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Geachte heer Leers, 

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad brengt graag bij u een toezegging 

onder de aandacht die de voormalige Minister van Justitie, tevens Minister van Binnenland-

se Zaken en Koninkrijksrelaties, op 15 juni 2010 heeft gedaan tijdens een mondeling over-

leg met de toenmalige commissie voor de JBZ-Raad. Het genoemde mondeling overleg 

betrof de informatievoorziening van de Kamer na de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon. De minister zegde de commissie toe haar, gerelateerd aan de politieke besluit-

vormingsmomenten voor de bewindspersonen in de JBZ-Raad, de relevante Raadsdocu-

menten toe te zenden met betrekking tot door de commissie voor behandeling geselec-

teerde dossiers.1 Deze toezegging is later per brief bevestigd.2 De commissie acht ook bij 

het JBZ-terrein betrokken bewindslieden van opvolgende kabinetten aan deze toezegging 

gebonden. 

 

In het licht van het voorgaande wil de commissie u erop wijzen dat tijdens de JBZ-Raad 

van 9 en 10 juni 2011 politieke besluitvorming plaatsvond ten aanzien van het door de 

commissie geselecteerde voorstel tot wijziging van de Frontex-verordening3, maar dat u de 

relevante Raadsdocumenten nog niet aan de Kamer hebt toegezonden. De commissie ver-

zoekt u dit alsnog op zeer korte termijn te doen. Verder vertrouwt zij erop dat bij komende 

JBZ-Raden voortvarend conform de zojuist genoemde toezegging gehandeld zal worden. 

 

Ten slotte wil de commissie u attent maken op uw toezegging gedaan tijdens een monde-

ling overleg over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) op 28 juni 2011.4 

Deze toezegging hield in dat u de Kamer per brief zou informeren over uw mogelijkheden 

om de Kamer gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven informeren over de 

ontwikkelingen rondom herziening van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn.5 De 

                                                
1 Kamerstukken I 2009/10, 32 317, J, p. 8; toezegging T01384 op www.eerstekamer.nl. 
2 Kamerstukken I 2009/10, 32 317, P. 
3 COM(2010)61; zie tevens dossier E100010 op www.europapoort.nl  
4 Kamerstukken I 2010/11, 32 317, AU, p. 15; toezegging T01383 op www.eerstekamer.nl  
5 COM(2011)319 en COM(2011)320; zie tevens dossier E110027 en E110028 op 
www.europapoort.nl  



 

 

 

 

 

 

commissie moet constateren dat zij deze brief nog niet ontvangen heeft. Graag ontvangt 

zij de brief alsnog binnen drie weken. 

 

Na ontvangst van de brief maak ik graag een afspraak met u om van gedachten te wisse-

len over de informatiebehoefte en informatievoorziening van de Eerste Kamer op JBZ-

terrein. 

 

 

Hoogachtend, 

 

  

P.L. Meurs 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 


