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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 9 juli 2003

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de PvdA-fractie hadden met verontwaardiging kennisge-
nomen van het voornemen van de regering met terugwerkende kracht de
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACV) te ontlasten van de
verplichting krachtens het overgangsrecht in «oude zaken» advies uit te
brengen. Hier wordt vanwege een schrijnend capaciteitstekort (bijna alle
medewerkers zijn bij de totstandkoming van de nieuwe Vreemdelin-
genwet uitgestroomd) een verworven recht ongedaan gemaakt.

De leden van de PvdA-fractie, daarin gesteund door de fracties van
GroenLinks en D66, zouden toch willen vragen waarom niet alles op
alles wordt gezet om aan dit overgangsprobleem het hoofd te bieden.
Inmiddels is de situatie immers drastisch gewijzigd. Het aantal asiel-
aanvragen is dramatisch verminderd. Overal in de asielketen (incl. het
IND) wordt een afslankingsbeleid gevoerd. Bovendien is van een krapte
op de arbeidsmarkt al lang geen sprake meer. De leden van de drie
fracties drongen erop aan om, zo nodig door detachering, dit tijdelijke
personeelsprobleem aan te pakken. Waarom zouden bijvoorbeeld de
beoogde leden van de ambtelijke commissie niet onder de paraplu van de
ACV kunnen functioneren?

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van de Beeten

De griffier van de commissie,
Janssen1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Wagemakers

(CDA), Rosenthal (VVD), Kohnstamm (D66),
Witteveen (PvdA), De Wolff (GL), Van de
Beeten (CDA), (voorzitter), Broekers-Knol
(VVD), Kox (SP), Soutendijk-v. Appeldoorn
(CDA) en Westerveld (PvdA).
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