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1. T01502 

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

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel van 24 september 2012 inzake leges (31549, H) nadere vragen te stellen 

aan de regering. Het streven is om een commissiebrief te sturen. Het lid Strik (GroenLinks) 

zal een aanzet leveren voor de brief. De staf stuurt de conceptbrief per e-mail rond met 

reactietermijn tot zaterdag. 

 

2. T01532 

Schriftelijk informeren over nareisbeleid (31549) 

De commissie besluit nadere vragen van GroenLinks (Strik) aan de minister voor I&A over 

het geldende criterium van een feitelijke gezinsband en de vragen van PvdA (Schrijver) over 

de rechtsbasis en wijze van gebruik van DNA-onderzoek te combineren in een 

commissiebrief. De staf stuurt de conceptbrief per e-mail rond met reactietermijn tot 

zaterdag. 

 

3. E1100941 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

De fractie van de SP sluit zich aan bij de inbreng van de fractie van GroenLinks voor een 

brief met vragen aan de regering inzake Eurosur. Andere fracties laten uiterlijk 10 oktober 

2012, 9.00 uur weten of zij zich aansluiten bij deze brief. 

 

4. T01231 

Onderzoek naar gelaagdheid Vreemdelingenrecht (32052) 

De commissie bespreekt de brief van de minister voor I&A d.d. 21 september 2012 inzake 

WODC-onderzoek naar gelaagdheid vreemdelingenwetgeving (32052, I) en neemt deze 

voor kennisgeving aan. 
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5. E1100052 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  

COM(2011)32   

 De commissie bespreekt de brief van de Europese Commissie van 20 juli 2012 inzake 

Europese PNR-gegevens (32669, H) en neemt deze voor kennisgeving aan. Zij besluit in te 

gaan op het aanbod van de Europese Commissie om het belang van het gebruik van PNR-

gegevens bij de strijd tegen terrorisme en criminaliteit in een besloten bijeenkomst 

mondeling toe te lichten. 

 

6. Informatievoorziening 

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 28 

september 2012 inzake inventarisatie werkwijze nationale parlementen EU (22112, nr. 

1474) en de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 4 oktober 2012 

inzake EU-informatievoorziening. Zij neemt deze brieven voor kennisgeving aan en besluit bij 

het aantreden van een nieuw kabinet dit dossier opnieuw actief onder de aandacht te 

brengen.  
 

7. T01195 
Periodieke rapportage over de ervaringen met de nieuwe wetgeving, voor het eerst na één 

jaar (31994) 

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie 

en Asiel van 28 september 2012 inzake rapportage Vreemdelingenketen voor de periode van 

januari-juni 2012 (19637, nr. 1578) besluit de commissie om de toezegging met nummer 

T01195 als 'legisprudentie' te rubriceren.  

 
8. De commissie stemt in met het voorstel om op 4 december 2012 de heer Wainwright, 

directeur Europol, uit te nodigen voor een gesprek over het agentschap. Tijdens de 

commissievergadering van 23 oktober 2012 zullen de te bespreken onderwerpen worden 

geïnventariseerd.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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