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Uitgelicht...

Commissie I&A/JBZ informeert naar gevolgen uitspraak Hof van Justitie EU

 14 september 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad heeft per brief vragen gesteld
aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over een uitspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Unie inzake de heffing van leges. Deze uitspraak dateert van april van dit jaar en
speelde een rol tijdens de behandeling van het wetsvoorstel invoering visumplicht vreemdelingen, dat
de Eerste Kamer eind mei 2012 aannam. In de uitspraak oordeelde het Hof van Justitie dat
Nederland de zogenaamde Richtlijn langdurig ingezetenen (Richtlijn 2003/109/EG) had geschonden
door van mensen die de status van langdurig ingezetene hebben of wensen "overdreven en
onevenredig hoge leges te vragen die een belemmering kunnen vormen voor de uitoefening van de
bij die richtlijn toegekende rechten". Tijdens het debat over het genoemde wetsvoorstel invoering
visumplicht vreemdelingen zegde de minister de Kamer toe dat hij de uitspraak zou bestuderen en de
Kamer zou informeren over de gevolgen ervan, bijvoorbeeld voor andere vormen van legesheffing in
het vreemdelingenrecht.

Ter voldoening aan de toezegging heeft de minister de Kamer in juli 2012 een brief gestuurd, waarin
hij de gevolgen van de uitspraak voor de leges voor langdurig ingezeten derdelanders en voor de
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier bespreekt. De commissie constateerde dat de
overige leges, bijvoorbeeld die voor gezinshereniging en gezinsvorming, niet aan de orde kwamen
omdat de minister daar nog onderzoek naar doet. De commissie wil daarom van de minister weten
wat dit onderzoek inhoudt en welke gronden hij ziet voor een mogelijk ander oordeel van het Hof van
Justitie over de leges bij gezinshereniging dan bij de leges voor langdurig ingezetenen in de zin van
Richtlijn 2003/109/EG. Verder stelt de commissie vragen over restitutie van teveel betaalde leges. Zij
heeft de minister om een reactie binnen twee weken gevraagd. De inmiddels ontvangen reactie wordt
op 9 oktober aanstaande in de commissie besproken.

lees meer
Wet invoering visumplicht vreemdelingen

https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1241
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1242
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1239
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1245
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1248
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1244
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1246
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1243
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-01#art1240
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120927/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vj38ijagqnzb.pdf
http://www.eerstekamer.nl/toezegging/uitspraak_hvj_c_508_10_inzake
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31549_invoering_visumplicht_voor


Nieuws uit de Kamer

Commissie I&A/JBZ beklaagt zich opnieuw over gebrekkige EU-informatievoorziening

 14 september 2012 - De commissie voor I&A/JBZ wil dat de minister voor Immigratie, Integratie en
Asiel in samenspraak met zijn collega-bewindslieden snel een besluit neemt over het verruimen en
verbeteren van de EU-informatievoorziening voor het parlement. Goede informatievoorziening is
onmisbaar bij de beoordeling van Europese ontwerpwetgeving. De commissie constateert dat de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon eind 2009 niet heeft geleid tot een verbetering van
haar informatiepositie. Eerder het tegenovergestelde is het geval. De voorloper van de commissie
bedong daarom in juni 2010 bij de toenmalige minister van Justitie dat deze weer documenten van de
Raad van ministers van de EU aan de Eerste Kamer zou toezenden over door de commissie voor
behandeling geselecteerde dossiers. De uitvoering van deze toezegging verliep aanvankelijk stroef.
De commissie vindt de informatievoorziening op EU-terrein nog steeds suboptimaal. De commissie
belegde daarom in maart van dit jaar een mondeling overleg, waarin de minister toezegde  te zullen
bezien hoe de informatievoorziening over EU-dossiers verbeterd kon worden.

De commissie constateert tot nu toe alleen nog maar een brief van de minister te hebben gehad
waarin deze aangeeft dat hij nog geen nieuwe uitspraken kan doen en dat nader overleg met zijn
collega's nodig is. Daarop heeft de commissie per brief aangedrongen op spoedige besluitvorming.
"Voor de controle door het parlement op de Europese besluitvorming, meer in het bijzonder het
handelen van de Nederlandse regering daarbij, is goede informatievoorziening cruciaal", aldus de
commissie. In een andere context heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inmiddels laten
weten dat het demissionaire kabinet geen besluit zal nemen over het al dan niet handhaven van de
huidige praktijk van informatievoorziening. De verwachting is dat de minister voor Immigratie,
Integratie en Asiel in gelijke zin zal antwoorden.

zie eerder
Commissie I&A/JBZ debatteert met minister over informatievoorziening en grote Europese
immigratiedossiers (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2011 - 2012)

Vragen over dienstenrichtlijn en interne markt

 24 september 2012 - De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
heeft met belangstelling kennisgenomen van de mededelingen van de Europese Commissie over de
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn (E120023) en over betere governance van de interne markt
(E120024), alsmede van het kabinetsstandpunt inzake deze mededelingen. De VVD-fractie heeft
hierover enkele vragen gesteld aan de minister van EL&I.

