:

‘Hebben jullie al vragen uit de EK ontvangen? En wat is daarbij jullie planning?
‘Hoe staat het met de motie over verdere uitbreiding van het taakstrafverbod naar geweld tegen journalisten? Ik heb

via DGRR nog niet veel duidelijkheid kunnen krijgen.
Dank en groet,

 

   
  
  

 

 
aQorspronkelijke afspraak-----

MEN - BD/Dsen)/TenB [NERC @minjenv.nl]
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:26

(10)(2e) - BD/DSen]/TenB; KUN; MEUM - BD/DSenl/TenB
:

(10)(2e) - BD/DSen]/TenB

Onderwerp: Terugkoppeling nav deskundigenbijeenkomst Wet uitbreiding taakstrafverbod Eerste Kamer

Tijd: dinsdag 22 juni 2021 11:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: webex

 

 
 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegangscode):
35512860 0462



Wachtwoord voor vergadering: (10)(2e) 

—

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

(10)(2e) Netherlands Toll

(10)(2e) United States Toll
 
 
Deelnemen via telefoon

IER ESEE <therlands Toll

ED) nited States Toll
 

Algemene inbelnummers
 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies [JES @riiksvideo.webex.com
U kunt ook (10)(2e) iezen en uw vergaderingnummer invoeren.

 

 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

 Kies (10)(2e) @lync.webex.com
 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar hitp://help.webex.com
 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwideren. 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

35512860 0462



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

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, onder beroepsgeheim valt of om andere redenen rechtens

beschermd is. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte en vernietigt u het orginele bericht.

35512860 0462



To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRUSCII @ minjenv.nl]
From: (WFO ED/DSenJ/TenB

Sent: Thur 1/21/2021 4:41:47 PM

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

Received: Thur 1/21/2021 4:41:48 PM

Hi [IEEE
Dank voor je bericht. Staat genoteerd. ©

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: BD/DWJZ/SSR

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 17:01

Aan: BD/DRC/cV ;EIEN- 5o/orc/cv ; IREESI- £0/DGPenV/PPBT/PBO ;

BD/DSenJ/TenB ; BD/DSenl)/TenB

co:IEEE-:0/0w.z/55R; IEEE 50/0W)z2/SSR ; (10)(2e) BD/DRC/CV ;

BD/DSen)/TenB ;IEEE- 50/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e) - BD/DRB/RG

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

Urgentie: Hoog

Collega’s
Het wgo is nu gepland voor dinsdag 26 januari a.s., te 16.00 uur.

Hartelijke groet,

(10)2¢)

 

Reeds beoordeeld

REED) 



Reeds becordeeld 
35512862 0463



 To: IEEE- 50/0. z/sSRIIIESE@minjenv.nl]; RES)

BD/DSenJ/TenB[IEUSCII@minjenv.nl]
From: {OFE- BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 12/7/2020 10:50:43 AM

Subject: RE: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

Received: Mon 12/7/2020 10:50:44 AM

 
 

 Geen probleem. Was een checkvraag. © Wat fijn, dat is goed werk, KUSEIR!

Van: (Ql) =y BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: maandag 7 december 2020 11:49

aan: [IEEE 80/Dsen)/TenB ; BD/DSenlJ/TenB

Onderwerp: RE: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

Jazeker, sorry voor niet melden. Beide bewindspersonen zijn akkoord. Het stuk gaat deze week uit!

Van: BD/DSen)/TenB JES 2 minienv.ni>

Verzonden: maandag 7 december 2020 11:30

Aan: SOIED) - 8D/DWz/5SR<II @ minjenv.nl>; BD/DSen)/TenB

IEE© minjenv.nl>
Onderwerp: RE: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

Hi JIN,
Heeft [ia inmiddels het stuk in Digijust afgedaan?

Hartelijke groet,

Van: (10)(2e) BD/DW.Z/SSR <|EES@ minjenv.ni>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:17

Aan: BD/DSen)/TenBJRE ninienv.nl>; (10)(2e) BD/DSenl/TenB JERE @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: visie voorafs NNAV uitbreiding taakstrafverbod

OES] =n IEEE,
Het stuk ligt bij [r01ce) Zouden jullie i.o. zijn staf kunnen aandringen op een snelle afdoening?
Dank voor elke te nemen moeite,

