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Betreft Raadsdocumenten Kwalificatierichtlijn en Richtlijn betreffende de
gecombineerde vergunning

Uw Kenmerk
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Met referte aan uw brief van 25 oktober jl., waarin u verzoekt de Raadsdocumenten
te ontvangen met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn betreffende één
enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen
van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te
werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (de zogenaamde Richtlijn
betreffende de gecombineerde vergunning), alsmede met betrekking tot het
voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende
bescherming (de zogenaamde Kwalificatierichtlijn), wil ik u graag als volgt
informeren.
De afspraken met uw Kamer voor wat betreft de informatievoorziening over
lopende EU-dossiers zijn onlangs bevestigd in uw brief van 16 september 2011
alsmede in mijn antwoordbrief van 31 oktober 2011. U krijgt voor de door u
aangewezen geprioriteerde dossiers van Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aanvullende documenten toegezonden, namelijk de
onderhandelingsdocumenten die openbaar zijn en als B-punt ter politieke
besluitvorming voorliggen in de Raad. Deze toezegging is – als onderdeel van een
set aan werkafspraken – in 2010 gedaan door de toenmalige minister van Justitie
en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die met u in gesprek is
gegaan over de informatiepositie van uw Kamer na inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon. Zoals ik u in eerdergenoemde brief van 31 oktober 2011 heb
gemeld, wil ik als minister voor Immigratie en Asiel me er graag voor inzetten dat
deze afspraken gecontinueerd worden.
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De door u gevraagde voorstellen zijn niet als B-punt ter besluitvorming
geagendeerd in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Derhalve zijn de relevante
Raadsdocumenten niet aan uw Kamer verstuurd. Overigens kan ik u melden dat
beide dossiers als A-punt zijn geagendeerd tijdens de Raad Vervoer,
Telecommunicatie en Energie d.d. 24 november 2011.
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De minister voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers
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