De VVD-fractie steunt de plannen van de Commissie en het kabinetsstandpunt, maar vraagt zich af
of zoveel nieuwe regels wel nodig zijn. Is het geen kwestie van handhaving van bestaande
regelgeving? De VVD-fractie vraagt de minister te reageren op een aantal praktijksituaties en aan te
geven of die het gevolg zijn van onwil van de betreffende ondernemer of  overheidsdienst (en dus
gebrek aan handhaving) of van tekortschietende bestaande regelgeving.

Het eerste voorbeeld is het opvragen van een pensioenoverzicht op internet met behulp van DigiD.
Dat kan nu alleen als de betreffende persoon in Nederland woont. Het tweede voorbeeld gaat erover
dat een Nederlandse burger een Nederlandse auto, tractor of aanhangwagen nauwelijks in Duitsland
ingevoerd krijgt omdat de Duitse TÜV-keuringen verschillen van de Nederlandse. De VVD-fractie
noemt als derde voorbeeld het probleem dat Nederlanders die bij verhuizing naar het buitenland hun
schotelantenne willen meenemen en hun abonnement bij een (Nederlandse) aanbieder van digitale
satelliettelevisie willen voortzetten, bij deze aanbieders worden geweigerd omdat zij in het buitenland
zijn gaan wonen.

lees meer
Dossier E120023 op de Europapoort
Dossier E120024 op de Europapoort

Vragen over Syrische vluchtelingen

http://www.eerstekamer.nl/toezegging/toezending_raadsdocumenten_32_317
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120404/verslag_van_een_mondeling_overleg/document3/f=/viycnba3srz5.pdf
https://www.euds.nl/node/1168#art1164
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120023_mededeling_over_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120024_mededeling_betere
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120702/brief_inzake_twee_mededelingen_van/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120924/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vj37hzl5e2go.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120023_mededeling_over_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120024_mededeling_betere


 2 oktober 2012 - De commissie voor I&A/JBZ Raad heeft de minister voor Immigratie, Integratie en
Asiel vragen gesteld over de zorgwekkende ontwikkelingen rond Syrische vluchtelingen. Aanleiding
is het verslag van de bespreking over Syrië tijdens de informele bijeenkomst van het Gemengd
Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 en 24 juli 2012. De fracties van
GroenLinks, CDA, SP en D66 vragen de regering in een brief van 2 oktober 2012 om ook op EU-
niveau aandacht te vragen voor de ontwikkelingen en oplossingen te zoeken om de druk van de grote
aantallen vluchtelingen in de regio te verminderen. Een aantal fracties vraagt of de regering bereid is
zich actief in te zetten voor een substantieel aanbod van hervestiging door de EU-lidstaten voor de
vluchtelingen die momenteel in de regio worden opgevangen.

 

SP-fractie stelt vragen over mededeling Commissie over mensenhandel

 2 oktober 2012 - De SP-fractie heeft de regering vragen gesteld over de mededeling van de
Europese Commissie over de EU-strategie voor het aanpakken van mensenhandel. De Europese
Commissie kondigt in de mededeling concrete maatregelen aan die de implementatie van een
Europese richtlijn uit 2011 over het voorkomen en bestrijden van mensenhandel ondersteunt. De
commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad besloot al vóór het zomerreces de mededeling in
behandeling te nemen; uiteindelijk legden alleen de leden van de SP-fractie vragen voor aan de
minister van Veiligheid en Justitie. De vragen gaan onder meer over de bestuurlijke aanpak van
mensenhandel, de bescherming van kinderen en de wachtlijsten voor de opvang van slachtoffers van
mensenhandel. De overige fracties nemen hun eventuele vragen over de mededeling mee in het
debat op 30 oktober 2012 over het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche.

lees meer
Dossier E120021 op de Europapoort
zie eerder
Commissie I&A/JBZ behandelt mededeling bestrijding mensenhandel (nieuwsbrief EUpdate nr. 14 -
2011 - 2012)

