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34 079 Voorstel van wet van het lid Voortman 
houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 
2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen 
aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot 
stand wordt gebracht tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en Turkije, het 
Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of 
Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad 
EEG-Turkije 

Nr. 7 BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 20 april 2016 

Het presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie bij brief van 29 maart 2016 aan u voor om, conform 
artikel 17 van de Kaderwet Adviescolleges, advies te vragen aan de 
Adviescommissie Vreemdelingenzaken over het initiatiefwetsvoorstel van 
het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van 
rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een 
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of 
Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije (Kamerstuk 34 079). 

Het presidium stelt u voor om hiermee in te stemmen. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib 
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Aan het presidium 

Den Haag, 29 maart 2016 

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in haar procedurever-
gadering van 23 maart 2016 beraadslaagd over het verzoek van het lid 
Voortman om over haar initiatiefwetsvoorstel houdende vastlegging in de 
Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de 
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol 
bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije 
(Kamerstuk 34 079) advies te vragen aan de Adviescommissie Vreemde-
lingenzaken (ACVZ). 

Namens de commissie verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen de ACVZ 
te vragen advies uit te brengen over voornoemd initiatiefwetsvoorstel. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Ypma

Bijlage
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