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Den Haag, 31 oktober 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 31 oktober 2006

1.
Met betrekking tot wetsvoorstel
Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)
30327
wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA (Pruiksma), PvdA (Tan), VVD (Rosenthal)
en GroenLinks (Platvoet). De fractie van D66 (Engels) behoudt zich het recht voor tijdens de
plenaire behandeling op het voorstel te kunnen terugkomen.
2.
Wetsvoorstel
Wijziging vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten
30567
onderdanen van derde landen
Is op verzoek van de fractie van PvdA afgevoerd van de lijst met hamerstukken. Er wordt
alsnog een voorbereidend onderzoek gehouden op 7 november 2006.
3.
Met betrekking tot wetsvoorstel
Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad
30419
van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod
wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 12 december 2006. De commissie verzoekt
om een uitgebreid literatuurdossier.
4.
Met betrekking tot wetsvoorstel
Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)
30308
wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op 7 november 2006. Namens de
gehele commissie Justitie zal de regering in elk geval om een reactie worden gevraagd op de
brief van de heer Groenendijk.
NB. Onder voorbehoud dat de nadere memorie van antwoord tijdig zal zijn ontvangen wordt
de plenaire behandeling van onderhavig wetsvoorstel is voorzien voor 21 november.

5.
De commissie besluit het rapport van de commissie-Deetman af te wachten, vooraleer
eventueel een nieuwe brief wordt gezonden aan de minister van Justitie inzake de uitbreiding
van het werkgebied van het Hof te Leeuwarden.
6.
De commissie gaat akkoord met de conceptbrief aan de voorzitter van het College
Bescherming Persoonsgegevens inzake een (spoed)adviesaanvraag met betrekking tot
wetsvoorstel 30164 (verruiming opsporingsbevoegdheden ten aanzien van terroristische
misdrijven). De voorzitter van de Eerste Kamer zal worden verzocht de brief te verzenden.
7.
De commissie spreekt haar verbazing uit over het rondgestuurde informatiedossier
inzake wetsvoorstel 30316 (Voorkoming van geweld jegens en vernederende behandelingen
van kinderen in de verzorging en opvoeding). Naar het oordeel van de commissie staan
omvang van het dossier c.q. capaciteitsbeslag afdeling Inhoudelijke Ondersteuning en het
wetsvoorstel niet met elkaar in verhouding. De commissie besluit dat voortaan enkel op
verzoek van de gehele commissie Justitie informatie- dan wel wetgevingsdossiers zullen
worden aangevraagd. Voor individuele leden zal het wel mogelijk blijven ter ondersteuning
van de eigen voorbereiding losse informatie op te vragen.
De griffier van de commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

