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Geachte mevrouw Broekers - Knol,  
 
 
Op 9 maart 2020 hebben de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid gereageerd op het halfjaar-
lijkse toezeggingenrappel van de Eerste Kamer.1 Ter zake van de vaste commissie voor Immigratie 
en Asiel / JBZ-Raad was toezegging T02712 gerappelleerd, waarmee de toenmalige staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid op 2 april 2019 de Eerste Kamer heeft toegezegd, naar aanleiding van vra-
gen van de leden Stienen (D66) en Strik (GroenLinks), om in een later stadium terug te komen op 
de uitwerking van het aspect “snelle gezinshereniging” in nieuwe Dublinregelgeving.  
 
In de reactie op het toezeggingenrappel wordt thans gesteld dat voornoemde toezegging is voldaan 
aangezien de gevraagde informatie staat in de brief van 23 november 2018 met het onderwerp 
«Antwoorden op vragen naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 
juli 2018».2 
 
De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad hebben kennisgenomen van 
deze reactie. Nu de brief waarnaar verwezen wordt reeds van een eerdere datum is dan de datum 
waarop de toezegging is gedaan, verzoeken de leden u alsnog de toegezegde nadere informatie over 
de uitwerking van het aspect “snelle gezinshereniging” in nieuwe Dublinregelgeving aan de Kamer te 
doen toekomen. Gezien het feit dat de deadline van 1 januari 2020 om opvolging aan deze toezeg-
ging te geven reeds is verstreken, verzoeken de leden om uw meest spoedige reactie, doch uiterlijk 
binnen vier weken na dagtekening van deze brief.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kamerstukken I 2019/2020, 35 300 VI, Q. 
2 Kamerstukken I 2018/2019, 32 317, JK. 
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De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zien uw reactie met belang-
stelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
M.H.M. Faber - van de Klashorst 
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 


