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1. 32420 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), 

PvdA (Meurs), CDA (Lokin-Sassen), SP (Vliegenthart), D66 (De Graaf) en GroenLinks 

(Strik). Met het oog op de geplande plenaire behandeling op 6 december 2011 zal het 

ministerie worden medegedeeld dat de memorie van antwoord uiterlijk 25 november 2011, 

12:00 uur ontvangen dient te zijn, opdat deze op 29 november 2011 nog in de commissie 

besproken kan worden. 

 

2. 31549 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en andere 

onderwerpen 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 13 december 2011 te houden. 

 

3. De fracties van PvdA, SP en GroenLinks geven aan behoefte te hebben aan een 

beleidsdebat over het Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel (GEAS) en de regeringsinzet 

bij de totstandkoming daarvan. De overige fracties geven prioriteit aan andere 

beleidsdebatten. Indien geen beleidsdebat over het voornoemde onderwerp kan 

plaatsvinden, is een combinatie van een expertmeeting en een mondeling overleg ook een 

optie. 

 

4. De commissie wenst tijdens de ontmoeting met dhr. R.K. Visser (EASO) op 14 februari 

2012 onder meer te spreken over de werkwijze van het EASO, de relatie van het agentschap 

met Frontex, de verhouding met het Europees Parlement, de rol van het EASO bij de 

totstandkoming van een Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel (GEAS) en ervaringen in 

de startfase van het agentschap. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


