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Geachte heer Opstelten,  

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft dit jaar op verschillende momenten het 

JBZ-meerjarenbeleidskader besproken, onder andere in een mondeling overleg met u op 18 februari 

2014 en eveneens naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van de twee Commissiemededelingen 

hierover op het terrein van justitie en binnenlandse zaken en van de geannoteerde agenda's en ver-

slagen van de JBZ-Raadsvergaderingen in 2014.1 De leden van de fractie van de SP hebben nog enke-

le opmerkingen en vragen over het JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020, naar aanleiding van het 

verslag van de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014.2 De leden van de fracties van de VVD en van D66 sluiten 

zich hierbij aan. 

 

De leden van de fractie van de SP steunen het uitgangspunt dat de prioriteit moet liggen bij imple-

mentatie en consolidatie van de reeds bestaande regels.   

De regering geeft in de kabinetsappreciatie aan dat het ook een groot voorstander is van de “consoli-

datie en implementatie van het bestaande instrumentarium”. Hoe gaat de regering ervoor zorgen dat 

het huidige instrumentarium geconsolideerd en geïmplementeerd gaat worden? 

 

Naast implementatie is het belang van een goede evaluatie van het EU-beleid in de 'Ruimte van Vrij-

heid, Veiligheid en Recht' onmiskenbaar, aldus de leden van de fractie van de SP. Deze leden vragen 

de regering of er ook een evaluatie zal plaatsvinden zoals bedoeld in artikel 70 VWEU. 

 

De commissie ziet graag de beantwoording van de vragen binnen vier weken na dagtekening van deze 

brief tegemoet.  

 

Hoogachtend, 

 

   

 

Dr. G. ter Horst 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 

                                                
1 Zie Edossier met nummer E140008 op www.europapoort.nl.   
2 Eerste Kamer, 2013-2014, 32317, DU. 
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