Van:
|§

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

Verzonden: woensdag 2 december 2020 14:39

Aan: BD/DSen)/TenB <IEICAI@minienv.n>; IIKEEIED BD/DSen)/TenB

JERE GE minjenv.nl>; BD/DRC/CV JRE @minjenv.nl>;BEEBD/DRC/CV JRE @minjenv.nl>

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, {ES

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

35512864 0464



To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSR [GYD]

-
minjenv.nl]

@minjenv.nl]Cc: eD) - BD/DSenJ/TenB]|
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Wed 11/18/2020 12:48:12 PM

Subject: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling
Received: Wed 11/18/2020 12:48:13 PM

Dag KURA,

Dank voor je bericht. Ik heb mijn collega’s van slachtofferbeleid en jeugd gevraagd een blik te werpen op de

pagina’s 5 en 11. en ik nemen pagina 14/15 voor onze rekening. Ik begrijp uit je mail dat je graag deze

week nog een reactie ontvangt. Ik vrees dat ik iets meer tijd nodig heb om de concept nota intern af te stemmen.

Uiterlijk dinsdag a.s. ontvang je een reactie vanuit DSenl.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

RENE)

Reeds beoordeeld 



Reeds beoordeeld 

35512866 0465



To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPET/PBO[ IUD] @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIMRGICLIIE @ minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DSenJ/TenB[ IUCN @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Mon 10/19/2020 9:45:37 AM

Subject RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Mon 10/19/2020 9:45:39 AM

 

Niet heel scherp van mij, [EEE]. Ik bedoel vraag 14.

Hartelijke groet,

[sel

Van: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:40

Aan: [JERS 8D/Dsen)/TenB

cc: - BD/DWIJZ/SSR ; BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

(10)(2e) r

Vraag 19 gaat over recidive. Dat is geen politie-onderwerp en dus niet voor DGPenV, lijkt me. Of bedoel je een

andere vraag?

Groet,

Reeds beoordeeld 



[RCETERE ol fo [ETE 

35512867 0466



  
  

To: (10)(2e)  
  

 

BD/DSenJ/J[MUNEE @minjenv.nl]
Cc: ID) - BD/DWJZ/SSRIEEE@ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Thur 11/19/2020 7:53:11 AM

Subject: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Received: Thur 11/19/2020 7:53:12 AM

Zie eerdere reactie, J{IERY. Medewerking wordt gewaardeerd.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: U0FEYEE- BD/DSenl/)

Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:43

Aan: (Le) BD/DSenl/TenB

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Wellicht kan EEOIEDR dan aanvullen..

buiten verzoek

met vriendelijke groet
(10)(2e)

 
 

 

 

  
Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming

(10)(2e) 
 Van: CDI BD/DSenl/TenB <EQINER @@minjenv.nl=

Datum: woensdag 18 nov. 2020 3:22 PM

Aan: [SEES - BD/DSent/T <|JJESR @minjenv.nl>

Kopie: OED) -BD/DWJZ/SSR <IESIl© ninienv.nl>
Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling
Hoeft ook niet vandaag, [ER]. Zou fijn zijn als ik uiterlijk dinsdag a.s. een reactie mag ontvangen. Zoals ik al

aangaf, ik ben niet bekend met eerder aangeleverde teksten maar ik zet KUED van DWJZ in cc, wellicht dat bij
hem een belletje gaat rinkelen.

Hartelijke groet,

Van: EE BD/DSenl/] JRE @minienv.ni>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 15:19

Aan: BD/DSenl/TenB JRE @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

EEE EE <<: zijn die tekstvoorstellen wel aangeleverd bij wetgeving.
Jeugdbeschermers moeten onder de reikwijdte vallen omdat z1) een andere veiligheidspositie hebben dan bijv een

verpleegkundige of docent. Een jeugdbeschermer moet een kind uit huis kunnen halen als de rechter daar opdracht voor
heeft gegeven. Als hij dan geconfronteerd wordt met geweld kan hij zich niet terugtrekken omdat hij daarmee geen

gehoor geeft aan zijn verplichting om een kind uit huis te halen. Zelfde dus als voor een politie agent die moet hulp
verlenen en zich ook niet kan terug trekken

met vriendelijke groet

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming
(10)(2e)

(W)[eUEDE - BD/DSenl/TenB ES]@minjenv.nl>
Datum:

La
18 nov. 2020 3:06 PM

BD/DSenl/TGED mycu.n>,

 
 

 

 

 

  
 (10)(2e)   

  

-BD/DBAenV/SB <|EIESIN@ minienv.nl>. [EINES]

(UCD @minjenv.nl>
 

Dankbe, |bericht en je snelle reactie. Mag ik vragen een tekstsuggestie te doen dan neem ik die mee terug naar

