
donderdag 29 juni 2017 in de Glazen Zaal in Den Haag

debatleider Mark Frequin 
host  Nanda Kellij
te gast  Judith Sargentini, Jan Kees Goet,  

Rob Rozenburg en Maarten Groothuizen 
muzikale begeleiding Wizards of AZ
locatie De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

aanvang 17.00 uur | zaal open 16.30 uur

aanmelden www.vom-online.nl

 Waar schuren
migratie, privacy
  en veiligheid 
  in Europa?

Twitter mee



Immigratiebeleid en veiligheid zijn thema’s waar de Europese 

Commissie (EC) en het Europees Parlement (EP) zich veel 

mee bezig houden. Tijdens de afgelopen verkiezingen is maar 

weer gebleken dat ook Nederlandse burgers dit belangrijke 

onderwerpen vinden. De algemene opinie is dat vluchtelingen 

in Nederland humaan moeten worden opgevangen. Hoe doe 

je dit en zorg je tegelijkertijd voor een veilige situatie voor 

de vluchtelingen en de bevolking in het desbetreffende land?

Op 4 mei 2016 heeft de EC een voorstel ingediend voor een 

wijziging van de Eurodacverordening. Eurodac is een database 

met vingerafdrukken van asielzoekers en derdelanders die ille-

gaal een EU-grens zijn overgestoken. De uitbreiding van het 

gebruik van Eurodac die de Commissie voorstelt maakt het 

voor de lidstaten mogelijk data op te slaan van derdelanders 

of staatlozen die geen asielaanvraag hebben ingediend en die 

illegaal op het grondgebied van een Lidstaat worden aange-

troffen. Zodoende moet het gemakkelijker worden deze perso-

nen te identificeren, wat ertoe moet leiden dat deze personen 

gemakkelijker kunnen worden uitgezet. Ook zullen gezichts-

foto’s worden toegevoegd aan de Eurodac. Vingerafdrukken en 

foto´s zullen worden genomen van kinderen vanaf zes (was: 

veertien) jaar.

Gaat deze regeling het gewenste effect hebben, namelijk een 

veiliger Europa? Of levert zij juist extra struikelblokken op? 

Gegevensbescherming is ontzettend belangrijk bij een derge-

lijke wijziging, hoe kan er gegarandeerd worden dat deze gege-

vens niet uitlekken of voor andere doeleinden wordt gebruikt? 

Kan de privacy goed genoeg geborgd worden? Wat zijn de 

risico’s van deze verordening?

Host is Nanda Kellij, huidig ambassaderaad Asiel en Migratie op 

de PV EU. De gasten zijn Judith Sargentini, Euro parlementariër 

voor Groen links, Jan Kees Goet, Directeur-Generaal Vreemde-

lingen zaken bij het Ministerie van VenJ, Rob Rozenburg, Europese 

Commissie en Maarten Groothuizen, Tweede Kamer lid voor D66.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van 

ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken 

we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook dit 

maal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene 

Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG Bereik-

baar heid bij het ministerie van IenM, is onze debatleider.  

De bezoekers van het Reuring!Café zijn mensen die voorop-

gaan in de vernieuwing van de overheid en de samenleving. 

Ben jij dat? Aanmelden kan via euromigratie.eventbrite.nl. 30
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De VOM kondigt in samenwerking met Informatiebureau Europees Parlement en 
Vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland de 78ste editie aan van

Waar schuren migratie, privacy en veiligheid in Europa?
Acht  a v onden  i n  2 0 16 - 2 017  v a n  1 7 . 0 0  u u r  t o t  1 8 . 3 0  u u r  |me t  b o r r e l  na |

Het 78ste REURING!Café vindt plaats op donderdag 29 juni 2017
Locatie: De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

Zaal open: 16.30 uur | Aanvang: 17.00 uur precies!

Tot kijk bij REURING! Meer informatie vind je op www.vom-online.nl


