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Datum 23 januari 2017
8ij beantwoording de datumOnderwerp Onderzoek opvolging signalen en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer Van der Steur,

Tijdens de Regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op 17 januari jl. is besloten om een voorgenomen debat over het
screenen van asielzoekers uit te stellen naar een latere datum teneinde in het
debat tevens te kunnen spreken over de resultaten van het nog lopende
onderzoek van mijn Inspectie naar de opvolging van signalen uit het asielproces
die van belang kunnen zijn voor de bestrijding van migratie-gerelateerde
criminaliteit en terrorisme. Inmiddels heb ik vernomen dat de Tweede Kamer een
plenair debat heeft gepland in de week van 31 januari.

Op dit moment wordt door mijn Inspectie gewerkt aan de afronding van dit
complexe onderzoek. Hierbij zijn ook de diensten tot wie het onderzoek zich richt
van belang in verband met het aanleveren van de benodigde informatie. Dit
proces is nog gaande. Daarnaast is het van groot belang dat een zorgvuldig
wederhoorproces wordt uitgevoerd teneinde zekerheid te kunnen bieden over de
feitelijke bevindingen van het onderzoek.

In het licht van het voorgenomen plenaire debat in de Tweede Kamer besef ik dat
het rapport zo spoedig mogelijk beschikbaar moet komen. Ik kan u verzekeren
dat mijn Inspectie alles op alles zet om het rapport zo snel mogelijk — als het kan
eind januari - af te ronden. Gelet op het bovenstaande kan ik u op dit moment
helaas nog geen uitsluitsel geven over een exacte datum waarop ik het rapport
aan u kan aanbieden.
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