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Aan de Minister voor Rechtsbescherming  

  

Beslisnota brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit” 

     
     

     

 

  

1. Aanleiding 

In bijgaande brief worden de Kamers geïnformeerd over een toezegging van MRb 

over de Staat van de wetgevingskwaliteit (Svdw) tijdens het commissiedebat 

Staats- en bestuursrecht (vkc JenV van de Tweede Kamer) van 8 september 

2022. 

 

2. Geadviseerd besluit 

- Instemmen met toezending van brief aan MR met tussenkomst van CBJ. 

- Instemmen met verzending brief, na akkoord ministerraad, aan beide 

Kamers en tekenen beide brieven. 

 

3. Kernpunten 

Met bijgaande brief verstrekt de Minister de beide Kamers nadere inlichtingen 

over de Svdw. De brief geeft een eerste rudimentaire indruk van de inhoud van 

de Staat en schetst het vervolg van de verdere procedure. 

 

4. Toelichting 

In reactie op de bevindingen van de parlementaire ondervragingscommissie 

kinderopvangtoeslag heeft de Minister voor Rechtsbescherming op 25 juni 2021 

een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over “Versterking kwaliteit beleid en 

wetgeving”. Een van de daarin aangekondigde initiatieven betreft het 

tweejaarlijks uitbrengen van een Svdw.  

 

In het debat over de Staat van de rechtsstaat (21 juni 2022) toonde Eerste 

Kamer belangstelling voor de Svdw. Tijdens het commissiedebat van de vaste 

kamercommissie voor JenV van de Tweede Kamer van 8 september 2022 heeft de 

Minister voor Rechtsbescherming toegezegd op korte termijn de Kamers nader te 

informeren over de opzet en de planning van deze Svdw. Met bijgaande brief 

wordt voldaan aan deze toezegging. 

 

Tijdens het commissiedebat Staats- en bestuursrecht van 8 september 2022 deed 

de Minister voor Rechtsbescherming ook nog een toezegging over het besteden 

van (meer) aandacht aan rechtsbescherming in toelichtingen bij wetgeving. Die 

toezegging hield verband met een suggestie in het jaarverslag van de Raad voor 

de rechtspraak. Over dat jaarverslag is een afzonderlijke brief aan beide Kamers 

verzonden op 31 oktober (Kenmerk: 4268097) waarin ook wordt ingegaan op de 

aandacht van rechtsbescherming in toelichtingen bij wetgeving.  
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4.1 Afstemming 

De Svdw raakt het hele kabinetsbeleid. Interdepartementale afstemming aan de 

voorkant is daarom van wezenlijk belang. Voorafgaand aan de ministerraad vindt 

afstemming plaats in het CBJ van 6 december en heeft schriftelijke afstemming 

plaatsgevonden in het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Wetgeving. 

 

4.2 Communicatie 

Met de Kamerbrief informeren wij beide Kamers over de ontwikkelingen rondom 

de Svdw. 

 

5.   Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


