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1. E1200211 

Mededeling over de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 

 

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

overleg met de regering en/of de Europese Commissie kan worden geleverd op 11 

september 2012. Ook wordt het nuttig geacht de mededeling onder de aandacht te 

brengen bij de woordvoerders bij wetsvoorstel 32211 Wet regulering prostitutie en 

bestrijding misstanden seksbranche. 

 

2. T01502  

Toezegging Uitspraak HvJ C-508/10 en gevolgen voor legesheffing (31.549) 

 

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 4 juli 

2012 inzake de uitspraak van het EU-Hof inzake leges langdurig ingezeten derdelanders (nog 

niet gepubliceerd) besluit de commissie de staf navraag te laten doen naar de termijn 

waarop de minister de Kamer zal informeren over de gevolgen van de uitspraak voor de 

overige leges, met name die voor gezinshereniging en gezinsvorming. De toezegging blijft 

open staan. 

 

3. T01231 

Toezegging Onderzoek naar gelaagdheid Vreemdelingenrecht (32.052) 

 

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 4 juli 

2012 inzake deze toezegging (32052, H) besluit de commissie een brief te sturen aan de 

minister. In de brief vraagt de commissie naar de reden van de vertraging bij de uitvoering 

van de toezegging, naar de mogelijkheid van een tussentijdse rapportage en naar de 

identiteit van de externe partij waaraan het onderzoek door het WODC is uitbesteed. De 

toezegging blijft open staan. 

 

4. Naar aanleiding van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 5 juli 

2012 inzake ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding 
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API-dataset (30897, E) besluit de commissie de staf te laten navragen wanneer het advies 

van het College Bescherming Persoonsgegevens over het ontwerpbesluit wordt verwacht. De 

staf vraagt tevens na binnen welke termijn de commissie nog kan reageren op het 

ontwerpbesluit. Indien gewenst en noodzakelijk, zal de commissie in het zomerreces op het 

ontwerpbesluit reageren. 

 

5. De voorzitter doet verslag van haar ontmoeting met de nieuwe Roemeense ambassadeur, 

mevrouw Comaroschi. Rond 18 juli 2012 wordt het rapport van de Europese Commissie over 

de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Roemenië verwacht (het zogenaamde CVM-rapport). De 

commissie wenst de reactie van de regering op dit rapport tijdig te ontvangen, opdat zij deze 

in de commissievergadering van 11 september 2012 kan bespreken. Zij zal de regering 

daarover een brief sturen. In verband met de JBZ-Raad van 19 en 20 september 2012, 

waarop de toetreding van Roemenië tot het Schengengebied aan de orde komt, besluit de 

commissie dat eventuele inbreng aangaande het CVM-rapport en de reactie van de regering 

daarop eveneens op 11 september 2012 geleverd kan worden. De staf stuurt de 

commissieleden daarover nog een herinnering. Ten slotte besluit de commissie mevrouw 

Comaroschi uit te nodigen om op 11 september 2012 een toelichting te komen geven. 

 

6. De brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 9 juli 2012 inzake EU-

informatievoorziening (nog niet gepubliceerd) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. 33086 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking  

van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige 

 

Nu behandeling van het wetsvoorstel vóór het zomerreces niet mogelijk is gebleken stelt de 

commissie voor de plenaire behandeling op 11 september 2012 te doen plaatsvinden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  