DWJZ. Ik ben sinds september betrokken bij dit onderwerp en zou erg geholpen zijn met een concrete

tekstsuggestie.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

 WES BD/DSenl/) JES @minjenv.ni>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 14:55

Aan: EES BD/DSenlJ/TenB JERE minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DBAenV/SB JRE injenv.nl>;
ROE) BD/DSenl/TenB <|JFES@ minienv.ni>; ESI 80/0sen)/) <EEBH@ minjenv.nl>

35512868 0467

  



Onderwerp: RE: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

(10)(2e) 
Als 1k de reikwijdte bekijk dan kunnen wij vanuit Jeugd hier niet achter staan. De jeugdbeschermers (belast met het uit

huis halen van kinderen die onder toezicht zijn gesteld) moeten onder de reikwijdte vallen. Zij kunnen zich niet terug
trekken uit de bedreigende situatie. In eerdere instantie is aangegeven dat dit onderdeel zou zijn van de definitie en

benadering maar ik zie het nu niet meer terug.
met vriendelijke groet

(10)(2e)

Senior beleidsmedewerker jeugdbescherming
(10)(2e)

 

  

    

van: [REE-BD/DSent/TenB <[[NED) >

Datum: woensdag 18 nov. 2020 1:43 PM

Aan: IDEN-BD/DBAenV/SB <LI >, BD/DSenJ/TenB

IEEE >, BD/DSenl/] <JRONED) >

Onderwerp: FW: Wv uitbreiding taakstrafverbod Verslag 35528 - vragentoedeling

Dag allen,
In het kader van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod heeft de VKC-Justitie enkele weken geleden

schriftelijke vragen gesteld. Bijgaande concept nota is het eerste resultaat van de beantwoording in samenwerking
met DGPenV/DGRR/DWJZ. Een aantal vragen zien op onderdelen waar jullie expertise van belang is. Zie hieronder

de geel gemarkeerde tekst.

oe) mag ik jou verzoeken naar de tekst op pagina 5 te kijken en waar nodig te wijzigen of aan te vullen

@EEUEAR mag ik jou verzoeken naar de tekst op pagina 11 te kijken en waar nodig te wijzigen of aan te vullen.

@IEERN zullen wij samen naar de tekst op pagina 14/15 kijken.

Graag ontvang ik uiterlijk dinsdag a.s. een reactie.

Alvast dank.

met hartelijke groet,

 

 (UID)

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

 
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Reeds beoordeeld 



Reeds beocordeeld

 35512868



 To: ENE0) ce) CIN EIEminjenv.nl]
Cc: - SOI 2/55 SETI inj env.ni]
From: (10)(2e) BD/DSenJ/TenB

Sent: Tue 11/24/2020 2:59:30 PM

Subject: Schriftelijke kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern

 

 

Received: Tue 11/24/2020 2:59:31 PM

Schriftelike kv wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod - na opmerkingen intern.docx

Dag IX.
Hopelijk alles wel. Ik begrijp van mijn collega (10)(2e) dat jullie elkaar hebben gesproken in het kader van de 
financiele paragraaf inzake het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Ik was totaal vergeten de tekst met jou af te stemmen.

Mag ik jou verzoeken met een kritische blik mee te lezen. Je vindt de paragraaf op pagina 15.

Alvast dank.

Hartelijke groet,

(10)(2e) 

35512869 0468



To: Secretariaat - Minister voor Rechtsbescherming!| NEGNGNGzNGET CG ninjenv.nl]; Secretariaat - Minister van

Justitie en Veiligheid [ide @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) re, IIL om mea BD/DWJZ/SSRIIIEEIMM @minjenv.nl];

BD/DBO/ADVIESEEIEI@minjenv.nl]
From: - BD/DBO

Sent: Thur 1/21/2021 7:19:14 PM

Subject: RE: nieuwe planning TK : Wetgevingsoverleg Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Received: Thur 1/21/2021 7:19:15 PM

  
 

Hoi! Sander heeft destyjds de afspraak met
Ferd gemaakt dat het prima is als ferd meetekent maar gelet op de relatieve eenvoud van het wetsvoorstel, het feit dat

Sander eerste ondertekenaar 1s en de beperkte r1jd die de kamer zelf voor het voorstel uittrekt lijkt het me voor de hand

liggen als Sander als enige bewindspersoon het wetsvoorstel in de kamer toelicht. Hg en fijne avond,

