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Den Haag, 8 september 2004

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 7 september 2004

1.
29031

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het
verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van
ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de
inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequentie
van de opvang van deze personen (PbEG L 212)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen. Zij is
voornemens bij de behandeling te betrekken:
A. Brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie d.d. 15 juni 2004 (29224,
nr. E), inzake toegang tot Nederland van Nederlandse kinderen en hun verzorgende ouders
B. De ontwerp richtlijn minimumnormen toekenning vluchtelingenstatus (Europapoort
2.1.5).
C. Gemeenschappelijke minimumlijst veilige landen (Europapoort 2.1.18)
D. Eventueel het wetsvoorstel Bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel (29291).
Afhankelijk van de vaststelling van de gemeenschappelijke minimumlijst veilige landen (naar
verwachting in september 2004) zal een datum worden gekozen (bij voorkeur vóór 5 oktober
2004).
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2.
Brief minister van Justitie d.d. 30 augustus 2004, inzake deskundigenonderzoek naar
matiging (26824, I).
De commissie stelt voor de brief kort plenair aan de orde te stellen op 14 september 2004.
3.
Rondvraag.
- De brief van Marsh d.d. 24 augustus 2004, inzake wetsvoorstel 19529 (lijfrente) zal aan
de minister van Justitie worden doorgestuurd met het verzoek daarop in de memorie van
antwoord in te gaan.
- De commissie zal wat betreft Kevin Sweeney geen stappen nemen. Het Nederlandse
rechtssysteem voorziet in voldoende beroepsmogelijkheden.
- De voorzitter stelt voor ter voorbereiding van de wetsvoorstellen 29252 t/m 29255 een
gesprek met de minister van Justitie te hebben. Dit voorstel zal op 14 september 2004 bij
het voorbereidend onderzoek worden besproken.
- De gedetineerdencommissie van de Marwei-gevangenis in Leeuwarden nodigt de
commissie uit voor een werkbezoek. Gebruikelijk is dat de commissie in het kader van de
voorbereiding van een bepaald wetsvoorstel een werkbezoek brengt. De griffier zal
nagaan wat de aanleiding is.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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