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Geachte heer Van der Burg,

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van de Eerste Kamer hebben in hun vergadering van 25 januari jl. gesproken over de brief van de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 17 december 2021 waarin
wordt ingegaan op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel van de Eerste Kamer.1 Met betrekking tot
verschillende toezeggingen die op het terrein van deze commissie liggen, hebben zij beslissingen genomen over de uitvoeringsstatus of de deadline voor nakoming. De commissie verwijst naar de
korte aantekeningen van genoemde vergadering.2
Naar aanleiding van de antwoorden op dit toezeggingenrappel zijn vragen gerezen bij toezegging
T029853 (naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GroenLinks) de Kamer het plan van
aanpak voor de implementatie van de maatregelen uit het rapport van Significant Public te doen
toekomen). Op 23 maart 2021 heeft de commissie, na aanbieding van het plan van aanpak4, besloten de status te handhaven als openstaand in afwachting van het aantreden van een nieuw (missionair) kabinet.
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De commissie verzoekt u de Kamer een nadere toelichting te geven op dit rapport en hoe het er nu
bij de IND voorstaat met betrekking tot de behandeling van de jaarlijkse instroom van aanvragen
van asielzoekers.
De commissie ziet uit naar uw reactie en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagtekening
van deze brief.
Hoogachtend,

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

