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BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN VOOR VEILIGHEID EN
JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 2.juni 2016
De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor
Veiligheid en Justitie hebben op 31 mei 2016 de brief van de Minister van
Veiligheid en Justitie van 30 mei 20162 besproken waarin hij verzoekt in te
stemmen met de volgende voorstellen voor besluitvorming:
− Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer:
2016/0059 (CNS))3;
− Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0060 (CNS))4.
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Zie dossier E110016 en E110017 op www.europapoort.nl.
Kamerstukken I, 2015–2016, 33 089, G. Zie ook Edossiers E110016 en E110017 op www.europapoort.nl.
De vastgestelde eindtekst is weergegeven in het Raadsdocument met nummer 8115/16.
De vastgestelde eindtekst is weergegeven in het Raadsdocument met nummer 8118/16.
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De commissies hebben zich over het voorliggende verzoek beraden en
hebben in meerderheid besloten de Kamer te adviseren om op 7 juni 2016
hiermee in te stemmen.5
De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Markuszower
De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Duthler
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De leden van de fracties van de PVV en van de SGP wensen bij die gelegenheid aantekening te
vragen dat zij geacht worden instemming te onthouden.
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