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In de vergadering van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / 
JBZ-Raad1 van 8 oktober 2019 heeft de commissie besloten de verdere 
behandeling van wetvoorstel 34309 Wet terugkeer en vreemdelingenbe-
waring op te schorten tot het door de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid in haar brief2 van 2 oktober 2019 aangekondigde aanvullende 
wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt. 
De commissie de Staatssecretaris op 29 november 2019 een brief 
gestuurd om te informeren naar de voortgang. 

De Staatssecretaris heeft op 12 december 2019 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), 
Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Van der Linden (FVD), Nanninga (FVD) (ondervoorzitter), 
Van Pareren (FVD), Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten)

2 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2019–2020, 34 309, H.
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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, 29 november 2019 

In de vergadering van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / 
JBZ-Raad van 8 oktober 2019 heeft de commissie besloten de verdere 
behandeling van wetvoorstel 34309 Wet terugkeer en vreemdelingenbe-
waring op te schorten tot het door u in uw brief31 van 2 oktober 2019 
aangekondigde aanvullende wetsvoorstel deze Kamer heeft bereikt. 

In het kennismakingsgesprek d.d. 15 oktober jl. heeft u aangegeven grote 
spoed te betrachten bij het uitwerken van dit wetsvoorstel. De noodzaak 
van een spoedige behandeling werd door de commissie onderschreven, 
mede vanwege de opschorting van de behandeling van het reeds 
aanhangige wetsvoorstel. 

De leden van de commissie hebben tijdens de vergadering van 
26 november 2019 kenbaar gemaakt dat zij graag op de hoogte worden 
gesteld van de voortgang. Klopt het dat het voorstel nog niet ter 
advisering is aangeboden aan de Raad van State? Kunt u aangeven op 
welke termijn dit zal gebeuren? Kunt u aangeven welk tijdpad u beoogt te 
realiseren, opdat de behandeling van wetsvoorstel 34309 snel hervat kan 
worden in samenhang met de behandeling van het aanvullende 
wetsvoorstel? 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad zien 
uw beantwoording met belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 13 december 2019. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad
M.H.M. Faber-van de Klashorst 

3 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2019–2020, 34 309, H.
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN 
VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 december 2019 

U heeft mij in uw brief van 29 november 2019 verzocht u op de hoogte te 
stellen van de stand van zaken en het tijdpad van het wetsvoorstel tot 
aanpassing van het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbe-
waring. 

Hierbij informeer ik u dat ik het maken van het wetsvoorstel met spoed ter 
hand heb genomen en dat het wetsvoorstel naar verwachting uiterlijk in 
januari 2020 aan de Raad van State zal worden aangeboden. 

Ik streef er verder naar de parlementaire behandeling van beide 
voorstellen aankomend jaar af te ronden. 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
A. Broekers-Knol
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