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Y  BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN VOOR VEILIGHEID EN 
JUSTITIE 

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

Den Haag, 26 mei 2015 

De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor 
Veiligheid en Justitie hebben op dinsdag 19 mei 2015 de kwartaalrap-
portage van de onderhandelingen over de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en 
vervolging in het eerste kwartaal van 2015 besproken, welke is aange-
boden bij brief van 22 april 2015.2 De commissies hebben enige vragen 
over de formulering van het krachtenveld. 

Het is de commissies opgevallen dat in de kwartaalrapportage veelal 
wordt verwezen naar terminologie zoals een zeer grote lidstaat, een grote 
lidstaat, andere lidstaten, etc. De commissie heeft er begrip voor dat de 
regering probeert het krachtenveld zo gedetailleerd mogelijk te formu-
leren zonder dat zij de namen van de lidstaten prijs geeft. 

De commissies verzoeken u om voortaan te verwijzen naar de nummers 
van de onderliggende (LIMITE-)documenten, zodat deze documenten 
naast de rapportages kunnen worden gelegd voor het begrip van de tekst 
en de duidelijkheid van de krachtsverhoudingen in de onderhandelingen. 
De commissies verwijzen hiervoor naar de afspraak dat het kabinet in de 
correspondentie over EU-besluitvorming vaker zal verwijzen naar 

1 Zie dossiers E120003 en E120004 op www.europapoort.nl.
2 Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 169, X. Zie eveneens Edossier E120003 en 

E120004 op www.europapoort.nl.
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documentnummers van interne Raadsdocumenten, om zo het parlement 
te helpen de betreffende informatie volledig te kunnen inzien via de 
EU-Extranet database.3 

De Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
G. ter Horst 

De Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
A.W. Duthler

3 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 22 112, GT.
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