Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Immigratie & Asiel / JBZ-raad
5 juni 2012

aan

De leden van de vaste commissie voor
Immigratie & Asiel / JBZ-raad

Datum
Kenmerk

5 juni 2012
44132/KvD/LD

1. De waarnemend voorzitter van de commissie bericht dat de Voorzitter van de Eerste Kamer
vandaag een brief heeft gestuurd aan de minister-president en de minister voor Immigratie,
Integratie en Asiel. Deze brief is een reactie op de brief van de minister-president d.d. 24
mei 2012 inzake behandeling spoedeisende wetsvoorstellen Begrotingsakkoord (33280, A).
In deze brief werd een novelle met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
inburgering (33086; zie hierna onder 2) aangekondigd, terwijl de behandeling van het
voorstel in de Eerste Kamer nog niet is gestart. De Voorzitter heeft hierover opheldering
gevraagd, die uiterlijk 8 juni 2012 moet worden verschaft.
2. 33086
Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking
van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
De commissie besluit na enige discussie de procedure (eerder aangehouden op 8 mei, 15
mei en 22 mei 2012) opnieuw aan te houden, en wel tot 12 juni 2012, met als intentie op
19 juni 2012 het voorbereidend onderzoek te houden, mits de minister-president en de
minister voor Immigratie, Integratie en Asiel tijdig hebben gereageerd op de brief van de
Voorzitter (zie onder 1) en de aangekondigde novelle op 11 juni 2012 daadwerkelijk bij de
Tweede Kamer is ingediend.
3. De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2012 en de toegezonden
Raadsdocumenten worden voor kennisgeving aangenomen. De staf gaat na of het
Raadsdocument over het recht op toegang tot een raadsman (dossier E1100291) ook
beschikbaar is in het Nederlands.
4. E1100272
Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319
en
E1100283
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Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320
Bespreking van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 25 mei
2012 inzake herziene voorstellen GEAS (inclusief Raadsdocument) wordt aangehouden tot
12 juni 2012.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

