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1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle
mentaire Documentatie

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEIM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 april 1993

Mede namens mijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, Financiën,
Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Volkshuisvesting, Ruimteiijke Ordening en Milieubeheer, Welzijn, Volks–
gezondheid en Cu'tuur en voor Ontwikkelingssamenwerking alsmede de
Staatssecretaris van Justitie, doe ik u hierbij toekomen de jaarlijkse
rapportage vluchtelingenbeleid.1

Deze rapportage over het vluchtelingen– en asielbeleid, waarmee de
regering uitvoering geeft aan de door uw Kamer op 9 april 1987
aanvaarde motie van het lid Wiebenga, bestrijkt de periode
1 januari-31 december 1992. De periodieke verslaglegging is hiermee
een jaarlijkse geworden. Dit gebeurde op grond van het besluit van uw
vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Justitie, die naar
aanleiding van het mondeling overleg over de achtste en negende
halfjaarlijkse rapportage concludeerden dat in het vervolg met een
jaarhjkse verslaglegging kon worden volstaan. Voorts werd voldaan aan
uw verzoek om aandacht te besteden aan de tien belangrijkste landen
van herkomst van asielzoekers. Daarnaast werd met een hoofdstuk finan–
ciële aangelegenheden een aanzet gegeven om uw Kamer inzicht te
bieden in de financiële last voor de rijksdienst per departement.

Zoals te doen gebruikelijk voeg ik hierbij, ter uitvoering van de
eveneens op voornoemde datum aanvaarde motie van de leden Melkert
en Van Traa, ter kennisneming tevens kopieën toe van de ambtsberichten
van algemene aard die ik aan de Staatssecretaris van Justitie zond.'

Gaarne verneem ik te gelegener tijd wanneer de leden van uw Kamer
deze rapportage in vaste-commissie-overleg wensen te bespreken. Ik
moge u voorstellen, naast de Staatssecretaris van Justitie en mijzelf,
tevens de nauw bij de onderhavige materie betrokken Minister van WVC
voor dit overleg uit te nodigen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 19 637, nr. 86


