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1. De voorzitter doet verslag van zijn gesprek met de Minister van Justitie eerder vandaag. 

Onderwerp van gesprek waren de informatievoorziening aan de Kamer en het passeren van 

het instemmingsrecht. De minister heeft toegezegd zijn uiterste best te doen om brieven 

adequaat en tijdig te beantwoorden, en ook altijd brieven met brieven te beantwoorden (en 

dus niet met BNC-fiches e.d.). De voorzitter heeft duidelijk gemaakt dat termijnen in brieven 

hard zijn. De minister heeft aangegeven dat zijn handelen tijdens de JBZ-Raad op 30 

november volgens de regels anders had gemoeten, maar dat van een unieke situatie sprake 

was als gevolg van het ontbreken van overgangsrecht. Over de stukkenstroom vanuit 

Brussel heeft de minister gezegd dat als deze onvoldoende is, de regering zal aanvullen. De 

griffie houdt de kwaliteit en kwantiteit van de binnenkomende stukken in de gaten. 

 

2. Na het verslag van de voorzitter wordt de brief van de Minister van Justitie van 21 januari 

2010 over het passeren van het instemmingsrecht1 voor kennisgeving aangenomen.  
 

3. De brief van de Minister van Justitie van 27 januari 2010 over de geannoteerde agenda van 

de JBZ-Raad wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van 

gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde 

Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (COM 

(2009) 703)2 wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wenst wel de 

ontwikkelingen rondom het voorstel te blijven volgen en wacht de antwoorden op een eerder 

gezonden brief af. 

 

5. Het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van 

persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het 
ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-

                                                 
1 Dossiers 4.2.198 en 4.2.211 op www.europapoort.nl  
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overeenkomst 2007) (COM (2009) 702)3 wordt voor kennisgeving aangenomen. De staf zal 

nagaan waarom de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is uitgesteld. 

 

6. Het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de 

Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van 

passagiers (PNR-gegevens) uit de EU door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische 
douane (COM (2009) 701)4 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. Met betrekking tot het 

Voorstel voor een richtlijn betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten 

voor de verlening of intrekking van internationale bescherming (COM (2009) 554)5 

en het 

Voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van 

derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de 

inhoud van de verleende bescherming (COM (2009) 551)6 

houdt de commissie een voorbespreking van het mondeling overleg met de Staatssecretaris 

van Justitie later vandaag. Tevens spreekt zij over de brief van de staatssecretaris van 27 

januari 2010 over beide asielrichtlijnen. Besloten wordt de inbreng voor schriftelijke vragen 

aan de Europese Commissie aan te houden tot 9 februari 2010. 

Opgemerkt wordt nog dat de aanpassing van een commissiebesluit buiten de vergadering om 

met meer waarborgen omkleed dient te zijn dat alle geadresseerden in staat zijn een reactie 
te geven. 

 

 

De griffier van de vaste commissie, 

Kim van Dooren 
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