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nota Bescherming persoonlijke levenssfedi
Kamerbrief Stand van zaken overbrengingen

Afghanistan September 2022 Uiterlijk bij

Plandatum Deadline Kamer

Aanleiding Binnengekomen op

Kamer informeren over het effect van het verstrijken van de in de

kamerbrief van 7 juli vermelde deadline van 1 September
Wens om Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van de

overbrenging

Geadviseerd besluit

Gaame uw akkoord met verzending van bijgaande Kamerbrief bij voorkeur

tegelijk met de Kamervragen van Piri Belhaj en Ceder van 7 September Deze

komen u separaat toe

Kernpunten

Met bijgaande brief informeert u de Kamer mede namens de Minister van

Defensie en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de

vorderingen op het gebied van het aantal nog over te brengen mensen uit

Afghanistan

Belangrijke reden om de brief nu uit te doen is het verstrijken van de

deadline van 1 September die een reductie van de overbrengingscijfers tot

gevolg heeft

Tot slot biedt de brief inzicht in de voortgang van registratie toetsing en

overbrenging van kemgezinsleden die samenhangt met het nieuwe

asielbeleid van het kabinet

Toelichting

In het licht van de asielcrisis en de speciale positie die Afghaanse vluchtelingen
hierin het afgelopen jaar steeds hebben gekregen is het voorstel om door te gaan

met het overbrengen van Afghaanse kemgezinsleden Dit ondanks de brief van de

staatssecretaris van J V van 26 augustus jl waarin staat dat kemgezinsleden pas

naar Nederland mogen komen als de statushouder een huis heeft J V stemt

hiermee in

Omdat deze brief met name de overbrenging zelf belicht is in overleg met

Defensie en J V gekozen voor een mede namens brief met alleen uw

handtekening Over de inhoud heeft wel met beide departementen afstemming

plaatsgevonden en de brief is ook aan beide bewindspersonen voorgelegd o a

vanwege bovenstaande
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Naast ondertiavige brief zijn recent Kamervragen gesteld door de leden Piri

PvdA Belhaj D66 en Ceder ChristenUnie over de voortgang overbrengingen

Afghanistan Deze vragen gaan voorbij aan de boodschap van de brief en daarom

blijft het nodig separaat een brief uit te doen Het is wenselijk om bijgevoegde
Kamerbrief en de antwoorden op de Kamervragen tegelijkertijd uit te doen

Datum

20 September 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 032

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Internationale en diplomatleke belangen
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