
30 805 Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter
verbetering van de uitvoerbaarheid en ter
verduidelijking van de toepassing van deze wet

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN
EN HUIS DER KONINGIN1

Vastgesteld 10 juli 2007

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het stellen van de navolgende vragen en het maken van de navolgende
opmerkingen.

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisge-
nomen van dit wetsvoorstel. Zij hechten zeer aan verkorting van de wacht-
en doorlooptijden bij veiligheidsonderzoeken. Zij informeren wanneer de
(eerste) halfjaarlijkse rapportage over de voortgang mag worden
verwacht. Welke doelstelling stelt de regering zich in dit opzicht? De leden
van de fractie van de PvdA sluiten niet uit dat bij onvoldoende voortgang
wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken voor hen alsnog aan de orde
kan zijn. Is de regering bereid de Staten-Generaal te informeren over
ontwikkelingen in de omvang van herhaalonderzoeken en de personele
consequenties die hieruit voorvloeien? Welke aandacht heeft bij de dyna-
misering van veiligheidsonderzoeken het aspect van de privacy-
bescherming?

De leden van de fractie van GroenLinks sluiten zich bij bovenstaande
opmerkingen en vragen aan.

Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beant-
woord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderha-
vige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Hermans

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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