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Geachte heer Teeven, 

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft op 1 april 2014 uw brief aan de 

Eerste Kamer van 17 maart 20141 en uw brief van 27 maart 2014 met afschrift van een brief 

aan de Tweede Kamer2 waarin u ingaat op de verblijfsregelingen van Syrische vluchtelingen 

besproken. De leden van de fractie van GroenLinks wensen naar aanleiding van deze brieven 

de navolgende vragen te stellen. De leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de SP en 

D66 sluiten zich hierbij aan.  

 

De leden van de GroenLinksfractie zijn teleurgesteld dat de regering volstaat met het reserveren 

van 250 plaatsen van het huidige quotum voor Syrische vluchtelingen, en niet bereid is om ex-

tra vluchtelingen uit Syrië op te nemen, ondanks de urgente opvangproblematiek in de buurlan-

den van Syrië. Is de regering alsnog bereid om een betekenisvol aantal Syrische vluchtelingen 

extra uit te nodigen buiten het huidige quotum? Zo nee, met welke argumenten meent de rege-

ring de dringende verzoeken van de VN naast zich neer te kunnen leggen? Deze leden vragen of 

de regering bereid is zich in EU-verband in te zetten voor meer hervestiging van Syrische vluch-

telingen door alle lidstaten.  

 

De regering legt uit dat mogelijke tijdelijke regelingen praktisch niet uitvoerbaar zijn, omdat ze 

niet verenigbaar zijn met de bestaande systematiek. De leden van de GroenLinksfractie vragen 

de regering of zij ook de mogelijkheid heeft verkend om Syrische vluchtelingen een mvv te ver-

strekken op grond van artikel 29 lid 1 onder a) of b) Vreemdelingenwet. Toelating op deze 

gronden is immers de eerste vijf jaar ook tijdelijk. Pas indien na vijf jaar de gronden voor be-

scherming nog steeds aanwezig zijn, wordt een vergunning voor onbepaalde tijd verleend. Het 

voordeel van een dergelijke regeling is dat de huidige systematiek niet wordt aangetast, maar 

vluchtelingen wel op een legale en daarom veilige wijze naar Nederland kunnen reizen. Graag 

vernemen deze leden hierop een reactie.  

                                                
1 EK 2013-2014, 33875, A. Zie ook edossier met nummer E130059.  
2 Uw brief met een aanbieding van een afschrift van de de brief aan de Tweede Kamer inzake tijdelijke 
verblijfsregerling Syrische familieleden (kenmerk 498483). Deze brief zal worden gedrukt onder nummer 
32317.  
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Op grond van de op 3 april 2014 gepubliceerde richtsnoeren van de Europese Commissie over 

de toepassing van de Gezinsherenigingsrichtlijn, zouden de leden van de GroenLinksfractie wil-

len wijzen op de betekenis van artikel 4 lid 2 en 3 van deze richtlijn die verruimde gezinshereni-

ging mogelijk maken.3 De richtsnoeren bevestigen dat als lidstaten deze bepalingen implemen-

teren, de richtlijn volledig van toepassing is. Lidstaten mogen de effectiviteit van deze bepaling 

niet ondermijnen, bijvoorbeeld door het begrip ‘afhankelijkheid’ te eng te interpreteren. Ten 

aanzien van vluchtelingen wijst de Commissie erop dat artikel 10 lid 2 expliciet toestaat dat 

lidstaten ook andere gezinsleden dan die genoemd in artikel 4 van de richtlijn, toelaten. Ook 

daarbij is afhankelijkheid het bepalende criterium, hetgeen een autonoom unierechtelijk begrip 

is.  Of er sprake is van afhankelijkheid, hangt af van zowel de feitelijke situatie als de persoon-

lijke omstandigheden van het familielid. Daarnaast vereist de richtlijn dat de belangen van het 

kind de eerste afweging vormen en dat alle individuele belangen en omstandigheden integraal 

worden gewogen. Omdat artikel 29 lid 2 sub b) Vreemdelingenwet gezinshereniging toestaat 

van meerderjarige kinderen van asielstatushouders, gelden voor hen de criteria van de richtlijn. 

Toch stelt de regering bij meerderjarige kinderen van vluchtelingen de zware eis van 'more than 

normal emotional ties'. Is de regering bereid om in elk geval ten aanzien van de aanvragen van 

meerderjarige kinderen van Syrische vluchtelingen de situatie te beoordelen naar de criteria van 

het unierecht, en dus voldoende rekening te houden met de vluchtelingencontext en de sociale 

omstandigheden waarin de gezinsleden zich bevinden, aldus vragen de leden van de Groen-

Linksfractie. 

 

De commissie ziet uw reactie op bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet en ontvangt 

deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mr. dr. A.W. Duthler 

Waarnemend  Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 

 

 

                                                
3 Commissiemededeling betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het 
recht op gezinshereniging van 3 april 2014, COM(2014)210.  


