
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doesburg, DoÈ lle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers,
Van Gennip, De Graaf, Hamel, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oye,
Ketting, Klink, Koekkoek, Kohn-
stamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor,
Platvoet, Pormes, Putters, Van Raak,
Rabbinge, De Rijk, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuurman,
Schuyer, Slagter-Roukema,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heren Donner, minister van
Justitie, De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
en mevrouw Van der Laan, staatsse-
cretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

©

De voorzitter: Ik open de vergade-
ring en verzoek u allen te gaan staan.
Drie bomaanslagen op treinen in

Madrid, donderdag jl., hebben de
wereld geschokt. Zeer velen zijn
gewond geraakt. Vele mensenlevens

zijn vernietigd, levens van mannen,
van vrouwen, van kinderen. Door
terroristische krachten zijn doelbe-
wust lichamen letterlijk verscheurd
en mensen gebroken door de pijn
om het verlies van geliefden. Die
verscheuring en gebrokenheid heeft
tegelijk mensen verenigd, in Spanje,
in ons land, in heel Europa en
daarbuiten.
De drie minuten stilte die

ontelbaren gisteren gelijktijdig in
acht namen, heeft de grenzen
overstegen van regio's, van landen,
van continenten. Dat massale,
gezamenlijke zwijgen was een
oorverdovende uiting van de kracht
van verwantschap, de kracht van
weerstand tegen geweld jegens
weerloze, onschuldige burgers. Moge
die kracht aanhouden en toenemen.
Namens u allen heb ik aan de

voorzitter van de Spaanse senaat
onze gevoelens van meeleven
overgebracht.
Waar woorden verder tekort-

schieten, moet het zwijgen spreken.
Ik verzoek u dan ook enige ogenblik-
ken stilte in acht te nemen om met
onze gedachten de gewonden, de
nabestaanden en het Spaanse volk
nabij te zijn.

(De aanwezigen nemen staande
enige ogenblikken stilte in acht.)

Voorzitter: Bierman-Beukema toe
Water

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

De voorzitter: Op verzoek van de
SP-fractie heb ik tot lid van de vaste
commissie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aangewezen de
heer Van Raak in plaats van de heer
Kox en tot plaatsvervangend lid van
die commissie de heer Kox in plaats
van de heer Van Raak. Ook heb ik de
heer Kox aangewezen tot lid van de
commissie voor FinancieÈn in plaats
van de heer Van Raak en tot
plaatsvervangend lid van die
commissie de heer Van Raak in
plaats van de heer Kox.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet op het

specifiek cultuurbeleid in
verband met een verlaging van
het maximale aantal leden van
de Raad voor cultuur en een
verhoging van het maximale
aantal leden van commissies van
die Raad (28847);
- Wijziging van de Wet

personenvervoer 2000, houdende
technische wijzigingen en enige
andere verbeteringen (28977);
- Wijziging van de Colportage-

wet in verband met krediet-
transacties (28988);
- Wijziging van onder meer de

Wet op het voortgezet onderwijs
en de Wet educatie beroepson-
derwijs in verband met de
huisvesting van verticale
scholengemeenschappen
alsmede wijziging van de Wet op
het voortgezet onderwijs
teneinde nevenvestigingen van
categoriale scholen mogelijk te
maken (28997).
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Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Vaststelling van de

begrotingsstaat van het Ministe-
rie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het
jaar 2004 (29200-XIV);
- Vaststelling van de

begrotingsstaat van het Dier-
gezondheidsfonds voor het jaar
2004 (29200-F).

De voorzitter: Aan de orde is de
zogenoemde administratieve
behandeling van deze begrotings-
voorstellen. Deze begrotings-
hoofdstukken moeten voor 1 mei
door de Kamer worden goedgekeurd.
Nu besloten is de behandeling van
deze begrotingsvoorstellen niet voor
1 mei a.s. te houden, stel ik voor
deze wetsvoorstellen zonder
beraadslaging af te doen, onder het
voorbehoud dat de regering bereid
zal blijken te zijn op een later tijdstip
deel te nemen aan een met de
Kamer te houden debat over met
deze begrotingsvoorstellen samen-
hangende onderwerpen.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Wijziging van het Wetboek

van Strafvordering en andere
wetten in verband met de
aanpassing van de bevoegdhe-
den tot het vorderen van
gegevens terzake van telecom-
municatie (vorderen gegevens
telecommunicatie) (28059);
- Goedkeuring van de op

