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1. Het verslag van de JBZ-Raad van 30 november en 1 december 2009 te Brussel wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De commissie constateert dat – blijkens het verslag – haar 

opmerkingen in het mondeling overleg op 27 oktober 2009 over het Programma van 

Stockholm1 nauwelijks zijn meegenomen door de JBZ-bewindslieden. De commissie 

overweegt daarom om in de toekomst over belangrijke onderwerpen op JBZ-terrein plenair 

te vergaderen en af te sluiten met bijvoorbeeld een motie. 

 

2. De brief aan de staatssecretaris van Justitie over het voorstel voor een Richtlijn betreffende 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van 

internationale bescherming (COM (2009) 554)2 en het voorstel voor een richtlijn inzake 

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende 

bescherming (COM (2009) 551)3 wordt met enige wijzigingen vastgesteld.  

 

3. De brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 

2009 naar aanleiding van een brief van de commissie van 13 oktober 2009 over het BNC-

fiche IT-agentschap4 wordt voor kennisgeving aangenomen. De staf zal informatie vergaren 

over de conclusies inzake agentschappen in het recente proefschrift van Martijn Groenleer. 

 

4. Tijdens de rondvraag informeert het lid Strik (GroenLinks) naar de beantwoording van 

commissiebrieven. Besloten wordt dat de staf de leden tegenhet einde van het reces zal 

informeren over de stand van zaken. Zo nodig zal op 19 januari 2010 een rappelbrief 

worden vastgesteld. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

                                               
1 Dossier 1.0.31 op www.europapoort.nl  
2 Dossier 2.1.38 op www.europapoort.nl  
3 Dossier 2.1.39 op www.europapoort.nl  
4 Dossier 2.3.216a op www.europapoort.nl  


