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1. 30897, E 

Brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 5 juli 2012 inzake 

ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset 

 

Diverse fracties wensen inbreng voor schriftelijk overleg met de regering te leveren. Besloten 

wordt dat inbreng uiterlijk donderdag 13 september 2012, 17:00 uur, bij de griffie wordt 

ingeleverd teneinde de brief aan de regering op 14 september 2012 te kunnen versturen. 

De commissie wenst in ieder geval een reactie van de regering op het advies van het College 

Bescherming Persoonsgegevens. 

 

2. De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23 

 en 24 juli 2012 en van het verslag van de informele JBZ-Raad van 23 en 24 juli 2012. Het lid 

 Strik (GroenLinks) levert een opzet aan voor een brief aan de regering over de situatie in 

 Syrië. De commissie wenst tevens in een latere vergadering haar reactie te bepalen op 

 enkele standpunten van de Nederlandse regering in het verslag inzake de voorstellen 

 bescherming persoonsgegevens1, o.a. het standpunt dat geen aanvullende eisen mogen 

 worden gesteld aan publiek cameratoezicht. 

 

3. E1200282 

Verslag over de voortgang van Roemenië met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme 

en  

E1200293 

Verslag over de voortgang van Bulgarije met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme 

 

De commissie bespreekt het gesprek met ambassadeurs van Roemenië en Bulgarije na en 

constateert dat de JBZ-Raad van 20 september 2012 geannuleerd is. De commissie besluit 

een eventueel standpunt over toetreding van de genoemde landen tot de Schengenzone pas 

                                                
1 Dossiers E120003 en E120004 op www.europapoort.nl  
2 Dossiernummer op www.europapoort.nl  
3 Dossiernummer op www.europapoort.nl  
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weer te bespreken bij een volgende JBZ-Raad. 

 

4. T012314 

Onderzoek naar gelaagdheid van het vreemdelingenrecht (32052) 

 

De commissie stemt in met de conceptbrief naar aanleiding van het uitstelbericht over het 

onderzoek naar de gelaagdheid van het vreemdelingenrecht  

 

5. T015025 

Uitspraak HvJ C-508/10 inzake legeskosten en gevolgen voor legesheffing (31549) 

 

De commissie besluit een brief over deze toezegging, gebaseerd op vragen van de 

GroenLinks-fractie, aan de minister voor I&A te sturen. 

 

6. In reactie op de brief van de minister voor I&A van 9 juli 2012 inzake afspraken betreffende 

 de EU-informatievoorziening (32317, BY) besluit de commissie een brief terug te sturen 

 waarin wordt aangedrongen op een spoedig besluit aangaande verruiming en verbetering 

 van de  informatievoorziening. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  

 

                                                
4 Zie toezegging met nummer T01231 op www.eerstekamer.nl.  
5  Zie toezegging met nummer T01502 op www.eerstekamer.nl.  