29 mei 2000 te Brussel tot stand
gekomen Overeenkomst, door de
Raad vastgesteld overeenkom-
stig artikel 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie,
betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen
de Lid-Staten van de Europese
Unie (28350, R1720);
- Wijziging van enige bepalin-

gen van het Wetboek van
Strafvordering en de Wet
politieregisters en aanvulling van
het Wetboek van Strafrecht met
het oog op de uitvoering van de
op 29 mei 2000 te Brussel tot

stand gekomen Overeenkomst,
door de Raad vastgesteld
overeenkomstig artikel 34 van
het Verdrag betreffende de
Europese Unie, betreffende de
wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de Lid-Staten
van de Europese Unie (28351);
- Goedkeuring van het op

16 oktober 2001 te Luxemburg
tot stand gekomen protocol bij
de Overeenkomst betreffende de
wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de Lid-Staten
van de Europese Unie, door de
Raad vastgesteld overeenkom-
stig artikel 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie
(28352, R1721);
- Wijziging van het Wetboek

van Strafvordering in verband
met de regeling van bevoegdhe-
den tot het vorderen van
gegevens van instellingen in de
financiële sector, mede ter
uitvoering van het op 16 oktober
2001 te Luxemburg tot stand
gekomen Protocol bij de
Overeenkomst betreffende de
wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de Lid-Staten
van de Europese Unie, door de
Raad vastgesteld overeenkom-
stig artikel 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie
(vorderen gegevens financiële
sector) (28353).

De voorzitter: Ik heet de minister
van Justitie hartelijk welkom.

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van de Beeten (CDA):
Mevrouw de voorzitter. De wetten
die de Kamer vandaag behandelt,
staan in belangrijke mate in het
teken van terrorismebestrijding.
Vorige week is opnieuw en op zeer
dramatische wijze in Spanje
gebleken, dat terrorisme een
geweldige en gewelddadige
ontwrichting van samenlevingen als
de onze kan bewerkstelligen en een
grote en grootschalige bedreiging
vormt voor het leven van onze
burgers en voor het vreedzaam
samenleven van inwoners van ons
land.
Ongetwijfeld zal de verschrikkelijke

gebeurtenis van Madrid de regerin-
gen van de Europese Unie ertoe
nopen opnieuw grote prioriteit te
verlenen aan de grens-

overschrijdende samenwerking
tussen inlichtingendiensten, politie
en justitie. Dat zal zeker het geval zijn
indien komt vast te staan dat de
aanslagen door al-Qaeda zijn
gepleegd of mede gepleegd. Ook
indien zou blijken dat het om een
ETA-aanslag ging, was er echter alle
aanleiding om deze gebeurtenis niet
als een interne Spaanse aangelegen-
heid te beschouwen. Nog niet zo
lang geleden speelde zich in
Nederland een uitleveringszaak af
betreffende een leidende ETA-figuur.
Het vrije verkeer van personen
binnen de Europese Unie brengt nu
eenmaal met zich dat vraagstukken
als bestrijding van de ETA geen
nationale zaak kunnen blijven.
Collega Koekkoek zal op het
Europese aspect van deze materie
straks nog ingaan in zijn bijdrage.
Dat verplicht ons om onze bijdrage

te leveren aan de aanpak van
terrorisme. Vandaag doen wij dit in
een bescheiden vorm, door de
behandeling van het Rechtshulp-
verdrag, het protocol daarbij en van
wetsvoorstellen die de daarin
voorziene maatregelen in de wet
verankeren. Daarbij is een afweging
gemaakt tussen enerzijds het belang
van de opsporing van ernstige
strafbare feiten, waaronder terroris-
tische misdrijven, en anderzijds het
privacybelang van burgers. Op die
privacy maken met name de
vorderingsbevoegdheden van politie
en justitie inbreuk.
Grosso modo kan de fractie van

het CDA de gemaakte afweging
onderschrijven. Op een enkel punt
zal collega Koekkoek nader ingaan bij
wetsvoorstel 28059.
Ik veroorloof mij eerst een meer

algemene opmerking over de positie
van andere burgers en instellingen
bij het opsporen van strafbare feiten.
Zoals er een tendens is in de
samenleving om het strafrecht voor
te veel doeleinden tegelijk te willen
inzetten ± de collega's Rosenthal en
Witteveen spraken er al over bij de
behandeling van de begroting van
Justitie ± zo lijkt er ook een tendens
te ontstaan om opsporing van
strafbare feiten tot een plicht van alle
burgers, ondernemingen en
instellingen te maken. Op zichzelf
begrijp ik dat wel, maar in de praktijk
levert dat nogal wat problemen op.
Ik roep in herinnering het debat

dat enkele jaren geleden plaatsvond
over de vraag of rechters hun ter
kennis gekomen strafbare feiten
dienden te melden aan het openbaar

Voorzitter
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