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Geachte mevrouw Broekers - Knol,  

 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) hebben met belang-

stelling kennisgenomen van uw brief van 8 juli 20211 waarin u uw appreciatie geeft van de op 

12 april jongstleden gepresenteerde bundel “Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht” van de 

Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) en de Vereniging Asieladvocaten en –Juris-

ten Nederland (VAJN) en het artikel "Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht" uit het Neder-

lands Juristenblad (NJB). 

 

In deze brief geeft u onder meer aan dat aan de hand van de kabinetsreactie op de Parlementaire 

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), de kabinetsreactie op de rapporten Werk aan 

Uitvoering (WaU) en de verscheidene recente publicaties2 die bijdragen aan de lopende discussie 

over de menselijke maat, maatwerk en dienstverlening eerder dit jaar door het Directoraat-Generaal 

Migratie een werkgroep is ingericht, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het departement en 

de uitvoeringsorganisaties de DT&V, het COA en de IND. Deze werkgroep zal - in aanvulling op de 

reeds lopende ontwikkeltrajecten binnen de vreemdelingenketen - de uitvoeringspraktijk, het beleid 

en de regelgeving op dit domein evalueren. 

 

Tijdens de commissievergadering van 13 juli 2021 hebben de leden van de commissie zich beraden 

over hoe zij graag over de activiteiten van bedoelde werkgroep geïnformeerd wensen te worden. Zij 

verzoeken u de Kamer periodiek bij separate brief over de resultaten op de belangrijke thema’s van 

deze (lopende) analyse te informeren. 

 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zien de gevraagde informatie 

met belangstelling tegemoet. 

 
1 Kamerstukken 2020/2021, 19637, H. 
2 Onder andere POK, WaU, NJB-artikel en bundel ‘Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht’, de Tijdelijke 

commissie Uitvoeringsorganisaties (TcU), Ongelofelijk - Onrecht in de Geloofwaardigheidsbeoordeling van ge-

loofsovertuiging. 
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Hoogachtend, 

 

 

 

M.H.M. Faber - van de Klashorst 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 


