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Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 

F  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 9 maart 2012  

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft aan de minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel op 14 januari 2012 een brief gestuurd over de halfjaar-
lijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door bewinds-
personen aan deze Kamer zijn gedaan. 

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft op 6 maart 2012 
gereageerd. 

De vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad1 brengt hierbij 
verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Kim van Dooren 

 

1  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Broekers-Knol (VVD), Slagter-
Roukema (SP), Franken (CDA), Nagel 
(50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), 
Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), 
Meurs (PvdA) (voorzitter), Strik (GL), Vliegent-
hart (SP), K.G. de Vries (PvdA), Lokin-Sassen 
(CDA), Scholten (D66), Th. de Graaf (D66), De 
Boer (GL), De Lange (OSF), Beuving (PvdA), 
Schrijver (PvdA), M. de Graaf (PVV) (vice-
voorzitter),Reynaers (PVV), Popken (PVV), 
Huijbregt-Schiedon (VVD), Schouwenaar 
(VVD) en Swagerman (VVD). 
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BRIEF AAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN 
ASIEL  

Den Haag, 14 februari 2012 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2012 is verstreken. Teneinde een 
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te 
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose 
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, 
graag voor vrijdag, 23 maart 2012.1 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

Mr. G. J. de  Graaf 

 

1  Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=viwtmec093x5&ministerie=vijlklsbj8yf 
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN 
ASIEL  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 maart 2012 

Uw rappel d.d. 14 februari 2012 aangaande drie openstaande toezeg-
gingen aan de Eerste Kamer heb ik ontvangen. U treft onderstaand een 
opsomming van de stand van zaken per toezegging. 
1. Voortgangsrapportage ECRIS (31 700 VI) (T00858) 

Toegezegd op 19 november 2008 
De minister van Veiligheid en Justitie heeft uw Kamer op 31 januari 
2011 geïnformeerd (Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 317, X). 

2. Periodieke rapportage over de ervaringen met de nieuwe wetgeving, 
voor het eerst na één jaar (31 994) (T00195) 
Toegezegd op 18 mei 2010 
Bij brief van 17 oktober 2011 heb ik u geïnformeerd (Eerste Kamer, 
vergaderjaar 2011–2012, 31 994, H). 

3. Onderzoek naar gelaagdheid Vreemdelingenrecht (32 052) (T01231) 
Toegezegd op 5 juli 2010 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start 
binnenkort met het onderzoek en zal naar verwachting het onderzoek voor 
de zomer opleveren. Het was niet mogelijk sneller te voldoen aan het 
verzoek van de Eerste Kamer gezien de prioritering en agendering van de 
onderzoeken van het WODC. 

Het onderzoek heeft tot doel de gelaagdheid van de regelgeving in de 
Nederlandse vreemdelingenregelgeving nader te analyseren en deze in 
historisch perspectief te plaatsen, de voor- en de nadelen daarvan nader 
te onderzoeken en na te gaan of dat zo moet blijven. Daarbij zal een 
rechtsvergelijking met andere lidstaten worden betrokken. 

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M.  Leers
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