Opnieuw vragen over voorstellen bescherming persoonsgegevens

 2 oktober 2012 - De voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar voor het beschermen
van persoonsgegevens zijn opnieuw aanleiding voor vragen vanuit de Eerste Kamer. De commissies
voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie vragen de minister van Veiligheid en
Justitie in deze nieuwe brief onder meer hen op de hoogte te houden van de navraag die de minister
bij de Europese Commissie heeft gedaan over een aantal aspecten van de voorstellen. De
voorstellen voor een verordening en een richtlijn moeten het regelgevend kader op het terrein van
gegevensbescherming moderniseren. Nu wordt dat nog gevormd wordt door een verouderde richtlijn
uit 1995 en een kaderbesluit over politie en justitie uit 2008. De EK-commissies volgen de nieuwe
voorstellen op de voet. Zij hebben eerder dit jaar al vragen van de Commissie Meijers aan de
regering voorgelegd, overlegd met de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens en
brieven gestuurd aan de Nederlandse regering en de Europese Commissie. In de nieuwe brief stellen
de commissies ook een vraag over het verslag van de informele JBZ-Raad van 23 en 24 juli 2012.
Daarin meldt de regering dat Nederland zich met klem verzet tegen de aanvullende eisen voor
publiek cameratoezicht. De commissies willen weten waarom dat het geval is en wat deze
aanvullende eisen dan inhouden. De nieuwe Europese voorstellen worden tevens besproken op een
interparlementaire commissiebijeenkomst van de LIBE-commissie van het Europees Parlement die
op 9 en 10 oktober 2012 in Brussel plaatsvindt. Deze bijeenkomst draagt de titel "The reform of the
EU Data Protection framework - Building trust in a digital and global world". Namens de Eerste Kamer
zal senator Ter Horst (PvdA) aan de bijeenkomst deelnemen.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
Commissies in dialoog met regering en Europese Commissie over voorstellen bescherming
persoonsgegevens (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2011 - 2012) Commissies spreken met voorzitter

http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/syrische_vluchtelingen.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120822/brief_inzake_verslag_van_de/document3/f=/vj2ge7rkcrzy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32211_wet_regulering_prostitutie
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120021_mededeling_over_de_eu
https://www.euds.nl/node/1227#art1220
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121002/brief_aan_de_minister_van_v_j_over/document3/f=/vj3elojq3gn4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120003_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120004_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/1207#art1199
https://www.euds.nl/node/1185#art1179


College bescherming persoonsgegevens (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2011 - 2012) Commissie
I&A/JBZ legt vragen Commissie Meijers aan regering voor (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2011 - 2012)

Opnieuw vragen over ontwerpverordening elektronische identificatie

 2 oktober 2012 - De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene
Zaken en Huis der Koningin heeft nieuwe vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie over de ontwerpverordening voor elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. De commissie stelde eerder
dit jaar ook al vragen over de ontwerpverordening. De verordening wil veilig en ongehinderde
elektronisch verkeer tussen bedrijven, burgers en overheden mogelijk maken. Dit moet  de
effectiviteit van publieke en particuliere onlinediensten, e-business en elektronische handel in de
Europese Unie vergroten. De commissie gaat in haar brief onder meer in op het feit dat bepaalde
private elektronische identificatiemiddelen elkaar wederzijds uitsluiten. Ze acht dit een ongewenste
ontwikkeling en verzoekt de Nederlandse regering daarom niet akkoord te gaan met deze regel. De
commissie stelt de regering verder vragen over het gebruik van gekwalificeerde certificaten en de
verplichting voor aanbieders om jaarlijks een verslag te overleggen aan het toezichthoudende orgaan
van een door een onafhankelijk orgaan uitgevoerde veiligheidsaudit. De commissie heeft de minister
gevraagd binnen vier weken te reageren op haar vragen en opmerkingen.

lees meer
Dossier E120015 op de Europapoort
zie eerder
Commissie BIZA behandelt ontwerpverordening elektronische identificatie (nieuwsbrief EUpdate nr.
14 - 2011 - 2012)

Nieuws uit Europa

Conferentie over gendergelijkheid

 3 oktober 2012 -  

Leden van de nationale parlementen van 23 lidstaten hebben op 3 oktober 2012 in Brussel
gesproken over gendergelijkheid. Vanuit de Eerste Kamer nam Margreet de Boer (GroenLinks) deel
aan deze - door het Europees Parlement georganiseerde - interparlementaire conferentie; de Tweede
Kamer werd vertegenwoordigd door Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD).

Deelnemers bespraken onder andere de vraag hoe het gesteld is met de gendergelijkheid in onder
meer parlement en regering. Een van de sprekers was Europees Commissaris Reding. Zij werkt aan
een richtlijn om het aantal vrouwen in besturen van beursgenoteerde bedrijven te verhogen en
overweegt daarbij een verplicht quotum van 40% in te voeren.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 4 oktober 2012 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar
de meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien de Kamer een
voorstel nader wil bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de
orde gesteld. Zodra een commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan
wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier
aangemaakt.

Indien u als lezer van deze EUpdate commentaar wilt leveren op een Europees voorstel, dan kunt u
dit doen door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort.  

lees meer

https://www.euds.nl/node/1185#art1179
https://www.euds.nl/node/1176#art1170
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121002/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vj3fbxccz3st.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120015_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/1227#art1219
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/gender_equality_web.pdf
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Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120921/overzicht_com_voorstellen_week_38/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120928/overzicht_com_voorstellen_week_39/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20121004/overzicht_com_voorstellen_week_40
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

