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BA  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 7 november 2011  

De minister voor Immigratie en Asiel heeft op 31 oktober 2011 gereageerd 
op de brief van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad1 

van 29 september 2011 met de niet eerder per post ontvangen brief van 
16 september 2011, waarin de commissie verzocht om aanbieding van 
specifieke Raadsdocumenten en de minister de toezegging in herinnering 
bracht dat hij de Kamer per brief zou informeren over de mogelijkheden 
om de Kamer gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven 
informeren over de ontwikkelingen rondom herziening van de Procedure-
richtlijn en de Opvangrichtlijn. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Kim van Dooren 
 

 

1  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Broekers-Knol (VVD), Slagter-
Roukema (SP), Franken (CDA), Nagel 
(50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), 
Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), 
Meurs (PvdA) (voorzitter), Strik (GL), Vliegent-
hart (SP), K.G. de Vries (PvdA), Lokin-Sassen 
(CDA), Scholten (D66), Th. de Graaf (D66), De 
Boer (GL), De Lange (OSF), Beuving (PvdA), 
Schrijver (PvdA), M. de Graaf (PVV) (vice-
voorzitter),Reynaers (PVV), Popken (PVV), 
Huijbregt-Schiedon (VVD), Schouwenaar 
(VVD) en Swagerman (VVD).
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BRIEF AAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL 

Den Haag, 29 september 2011 

Mij is bericht dat de brief van de vaste commissie voor Immigratie en 
Asiel/JBZ-Raad van 16 september 2011 (kenmerk 146627.03u) met als 
onderwerp «toezeggingen Raadsdocumenten en brief over richtlijnvoor-
stellen» u niet per post heeft bereikt. Teneinde een goede afhandeling van 
deze brief te bevorderen bied ik hem hierbij opnieuw aan u aan. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
P. L. Meurs 
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BRIEF AAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL 

Den Haag, 16 september 2011 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad brengt graag bij u 
een toezegging onder de aandacht die de voormalige Minister van 
Justitie, tevens Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
op 15 juni 2010 heeft gedaan tijdens een mondeling overleg met de 
toenmalige commissie voor de JBZ-Raad. Het genoemde mondeling 
overleg betrof de informatievoorziening van de Kamer na de inwerking-
treding van het Verdrag van Lissabon. De minister zegde de commissie 
toe haar, gerelateerd aan de politieke besluitvormingsmomenten voor de 
bewindspersonen in de JBZ-Raad, de relevante Raadsdocumenten toe te 
zenden met betrekking tot door de commissie voor behandeling geselec-
teerde dossiers.1 Deze toezegging is later per brief bevestigd.2 De 
commissie acht ook bij het JBZ-terrein betrokken bewindslieden van 
opvolgende kabinetten aan deze toezegging gebonden. 

In het licht van het voorgaande wil de commissie u erop wijzen dat tijdens 
de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2011 politieke besluitvorming plaatsvond 
ten aanzien van het door de commissie geselecteerde voorstel tot 
wijziging van de Frontex-verordening3, maar dat u de relevante Raadsdo-
cumenten nog niet aan de Kamer hebt toegezonden. De commissie 
verzoekt u dit alsnog op zeer korte termijn te doen. Verder vertrouwt zij 
erop dat bij komende JBZ-Raden voortvarend conform de zojuist 
genoemde toezegging gehandeld zal worden. 

Ten slotte wil de commissie u attent maken op uw toezegging gedaan 
tijdens een mondeling overleg over het Gemeenschappelijk Europees 
Asielstelsel (GEAS) op 28 juni 2011.4 Deze toezegging hield in dat u de 
Kamer per brief zou informeren over uw mogelijkheden om de Kamer 
gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven informeren over 
de ontwikkelingen rondom herziening van de Procedurerichtlijn en de 
Opvangrichtlijn.5 De commissie moet constateren dat zij deze brief nog 
niet ontvangen heeft. Graag ontvangt zij de brief alsnog binnen drie 
weken. 

