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De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad2 hebben kennisgenomen
van de voorstellen in het Europees Migratie- en Asielpact3 en de BNC-fiches4 over deze voorstellen,
die de minister van Buitenlandse Zaken aan de Kamer heeft gestuurd. Zij danken de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor het mondeling overleg over dit pakket, dat heeft
plaatsgevonden op 1 december 2020. In dit overleg heeft zij onder meer toegezegd om de Eerste
Kamer, net als de Tweede Kamer, over dit onderwerp intensief te informeren.
Naar aanleiding hiervan hebben zij de staatssecretaris op 16 december 2020 een brief gestuurd.
De staatssecretaris heeft op 18 december 2020 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Van Dooren
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR IMMIGRATIE EN
ASIEL/JBZ-RAAD
Aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Den Haag, 16 december 2020

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad hebben met belangstelling
kennisgenomen van de voorstellen in het Europees Migratie- en Asielpact5 en de BNC-fiches6 over
deze voorstellen, die de minister van Buitenlandse Zaken aan de Kamer heeft gestuurd. Zij danken
u voor het mondeling overleg over dit pakket, dat heeft plaatsgevonden op 1 december 2020. In
dit overleg heeft u onder meer toegezegd om de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, over dit
onderwerp intensief te informeren.
Tijdens de commissievergadering van 8 december 2020 hebben de leden van de commissie zich
beraden over hoe zij graag over dit Europees Migratie-en Asielpakket geïnformeerd wensen te
worden, in het bijzonder over de wetgevende Europese voorstellen in het pakket. Zij verzoeken u
de Kamer separaat kwartaalrapportages toe te zenden, naast de informatie die regulier wordt
geleverd via de geannoteerde agenda’s en verslagen van de JBZ-Raden. In die
kwartaalrapportages zou meer uitgebreid kunnen worden ingegaan op de voortgang van de
onderhandelingen van de voorstellen in het Asiel- en Migratiepact.
Daarnaast verzoeken de leden van de commissie u geen belangrijke onomkeerbare stappen te
zetten 7 zonder de Kamer hierover informeren.
De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

M.H.M. Faber - van de Klashorst
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 december 2020

Naar aanleiding van uw verzoek van 16 december 2020 om via kwartaalrapportages op de hoogte
te worden gehouden van de onderhandelingen over de voorstellen in het Migratie- en Asielpact,
verwijs ik u graag naar de reguliere JBZ-kwartaalrapportages die vanuit het ministerie van Justitie
en Veiligheid met uw Kamer worden gedeeld. Daarin zijn ook deze voorstellen opgenomen. De
eerstvolgende rapportage zal in januari aanstaande met uw Kamer worden gedeeld. Verder verwijs
ik u naar de geannoteerde agenda’s en de verslagen van de JBZ-raden die eveneens met uw
Kamer worden gedeeld.
Aldus wordt uw Kamer op een zelfde manier geïnformeerd als de Tweede Kamer en in lijn met de
informatieafspraken als gevolg van het door de Tweede Kamer geplaatste behandelvoorbehoud bij
de overkoepelende mededeling en de hiermee samenhangende vijf wetgevende voorstellen 8.
Gelijk mijn toezegging aan de Tweede Kamer, zal ik mij ervoor inspannen uw Kamer doorlopend te
informeren over de ontwikkelingen rond deze voorstellen en ervoor te zorgen dat uw Kamer tijdig
wordt geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Ankie Broekers-Knol
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