31ste vergadering

Maandag 4 juli 2005
Aanvang 19.00 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 48 leden, te
weten:
Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Van Driel,
Dupuis, Eigeman, Franken, Hamel,
Van Heukelum, Ten Hoeve, Holdijk,
Jurgens, KalsbeekSchimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Kox, Van der Lans,
Van Leeuwen, Lemstra, Linthorst,
Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor,
Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Schouw, Schuurman,
Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Walsma, Westerveld, Witteman, Woldring en De
Wolff,

Terpstra en Platvoet, wegens verblijf
buitenslands.
Van den Broek-Laman Trip, wegens
ziekte, ook morgen.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
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.)

Van Gennip en Hoekzema, wegens
verblijf buitenslands, ook morgen;

De voorzitter: Verder deel ik aan de
Kamer mede dat de staatssecretaris
van Financiën mij heeft laten weten
dat hij wegens ziekte deze week niet
in de Kamer kan zijn. Dit houdt in dat
wetsvoorstel 28873 (Uitbreiding van
de niet-aftrekbaarheid van kosten en
lasten die verband houden met
omkoping) van de agenda van
morgen zal worden afgevoerd en
direct na het zomerreces op
6 september 2005 zal worden
geagendeerd. Een tweede herzien
vergaderschema is inmiddels
rondgedeeld.
Aangezien voor de verschillende
verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en de
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nrs. 29692, 30059, 30064,
30065, 30066, 30077, 30078, 30084,
30088, 30099, 30112, 30113, 30120
(R1790), 30121 (R1789), 30126, 30127,
30129, 30132 en 30141 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze
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Diverse wetsvoorstellen

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, mevrouw Van der Laan,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en de heer
Van Geel, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van Thijn en Doek, wegens
bezigheden elders;
Pruiksma, wegens bezigheden elders,
ook morgen;

Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van deze verdragen en
algemene maatregelen van bestuur
geen behoefte bestaat.
Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoekschriften:
- res van L.J. Lindeman te Eindhoven
betreffende het handelen van de
belastingdienst (XXIV-A);
- res van D.A. Pugh te Eindhoven
betreffende het handelen van de
belastingdienst (XXV-A);
- res van J.A. Vreugdenhil te
Leersum betreffende de aftrek van
kosten van juridische bijstand
(XXVI-A);
- res van G.M.G. van de Vinne te
Vaïssac (Frankrijk) betreffende het
handelen van de belastingdienst
(XXVII-A);
- res van M. Buyankara te Schiedam
betreffende het handelen van de
belastingdienst (XXVIII-A).
De voorzitter: Ik stel voor, de
conclusies van de commissie over te
nemen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en
implementatie van richtlijn
nr. 2001/107/EG en richtlijn
2001/108/EG van 21 januari 2002
(28998);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 3 november
2001 te Rome totstandgekomen
Internationaal Verdrag inzake
plantgenetische bronnen voor
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Voorzitter
voedsel en landbouw, met
bijlagen (Trb. 2002, 134) (29656)
(R1764);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet milieubeheer en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in
verband met de EG-richtlijn
inzake geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/
vergunning op maat) (29711);
- het wetsvoorstel Wijziging
van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek ter uitvoering van
Verordening (EG) Nr. 1606/2002
van het Europees Parlement en
de Raad van 19 juli 2002
betreffende de toepassing van
internationale standaarden voor
jaarrekeningen (PbEG L 243), van
Richtlijn nr. 2001/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad
van 27 september 2001 tot
wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG, 83/349/EEG en
86/635/EEG met betrekking tot
de waarderingsregels voor de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen
evenals van banken en andere
financiële instellingen (PbEG L
283), en van Richtlijn 2003/51/EG
van het Europees Parlement en
de Raad van 18 juni 2003 tot
wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG, 83/349/EEG,
86/635/EEG en 91/674/EEG van
de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, banken
en andere financiële instellingen,
en verzekeringsondernemingen
(PbEG L 178) (Wet uitvoering
IAS-verordening, IAS 39-richtlijn
en moderniseringsrichtlijn)
(29737);
- het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met het gebruik van de
videoconferentie in het strafrecht (29828);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de wet van 1 oktober 1992,
houdende bijzondere regels met
betrekking tot het recht op
uitkering als bedoeld in de
Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die
wet (Stb. 1992, 573) in verband
met de verlenging van de
openstelling van de Uitkerings-
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De heer Jurgens (PvdA): Was deze
minister inderdaad de slechtst
presterende minister, voorzitter, zoals
onlangs is gesuggereerd? Ik zou het
niet zeggen, als ik zie dat deze
minister sinds zijn aantreden bijna
honderdvijftig wetsvoorstellen heeft
geïntroduceerd. Vandaag spreken wij
o.a. over de vraag, of wellicht niet
een aantal van die wetsvoorstellen
de rechtsstaat in al te grote mate
ondermijnt. Maar wat het indienen
van wetsvoorstellen betreft, kan er
van een slechte prestatie geen
sprake zijn!
De vraag is natuurlijk waarom de
overheid meer bevoegdheden moet
krijgen om gegevens te verzamelen.
Heeft zij al niet genoeg bevoegdheden? Het College Bescherming
Persoonsgegevens zegt uitdrukkelijk
dat het die wel heeft, maar dat die
beter moeten worden gebruikt. Ook
naar de mening van mijn fractie
getuigt het van vluchtgedrag als men
naar nieuwe bevoegdheden grijpt in
plaats van bestaande bevoegdheden
zo in te zetten dat zij leiden tot

