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1. 33192 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van 

biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de 

identiteitsvaststelling van de vreemdeling    

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD 

(Swagerman), CDA (Lokin-Sassen) en GroenLinks (Strik). 

 

2. T01532 

Schriftelijk informeren over nareisbeleid (31549) 

 

De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2013 inzake wijziging 

Vreemdelingencirculaire 2000 (31549, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. Fracties 

kunnen de brief desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33293 

(Herschikken gronden voor asielverlening). 

 

3. 32317 

JBZ-Raad 

 

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2013 (32317, CV). 

Het lid Strik (GroenLinks) wenst vragen te stellen over hetgeen gemeld is over de  

lunchbespreking tijdens deze JBZ-Raad, die in het teken stond van de problematiek van het 

misbruik van het vrij verkeer van personen. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering 

wordt geleverd op 9 juli 2013. 

 

4. E1300191 

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor 

samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking 

van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ 

 

De commissie besluit 24 september 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met 

de regering en/of de Europese instellingen. 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. Beleidsdebatten parlementaire jaar 2013/14 

 

De commissie constateert dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een overzicht van 

de gevolgen van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) naar beide Kamers zal 

sturen en besluit deze brief af te wachten. De commissie besluit daarop geen voorstel voor 

een beleidsdebat te doen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


