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Geachte heer Rutte, 

 

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft op 24 mei 2016 uw brief van 17 mei 

2016 besproken inzake de reactie op het toezeggingenrappel en in het bijzonder de toezegging 

met nummer T02153.1  

Deze toezegging heeft u gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 13 oktober 

2015. In dit debat is gesproken over de arrangementen, zoals huisvesting, die voor statushou-

ders in Nederland worden uitgewerkt en de vraag of deze arrangementen wel binnen het kader 

van de bestaande regels vallen, met name of deze arrangementen in overeenstemming zijn met 

het gelijkheidsbeginsel. In het debat is daarbij uitdrukkelijk verwezen naar het Vluchtelingen-

verdrag en naar de Europese regels, in casu de Kwalificatierichtlijn, waarin gelijke behandeling 

van vluchtelingen op een aantal terrein uitdrukkelijk is opgenomen.2 U heeft in het debat toege-

zegd de Eerste Kamer hierover te informeren.3  

 

De brieven waarnaar u in uw antwoord op het toezeggingenrappel verwijst, zijn de brief aan de 

Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie van 27 november 20154 en de brief aan de Tweede Kamer van de minister voor Wonen 

en Rijksdienst van 27 november 20155.  

De commissie stelt vast dat deze brieven geen uiteenzetting bevatten over het kader van be-

staande regelgeving waarbinnen arrangementen voor statushouders moeten zijn uitgewerkt of 

een verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel. De commissie heeft daarom op 24 mei 2016 beslo-

ten de toezegging niet als voldaan te beschouwen.  

 

In de brief van 20 mei 2016 wordt opgemerkt dat de Eerste Kamer een afschrift heeft ontvan-

gen van de bovengenoemde brieven die zijn gericht aan de Tweede Kamer. De commissie wijst 

                                                
1 Kamerstukken I, 2015/16, 34 000 III, B. 
2 Art. 21 (huisvesting), 23 (ondersteuning van overheidswege) en 24 (arbeidswetgeving en sociale 
zekerheid) Vluchtelingenverdrag. Zie ook art. 29 (sociale voorziening) en 30 (Gezondheidszorg) en 32 
(toegang tot huisvesting) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn). 
3 Zie de passage in het debat opgenomen in de toezegging met nummer T02153, 'Toezegging Kamer 
informeren over maatregelen opvang vluchtelingen (34.300)' op www.eerstekamer.nl.  
4 Kamerstukken II, 2015/16, 19 637, nr. 2107. 
5 Kamerstukken II, 2015/16, 19 637, nr. 2083. 
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erop dat hiermee niet volstaan kan worden bij correspondentie ter nakoming van een toezeg-

ging aan de Eerste Kamer. Nimmer worden brieven geadresseerd aan de Tweede Kamer ter 

behandeling of bespreking geagendeerd in een commissievergadering. Hooguit worden zij - 

indien relevant - toegevoegd als openbaar kenbare informatie bij een bestaand agendapunt. Wil 

de status van een toezegging aan de orde gesteld kunnen worden, dan dient een brief geadres-

seerd te worden aan de Eerste Kamer, die dan vervolgens ook als Eerste Kamerstuk gepubli-

ceerd kan worden. Wel kan er volstaan worden met een eenvoudige aanbiedingsbrief aan de 

Eerste Kamer waar ter informatie de brief aan de Tweede Kamer bijgevoegd kan worden, in het 

geval dat in die brief ook expliciet de toezegging aan de Eerste Kamer gestand wordt gedaan. 

 

De commissie ziet daarom graag alsnog, binnen vier weken, de reactie op de toezegging 

T02153 tegemoet.  

 

Deze brief zal in afschrift worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en de 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, en de minister voor Wonen en Rijksdienst. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. G. Markuszower 

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

 

 