datgene wat beoogd wordt en dat is
dat boeven worden gevangen en dat
hun daden worden voorkomen.
De wet brengt op zichzelf een
interessante vernieuwing van het
strafrecht met zich. Zij verplaatst
namelijk de verantwoordelijkheid.
Vroeger lag die uitdrukkelijk bij
politie en justitie. Zij konden aan
allerlei gegevensverzamelaars vragen
om voor het bereiken van een
bepaald doel hun bestanden
beschikbaar te stellen. Degene aan
wie dat gevraagd werd mocht
uitmaken of hij de gegevens al dan
niet ter beschikking zou stellen. De
meeste Nederlandse burgers waren
daartoe bereid als zij de redelijkheid
van het verzoek inzagen. Nu wordt
dat anders.
Er is bij de behandeling van dit
wetsvoorstel mede een bezwaar aan
de orde,opgebracht door de
openbare bibliotheken. Zij kennen de
bezwaren van hun Amerikaanse
collega’s, die van de Patriot Act veel
last hebben. De bibliotheken behoren
tot de populairste instellingen van dit
land en zij maken bezwaar tegen het
feit dat de leengegevens van hun
leden kunnen worden gevorderd. Zij
vragen zich af of zij niet gedwongen
worden om deze gegevens te
anonimiseren. Zij moeten namelijk
het lees- en leengedrag van hun
gebruikers en leden kunnen
beschermen. Zij hebben zich op dit
punt nogal fors geuit, ook in de
richting van de minister vermoed ik.
Als een dergelijk weinig strijdvaardig
onderdeel van de samenleving in
opstand komt tegen het verlenen van
nieuwe bevoegdheden aan de
overheid, moet er toch even
nagedacht worden en moet men zich
afvragen of er niet een grens wordt
overschreden.
Over het wetsvoorstel hebben wij
schriftelijk uitvoerig van gedachten
gewisseld. Deze Kamer heeft een
korte hoorzitting met een aantal
deskundigen gehouden. Dat heeft
weer geleid tot een voorlopig verslag
en een nader voorlopig verslag. De
vragen zijn door de minister
uitvoerig beantwoord en nu rest nog
slechts de behandeling van één punt.
Dat betreft wat mij betreft de
mogelijkheid van controle op de
vordering van gegevens: het
beklagrecht.
Mijn fractie heeft voorgesteld, het
beklagrecht opschortende werking
toe te kennen, opdat de rechter in de
gelegenheid is om te onderzoeken of
de vordering in een bepaalde situatie

Bevoegdheden vorderen gegevens
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wet gewezen militairen voor de
oudere gewezen militair, die
voortijdig de dienst met een
recht op wachtgeld zou moeten
verlaten (29952);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Mediawet in verband met
aanpassing van de indexering
van de rijksomroepbijdrage
(30006);
- het wetsvoorstel Technische
verbeteringen en enige andere
wijzigingen in wetgeving op het
terrein van de arbeidsmarkt en
de bijstand en enige andere
terreinen (30090).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met de regeling van
bevoegdheden tot het vorderen
van gegevens (bevoegdheden
vorderen gegevens) (29441).
De voorzitter: Ik heet de minister
van Justitie van harte welkom.
De beraadslaging wordt geopend.
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