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1. De commissie spreekt kort over het werkbezoek dat enkele leden op 5 september 2011 

brachten aan Schiphol. Het werkbezoek stond in het teken van het gebruik van 

passagiersgegevens. De commissie neemt kennis van het door de staf geschreven verslag 

van deze bijeenkomst en van de daarbij gevoegde sheets van de presentaties. 

 

2. E1100051 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  

COM(2011)32 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 mei 2011 (32669, C) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De commissie besluit een brief te schrijven aan de minister over 

de visie van de regering op het 'stapelen' van Europese antiterrorismemaatregelen waarbij 

persoonsgegevens van burgers worden gebruikt. De commissie refereert in de brief aan het 

voorstel voor een richtlijn EU PNR, aan de voorgenomen PNR-overeenkomsten met Australië 

en de VS (zie de punten 3 en 4) en aan de Mededeling van de Europese Commissie over een 

Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTS; zie punt 5). In de 

brief wordt tevens gevraagd naar de verhouding tussen de voorgestelde PNR-richtlijn en de 

PNR-overeenkomsten met derde landen, bijvoorbeeld voor wat betreft de bescherming van 

de privacy. De fractie van D66 levert i.s.m. de staf een concept voor de brief aan. 

 

3. E1100262 

Voorstel voor een besluit inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Australië 

inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) 

COM(2011)281 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 september 2011 inzake PNR-

overeenkomst Europese Unie-Australië (32317, AV) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De commissie neemt de voorgenomen overeenkomst mee in haar brief over het 'stapelen' 

van antiterrorismemaatregelen waarbij persoonsgegevens van burgers worden gebruikt (zie 

punt 2). 
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4. De (vertrouwelijke) brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juni 2011 

inzake stand van zaken onderhandelingen EU-VS over de doorgifte van passagiersgegevens 

wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie neemt de voorgenomen overeenkomst 

mee in haar brief over het 'stapelen' van antiterrorismemaatregelen waarbij 

persoonsgegevens van burgers worden gebruikt (zie punt 2). 

 

5. E1100413 

Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering 

COM(2011)429 

 

De commissie neemt de mededeling mee in haar brief over het 'stapelen' van 

antiterrorismemaatregelen waarbij persoonsgegevens van burgers worden gebruikt (zie punt 

2). 

De commissie besluit overigens de mededeling in behandeling te nemen. Inbreng voor 

schriftelijk overleg kan geleverd worden in de vergadering van 25 oktober 2011. 

 

6. Het verslag van de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2011 (32317, AR) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissie besluit een brief aan de minister voor Immigratie en Asiel te 

sturen met de vraag wanneer de commissie de Raadsdocumenten met betrekking tot de 

herziening van de Frontex-verordening tegemoet kan zien (zie dossier E100010 op 

www.europapoort.nl). 

 

7. De geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 18 en 19 juli 2011 (32317, AS) 

wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

8. Het verslag van de informele JBZ-Raad van 18 en 19 juli 2011 (32317, AT) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

9. De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 22 en 23 september 2011 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

10. De brief van de JBZ-bewindslieden van 29 juni 2011 inzake Meerjarig financieel kader JBZ 

(Kamerstukken 32 317, nr. 64) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. De commissie wenst het gesprek met de Commissie Meijers op 29 november 2011 te doen 

plaatsvinden. 

 

12. De commissie besluit tijdens de rondvraag om in de brief over herziening van de Frontex-

verordening (zie punt 6) tevens te vragen naar de brief van de minister over de wijze waarop 

hij de Kamer wil informeren over de herziening van de Procedurerichtlijn en de 

Opvangrichtlijn (dossiers E110027 en E110028 op www.europapoort.nl). 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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