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Onder dankzegging voor uw brief van 16 september 2011, verzonden en ontvangen 
op 29 september 2011, bericht ik u graag als volgt. 
 
In het mondelinge overleg van 28 juni 2011 over het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (GEAS) heb ik toegezegd nader in te gaan op de wijze waarop ik uw 
Kamer kan informeren over de ontwikkelingen rondom de herziening van de EU-
Richtlijn betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 
intrekking van de internationale beschermingstatus (Procedurerichtlijn) en de EU-
Richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van asielzoekers 
(Opvangrichtlijn). Beide dossiers zijn thans nog in onderhandeling.  
 
Met betrekking tot het informeren van uw Kamer over de voortgang van 
onderhandelingen verwijs ik vooreerst naar de brief die de toenmalige minister van 
Justitie en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u hierover op 6 
juli 2010 heeft doen toekomen. Zoals u terecht stelt, acht ik mij als minister voor 
Immigratie en Asiel gebonden aan de afspraken zoals in de brief beschreven. In die 
brief is opgenomen dat u van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
documenten ontvangt zoals BNC-fiches, geannoteerde agenda’s en verslagen van 
de Raad. Ter uitleg is daarbij opgemerkt dat hét moment voor het nationale 
parlement om invloed uit te oefenen op de standpunten van het Kabinet gelegen is 
in een vroeg stadium van het Europees besluitvormingsproces.   
 
Voorts is in de brief van 6 juli 2010 uw Kamer toegezegd dat in de door u 
aangewezen geprioriteerde dossiers u van Justitie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aanvullende documenten krijgt toegezonden, namelijk de 
onderhandelingsdocumenten die  openbaar zijn en als B-punt ter politieke 
besluitvorming voorliggen in de Raad. 
 
In lijn met deze afspraken bent u geïnformeerd over de voorstellen van de 
Europese Commissie voor de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn. In de BNC-
fiches van respectievelijk 4 februari 2009 en 8 december 2009 bent u geïnformeerd 
over het standpunt van de Nederlandse regering ten aanzien van deze voorstellen. 
In de twee BNC-fiches van 18 juli 2011 bent u ingelicht over de aangepaste 
voorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van deze dossiers en het 
standpunt van de regering daarover.  
 
Ik vind het belangrijk dat de in de brief van 6 juli 2010 neergelegde werkwijze 
wordt gecontinueerd en dat met betrekking tot de dossiers op het JBZ-terrein een 



 

 
 

  Pagina 2  van 2  
 

Datum 
31 oktober 2011 

Kenmerk 
2011-2000468034 

 
 

 

 

eenduidige werkwijze wordt gehanteerd. Om reden dat u in het overleg van 28 juni 
2011 heeft aangegeven bijzondere belangstelling te hebben voor de voortgang van 
de onderhandelingen van de Opvangrichtlijn en Procedurerichtlijn, zeg ik u wel toe 
u over de stand van zaken van deze twee specifieke dossiers uitgebreid te 
informeren in de geannoteerde agenda indien zij aan de o rde komen in een JBZ-
Raad. Ook zal ik in het verslag van de desbetreffende Raad ampel verslag doen van 
het over die dossiers besprokene.  
 
In uw brief vraagt u terecht naar het Raadsdocument inzake de Frontex-
verordening die ter politieke besluitvorming voorlagen tijdens de JBZ-Raad d.d. 9-
10 juni 2011. Abusievelijk is verzuimd u dit document tijdig te sturen. Ik doe u het 
document hierbij alsnog toekomen. 
 
 
 
 
De minister voor Immigratie en Asiel, 
 
 
 
 
G.B.M. Leers  


