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Datum 16 januari 2023 

Onderwerp Geannoteerde agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari 

 

 
Hierbij bieden wij uw Kamer de geannoteerde agenda aan van de informele Raad 

Justitie en Binnenlandse Zaken op 26 en 27 januari 2023 in Stockholm. De 

minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

zullen hier aan deelnemen. Verder informeren wij uw Kamer hierbij over de 

gedeeltelijke raadspositie voor de Asielprocedureverordening, de motie van het lid 

Podt over alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de EU. Zoals uw Kamer 

bekend, heeft het kabinet er eerder in EU-verband voor gepleit om het Iraanse 

Islamitische Revolutionaire Gardekorps op de EU-terrorismelijst te zetten, mits dit 

juridisch haalbaar is1. De minister van Justitie en Veiligheid zal dit en marge van 

de informele JBZ-Raad wederom opbrengen bij EU-lidstaten.  

 

Gedeeltelijke Raadspositie Asielprocedureverordening tijdens Coreper 20 

december  

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) heeft op 20 december 

jl. met gekwalificeerde meerderheid een gedeeltelijke raadspositie aangenomen 

op de Asielprocedureverordening. Deze gedeeltelijke raadspositie houdt in dat op 

een deel van de artikelen overeenstemming is bereikt, maar dat voor een aantal 

andere artikelen nog verdere inhoudelijke bespreking nodig is. Nederland heeft de 

gedeeltelijke Raadspositie gesteund. Over het voornemen hiertoe is uw Kamer 

geïnformeerd in het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 december jl.  

 

In de gedeeltelijke Raadspositie worden afspraken uit de huidige Procedurerichtlijn 

geactualiseerd en verder uitgewerkt voor verdere harmonisatie van de nationale 

asielprocedures. Op initiatief van Nederland is in de verordening een bepaling 

opgenomen waardoor zaken met betrekking tot overlastgevende asielzoekers 

geprioriteerd kunnen worden in de afhandeling. Ook zijn afspraken gemaakt om 

versnelde procedures voor herhaalde aanvragen zonder vertraging te kunnen 

afhandelen en om kansarme asielverzoeken versneld af te wikkelen.   

 

De komende maanden wordt verder gesproken over de bepalingen waarover nog 

geen overeenkomst werd bereikt, zoals die over veilige derde landen, veilige 

landen van herkomst en de asielgrensprocedure. Het kabinet zal eventuele steun 

voor een volledige Raadspositie te zijner tijd baseren op de uitkomsten van de 

                                                 
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2022, Kamerstuk 2022Z25652. d.d. 20 december 2022 en  

  Kamerstuk 21501-20-1899, d.d. 22 december 2022. 
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verdere onderhandelingen over deze artikelen en op de uitkomsten van de 

onderhandelingen op de overige wetsvoorstellen van het Asiel- en Migratiepact 

waar binnen de Raad nog over wordt onderhandeld. Hierbij dient sprake te zijn 

van een goede balans tussen solidariteit en verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

Nederland heeft dit ook tijdens het Coreper onderstreept.  

 

 

AMV’s in Europa: Motie Podt  

Op 22 december 2022 heeft uw Kamer de motie van het lid Podt (D66) 

aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om in alle Europese afspraken 

over alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) de veiligheid en het welzijn 

van de amv voorop te stellen2. Zoals uw Kamer bekend, is het belang van het 

kind een van de primaire overwegingen voor het kabinet bij het vormen van 

beleid voor amv op zowel Europees als nationaal niveau. Daarnaast spelen ook 

andere belangen, zoals het belang van ordentelijke terugkeer naar land van 

herkomst en het belang van de staat, ook een rol bij beleidsvorming. In de motie 

van het lid Podt ziet het kabinet dan ook vooral een aansporing om, zoals reeds 

het geval is, het belang van het kind te blijven bewaken in de Europese 

beleidsvorming. Dit zal onverminderd de inzet blijven. 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

E. van der Burg 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                 
2 Motie van het lid Podt, Kamerstuknummer 19 637, nr. 3031.  


