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Geachte heer Teeven,  

 

Bij brief van 9 maart 2012 (kenmerk: 150156.01u) hebben de commissies voor Immigratie & 

Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie u verzocht te reageren op een aantal door de 

Commissie Meijers opgeworpen vragen met betrekking tot de voorstellen van de Europese 

Commissie inzake de herziening van het Europese regelgevend kader voor de bescherming van 

persoonsgegevens.1 In deze brief was een reactietermijn van drie weken opgenomen. De com-

missies hebben helaas moeten constateren dat hun brief nog niet beantwoord is. Zij verzoeken 

u zo spoedig mogelijk alsnog te antwoorden. 

 

De commissies willen u voorts laten weten dat zij voornemens zijn op dinsdag 8 mei aanstaande 

inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de genoemde voorstellen. De 

commissies hebben kennisgenomen van de afspraken die met de Tweede Kamer zijn gemaakt in 

het kader van het behandelvoorbehoud.2 Deze houden onder meer in dat de regering eens per 

kwartaal, separaat van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad, informatie verstrekt over een 

aantal punten, te weten wijzigingen tijdens de onderhandelingen, financiële consequenties van 

de implementatie voor bedrijven en burgers, financiële consequenties voor het CBP, informatie 

over standpunten van andere lidstaten (als dat mogelijk is), informatie over het gemeenschap-

pelijk standpunt dat op enig moment bereikt zal worden en een waardering daarvan vóór de 

bespreking in de Raad en informatie over gewijzigde voorstellen van de Europese Commissie 

voordat deze in het Coreper worden besproken. 

 

                                                
1 COM(2012)10 en 11. Zie tevens dossiers E120003 en E120004 op www.europapoort.nl  
2 Kamerstukken II 2011/12, 32 761, nr. 27, p. 25. 
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De commissies willen u verzoeken alle (openbare én vertrouwelijke) informatie die op de bo-

vengenoemde punten betrekking heeft ook rechtstreeks naar de Eerste Kamer ter verzenden. 

Graag ontvangen zij per omgaande uw reactie op dit verzoek.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof. dr. P.L. Meurs     Mr. A. Broekers-Knol 

Voorzitter van de vaste commissie    Voorzitter van de vaste commissie 

voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad    voor Veiligheid en Justitie 

 