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister voor Rechtsbescherming @minjenv.nl>

Datum: donderdag 21 jan. 2021 15:51

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <  
  

alee @minjenv.nl=
 

  
 

 

 

 Kopie:BEE - BD/DBO “ISICON minjenv.nl>, (10)(2e) -BD/DBO/M&BCES i ninjenv.nl-, (10)(2@0)2e)

[CoCo] -BD/DWIZ/SSR <SNNCDI minjenv.nl>, JUSIEONE BD/DBO/ADVIES (@minjenv.nl> 

Onderwerp: nieuwe planning TK : Wetgevingsoverleg Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Hoi Jule]

Zoeven spraken we elkaar over de vraag van (10)(2¢)

Dit WGO wordt nu plenair behandeld en mogelijk op 26 januari om 16.00 uur aanvang.

De voorbereiding ligt bij (10)(2e) an DWIZ. lk neem [YOR] daarom mee in de CC.

Hoor graag van je, thanks.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Secretaresse van Minister Sander Dekker

Telefoon: +31 EIEN]

(10)(2e)

E. minjenv.nl

 
  Hie mij vroeg na te gaan of MlenV dit WGO over taakstrafverbod gezamenlijk moet doen met MRb.

 

 
 

35512873 0469



  
 

  To: (10)(2e) BD/DWJZ/SSRIMEGYCIIE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DBO

Sent: Wed 9/23/2020 1:03:12 PM

Subject: RE: Uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 9/23/2020 1:03:13 PM

Ja, dat is helemaal prima! Morgen is wat druk, maar eventueel kunnen we er vrijdag over bellen?

 
  (10)(2e) - BD/DWIJZ/SSR

Verzonden: woensdag 23 september 2020 14:53

Aan:IESE 50/080

Onderwerp: RE: Uitbreiding taakstrafverbod

Hoi BES]
i

Ik heb je bericht gezien en je bent aan het juiste adres. Ik houd graag even ruggespraak en reageer morgen. Is dat

voldoende tijdig?
Hartelijke groet,

Reeds beoordeeld 
35512874 0470



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

Sent: Wed 9/23/2020 11:15:47 AM

Subject: Uitbreiding taakstrafverbod

Received: Wed 9/23/2020 11:15:48 AM

Concept-amendement bij wetsvoorstel Taakstrafverbod.docx

   

 

Beste [WIFE

 
Groet,

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

35512876 0471



 To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SSRIUYIEEE @ minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DGSB/DSenS/SE

Sent: Wed 11/10/2021 4:12:46 PM

Subject: RE: Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

Received: Wed 11/10/2021 4:12:48 PM

  

Haha, daar zat mijn angst ja. Prima. We houden contact.

Met vriendelijke groet,

 (10)(2e)

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid

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

 

minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

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

Verzonden: woensdag 10 november 2021 17:03

Aan: (10)(2e) - BD/DGSB/DSenS/SE 
Onderwerp: RE: Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

Hoi Qld] 
Ik kom daar na het weekend even op terug. Maar het hoeft zeker niet voor het weekend, mocht daarvoor worden

gevreesd...

Har. KUNE)

Van]

a

Verzonden: woensdag 10 november 2021 16:47

Aan: ROS -8D/DWIz/5SR <IREM@ minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

 
    
 

Dank, wanneer wil je (uiterlijk) reactie? Ik zal dit samen met een collega oppakken, maar zit momenteel met een

deadline ©

Met vriendelijke groet,

 (10){2e)

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid

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

 
minjenv.nl

www .rijksoverheid.nl/jenv
 

 Van: (10)(2e) -BD/DWJZ/SSR <IRESIl2 minienv.ni>
Verzonden: woensdag 10 november 2021 15:28

Aan: JJEEESI- 50/06s8/0sens/s|EIEN@ minienv.nl>
cc: BD/DGSB/DSens/SE < |NIEICIIIN© minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

Dankjewe| IGM cn welkom UIE)

Van: (10)(2e) BD/DGSB/DSenS/S| <JiE)]

Verzonden: woensdag 10 november 2021 15:25

35512879

   
 

   
 @minjenv.nl>

©

(10)(2e) B0/DGSB/Dsens/st |EICONIN@ minjenv.nl>

0473



Onderwerp: FW: Nieuwe vragen wetsvoorstel taakstrafverbod

i IEEE,
Dank voor je bericht. heeft het dossier van mij overgenomen. Ik zet haar in cc.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Reeds beoordeeld 

35512879 0473
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