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Nr. 4 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE
SUBSIDIARITEITSTOETS

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

Den Haag, 5 februari 2009

Op 3 december 2008 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een
verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek
om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde
land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend
(COM(2008)820) gepubliceerd.

In het kader van de parlementaire subsidiariteitstoets heeft de Tijdelijke
Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets op 11 december de commissie
voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer en de vaste commissie voor
Justitie van de Tweede Kamer verzocht om een inhoudelijk advies.
Beide commissies hebben positief geoordeeld over de vragen of voor dit
richtlijnvoorstel voldoende rechtsgrondslag in het EG-Verdrag bestaat en
of met het voorstel is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en
proportionaliteit.

Met toepassing van de in kamerstuk 30 389, nr. 1/A (p. 7–9) opgenomen
procedure wil de TGCS uw Kamers informeren over het oordeel van beide
commissies. De TGCS stelt voor dit oordeel ter kennis van de Europese
instellingen te brengen, met een afschrift aan de Nederlandse regering.
De relevante Kamerstukken behorende bij deze procedure zijn gedrukt
onder Kamerstuknummer 31 807 van het parlementaire jaar 2007–2008.

De voorzitter van de tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets,
Jan Jacob van Dijk
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Conceptbrief aan de Vicevoorzitter van de Europese Commissie

Beide Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden
hebben – overeenkomstig de door hen vastgestelde procedures – het
voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instru-
menten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de
behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een
onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten
wordt ingediend (COM(2008)820) getoetst aan de beginselen van
subsidiariteit en proportionaliteit. Zij hebben daarmee toepassing
gegeven aan artikel 5 EG-Verdrag en Protocol 30 bij het Verdrag van
Amsterdam betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het
evenredigheidsbeginsel.

Beide Kamers der Staten-Generaal informeren u dat zij geen bezwaren
zien met betrekking tot de voorgestelde rechtsgrondslag, de subsidiariteit
en de proportionaliteit van het voorstel.

Hoogachtend,

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Y. E. M. A. Timmerman-Buck

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
G. A. Verbeet
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