
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Immigratie & Asiel / JBZ-raad 
 
6 november 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 

 

 

 Datum 6 november 2012 

 Kenmerk 44511/LA/LD 

 

 

 

1. 30897, F 

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijke overleg met de minister voor I&A 

inzake ontwerpbesluit API-dataset en besluit nadere vragen aan de regering te stellen. Het 

lid Ter Horst (PvdA) zal een voorzet voor de brief aanleveren. De conceptbrief zal deze week 

per e-mail aan de leden van de commissie ter goedkeuring worden rondgestuurd. Het 

streven is om een commissiebrief te sturen.  

 

2. E1200211 

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

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 

Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de Mededeling over de EU-strategie voor de 

uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 (33456, A). Een aantal fracties wenst nadere 

vragen te stellen. De commissie besluit op 20 november 2012 inbreng te leveren voor 

nader schriftelijk overleg met de regering. De vragen zullen bij ontvangst door de griffie per 

e-mail worden rondgestuurd aan de leden.  

 

3. 31549, J 

De commissie bespreekt het verslag van een nader overleg inzake nareisbeleid. Een aantal 

fracties wenst nadere vragen te stellen. De commissie besluit op 13 november 2012 

inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering. De commissie besluit de 

status van toezegging T01532 niet te wijzigen.  

 

4. 32317, CF 

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor I&A 

inzake Syrische vluchtelingen. Een aantal fracties wenst nadere vragen te stellen. De 

commissie besluit de vragen met betrekking tot het nader overleg inzake Syrische 

vluchtelingen te richten aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. De commissie 

besluit op 13 november 2012 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de 

regering.  

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. De commissie besluit tot een kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Veiligheid & 

Justitie. Tijdens het kennismakingsgesprek wenst zij de informatievoorziening inzake JBZ-

raadsdocumenten van de regering aan de Kamer te bespreken. Op 13 november 2012 zal 

de commissie, naast een voorstel voor een datum voor het gesprek, tevens de onderwerpen 

voorstellen die zij verder met de staatssecretaris wenst te bespreken.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  

 


