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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 Staatsse-
cretaris 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 

1 Zie dossiers E200018, E200019, E200020, E200021, E200022 en E200023 op www.europapoort.nl
2 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), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Van 
Pareren (Fractie-Van Pareren) (ondervoorzitter), Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-
Otten), Keunen (VVD), Dittrich (D66), Beukering (Fractie-Van Pareren).

3 COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613, COM(2020)614, 
C(2020)6467, C(2020)6468, C(2020)6469 en C(2020)6470.

4 Kamerstukken II, 2020–2021, 22 112, nrs. 2955 t/m 2964.
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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 plaatsge-
vonden 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 infor-
matie 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 onderhande-
lingen van de voorstellen in het Asiel- en Migratiepact. 

Daarnaast verzoeken de leden van de commissie u geen belangrijke 
onomkeerbare stappen te zetten7 zonder de Kamer hierover informeren. 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 
zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

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

5 COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613, COM(2020)614, 
C(2020)6467, C(2020)6468, C(2020)6469 en C(2020)6470.

6 Kamerstukken II, 2020–2021, 22 112, nrs. 2955 t/m 2964.
7 Bijvoorbeeld wanneer er een politiek akkoord in een JBZ-Raad op handen is.
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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 kwartaal-
rapportages 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 voorstellen8. 

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,
A. Broekers-Knol

8 COM(2020) 609, COM(2020) 610, COM (2020) 611, COM(2020) 612, COM(2020) 613 en 
COM(2020) 614.
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