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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20017 

2500 EA  DEN HAAG 

  

 

 

 

 

Datum 16 augustus 2022 

Onderwerp Reactie vragen agenda van de JBZ-Raad juni 2022 en de 

kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact 

 

 

 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de 

antwoorden aan op de gestelde vragen door de Eerste Kamerfracties van de PVV 

en fractie-Nanninga naar aanleiding van de agenda van de JBZ-Raad juni 2022 en 

de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact.  

 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

E. van der Burg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Directoraat-Generaal 

Migratie 

Bureau Internationale Migratie 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

P ostbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

  

Ons kenmerk 

4088969 
  

Uw kenmerk 

171399.03U 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Beantwoording gestelde vragen  

 

Vraag 1: In de brief van 3 juni 2022 schrijft u: “Dit zijn knelpunten die niet 

effectief op nationaal niveau kunnen worden geadresseerd, maar om een 

Europees antwoord vragen.” Verder komt grosso modo in de brief naar voren dat 

u vooral afwacht welke stappen het Franse Voorzitterschap op het gebied van de 

migratieaanpak gaat zetten. Kunt u aangeven welke stappen in dit kader wél op 

nationaal niveau worden gezet? In hoeverre wordt er door Nederland bijvoorbeeld 

ingezet op bilaterale afspraken met andere landen (buiten het gemeenschappelijk 

Europees kader om), bijvoorbeeld over het terugnemen van Dublin-claimanten? 

 

Het terugdringen van secundaire migratiestromen is een kernelement 

van de inzet van Nederland op migratiebeleid in Europa. Het kabinet zet 

daartoe onder andere in op sterk grensbeheer en robuuste 

buitengrensprocedures, zodat sneller aan de buitengrens een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen wie recht heeft op bescherming 

en wie niet. Migranten die geen recht op bescherming hebben kunnen 

dan niet zomaar verder reizen binnen de EU. Recente voorstellen die het 

grensbeheer en de buitengrensprocedures versterken zijn de introductie 

van de Screeningsverordening, de aanpassing van de 

Eurodacverordening, aanpassing van het Schengenevaluatie-

mechanisme, en de herziening van de Schengengrenscode. Op al deze 

voorstellen is door de lidstaten een Raadspositie bereikt. Het Europees 

Parlement is nu aan zet om een formele positie aan te nemen, zodat de 

voorstellen door de beide Uniewetgevers kunnen worden besproken en 

afgerond.  

 

Nederland heeft bilaterale afspraken met Duitsland, België en Luxemburg 

om de uitvoering van onderlinge over- en terugnames onder de 

Dublinverordening te vereenvoudigen en bespoedigen. Deze afspraken 

vereenvoudigen administratieve procedures en verkorten de 

behandeltermijnen, uiteraard binnen de geldende kaders van de 

Verordening. Daarnaast trekt het kabinet op met gelijkgezinde lidstaten 

om de werking van Dublin te verbeteren. Mede op aandringen van 

Nederland organiseerde de Europese Commissie hierover eind juni een 

ambtelijke bijeenkomst met de lidstaten (Contact Comité). Nederland 

heeft daar de Commissie met klem verzocht strenger toe te zien op de 

naleving van de Dublin-verordening. De Commissie heeft toegezegd na de 

zomer te starten met het schrijven van een zogenoemde roadmap om de 

werking van Dublin te verbeteren. Nederland wenst actief bij te dragen 

aan deze roadmap en zal ook langs andere wegen en in samenwerking 

met andere lidstaten tot verbetering van de naleving blijven aansporen, 

bijvoorbeeld tijdens de JBZ-Raad.  

 

Buiten het gemeenschappelijk Europees kader om werkt Nederland op 

verschillende terreinen ook via bilaterale afspraken met andere landen 

aan een gezamenlijke migratieaanpak. Zo sluiten België, Nederland en 

Luxemburg op grond van de Benelux-verklaring gezamenlijke terugkeer 

en overname-overeenkomsten met derde landen. In onderling overleg 

wordt bepaald met welke landen van herkomst onderhandelingen worden 

geopend en welk Benelux-land daarin het voortouw neemt.  
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Tot slot zet Nederland in op het versterken van brede 

migratiepartnerschappen met derde landen en verbetering van 

bescherming en opvang in de regio. 

 

Vraag 2: Kunt u aangeven in hoeverre de regering meetbare doelstellingen voor 

ogen heeft bij de Europese aanpak van migratie? Kunt u aangeven wat het 

resultaat van deze aanpak betekent voor het aantal asielmigranten die in 

Nederland asiel aanvragen? 

 

Het kabinet werkt op verschillende manieren aan het vergroten van de 

kennis over de gevolgen van migratie op de Nederlandse samenleving. In 

dat kader is de Adviescommissie Vreemdelingenzaken gevraagd om een 

advies over nut en noodzaak van de inzet van een beleidsmatig richtgetal 

voor migratie. In de adviesvraag aan de ACVZ is, naast de behoefte op de 

arbeidsmarkt, ook nadrukkelijk gevraagd om het incorporatievermogen 

van de Nederlandse samenleving mee te wegen. Ook worden in dit advies 

de verschillende varianten en voor- en nadelen van een migratiequotum 

onderzocht. Het advies van de ACVZ weegt mee bij de 

beleidsontwikkeling rondom dit onderwerp. Het advies verschijnt naar 

verwachting na het zomerreces. 

 

Vraag 3: Bij brief aan de Tweede Kamer van 17 juni jl. maakte u bekend de 

nationale crisisstructuur voor de doorstroom van de migratieketen te activeren, 

zonder daarbij specifiek kenbaar te maken welke maatregelen er genomen gaan 

worden. Kunt u aangeven hoe de inzet van deze nationale crisisstructuur zich 

verhoudt tot de voorliggende Europese aanpak? Kunt u aangeven of er ook 

maatregelen worden genomen om de instroom van asielmigranten in Nederland 

tegen te gaan en zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen dat zijn? Kunt u 

aangeven of het indammen van de instroom van asielmigranten naar Nederland 

ook onder de nationale crisisstructuur valt en zo nee, waarom niet? 

 

De nationale crisisstructuur is opgezet om snel hoog-ambtelijke en 

politieke coördinatie en besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden over 

maatregelen die de doorstroom in de asielopvang moeten bevorderen. De 

plannen die binnen de nationale crisisstructuur worden uitgewerkt 

hebben als doel een effectief opvang- en huisvestingssysteem te 

realiseren met structureel voldoende capaciteit. U wordt regelmatig over 

de voortgang geïnformeerd, onder andere via mijn brief d.d. 9 augustus 

jl. Een onderdeel van een structurele oplossing van de asielproblematiek 

is meer grip op de instroom in Nederland en de EU. Juist dat is waar het 

kabinet ook binnen Europa voortdurend op inzet, bijvoorbeeld met 

bovengenoemde inspanningen om secundaire migratie te reduceren, de 

effectiviteit van de Dublin-verordening te herstellen, 

migratiepartnerschappen met derde landen te versterken en bescherming 

en opvang in de regio te verbeteren. Ook de actieve inzet van het kabinet 

op verbetering van de Europese regelgeving hoort daarbij, zoals de al 

genoemde inzet op een robuuste Eurodac-verordening en 

Screeningsverordening. 

 

 