Na ontvangst van de brief maak ik graag een afspraak met u om van 
gedachten te wisselen over de informatiebehoefte en informatievoor-
ziening van de Eerste Kamer op JBZ-terrein. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad,
P. L. Meurs 
 

 

1  Kamerstukken I 2009/10, 32 317, J, p. 8; 
toezegging T01384 op www.eerstekamer.nl. 
2  Kamerstukken I 2009/10, 32 317, P. 
3  COM(2010)61; zie tevens dossier E100010 
op www.europapoort.nl 
4  Kamerstukken I 2010/11, 32 317, AU, p. 15; 
toezegging T01383 op www.eerstekamer.nl 
5  COM(2011)319 en COM(2011)320; zie tevens 
dossier E110027 en E110028 op www.euro-
papoort.nl
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 oktober 2011 

Onder dankzegging voor uw brief van 16 september 2011, verzonden en 
ontvangen op 29 september 2011, bericht ik u graag als volgt. 

In het mondelinge overleg van 28 juni 2011 over het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (GEAS) heb ik toegezegd nader in te gaan op de 
wijze waarop ik uw Kamer kan informeren over de ontwikkelingen 
rondom de herziening van de EU-Richtlijn betreffende gemeenschappe-
lijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 
beschermingstatus (Procedurerichtlijn) en de EU-Richtlijn tot vaststelling 
van normen voor de opvang van asielzoekers (Opvangrichtlijn). Beide 
dossiers zijn thans nog in onderhandeling. 

Met betrekking tot het informeren van uw Kamer over de voortgang van 
onderhandelingen verwijs ik vooreerst naar de brief die de toenmalige 
minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties u hierover op 6 juli 2010 heeft doen toekomen. Zoals u terecht 
stelt, acht ik mij als minister voor Immigratie en Asiel gebonden aan de 
afspraken zoals in de brief beschreven. In die brief is opgenomen dat u 
van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties documenten 
ontvangt zoals BNC-fiches, geannoteerde agenda’s en verslagen van de 
Raad. Ter uitleg is daarbij opgemerkt dat hét moment voor het nationale 
parlement om invloed uit te oefenen op de standpunten van het Kabinet 
gelegen is in een vroeg stadium van het Europees besluitvormingsproces. 

Voorts is in de brief van 6 juli 2010 uw Kamer toegezegd dat in de door u 
aangewezen geprioriteerde dossiers u van Justitie en Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aanvullende documenten krijgt toegezonden, 
namelijk de onderhandelingsdocumenten die openbaar zijn en als B-punt 
ter politieke besluitvorming voorliggen in de Raad. 

In lijn met deze afspraken bent u geïnformeerd over de voorstellen van de 
Europese Commissie voor de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn. In 
de BNC-fiches van respectievelijk 4 februari 2009 en 8 december 2009 bent 
u geïnformeerd over het standpunt van de Nederlandse regering ten 
aanzien van deze voorstellen. In de twee BNC-fiches van 18 juli 2011 bent 
u ingelicht over de aangepaste voorstellen van de Europese Commissie 
ten aanzien van deze dossiers en het standpunt van de regering daarover. 

Ik vind het belangrijk dat de in de brief van 6 juli 2010 neergelegde 
werkwijze wordt gecontinueerd en dat met betrekking tot de dossiers op 
het JBZ-terrein een eenduidige werkwijze wordt gehanteerd. Om reden 
dat u in het overleg van 28 juni 2011 heeft aangegeven bijzondere 
belangstelling te hebben voor de voortgang van de onderhandelingen van 
de Opvangrichtlijn en Procedurerichtlijn, zeg ik u wel toe u over de stand 
van zaken van deze twee specifieke dossiers uitgebreid te informeren in 
de geannoteerde agenda indien zij aan de orde komen in een JBZ-Raad. 
Ook zal ik in het verslag van de desbetreffende Raad ampel verslag doen 
van het over die dossiers besprokene. 

In uw brief vraagt u terecht naar het Raadsdocument inzake de Frontex-
verordening die ter politieke besluitvorming voorlagen tijdens de 
JBZ-Raad d.d. 9–10 juni 2011. Abusievelijk is verzuimd u dit document 
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tijdig te sturen. Ik doe u het document1 hierbij alsnog toekomen. 

De minister voor Immigratie en Asiel, 
G. B. M. Leers

 

1  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie nr. 146627.04.
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