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Geachte mevrouw Broekers - Knol,  

 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad hebben met belangstelling 

kennisgenomen van uw brief1 van 19 juni 2020 waarin u, samen met de minister van Justitie en 

Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming, het verslag van de informele JBZ-Raad van 4-5 

juni 2020 aanbiedt. De leden van de fractie van de PVV hebben naar aanleiding hiervan de volgende 

vragen en opmerkingen.  

 

In het verslag van de JBZ-raad van 4-5 juni 2020 stelt u op pagina 2 over de ‘Overdrachtstermijnen 

Dublin’ het volgende:  

“Het kabinet heeft van het raadssecretariaat vernomen dat zij, net als de Commissie, tot de 

conclusie komt dat de huidige Dublin-verordening geen ruimte biedt voor toepassing van 

force majeure. Dit betekent dat voor Nederland en de andere Dublinlidstaten geen 

mogelijkheden bestaan om de uiterste overdrachtstermijnen op te schorten naar aanleiding 

van de covid-19 pandemie. Dit heeft tot gevolg dat de Dublinclaim komt te vervallen bij 

vreemdelingen van wie de overdrachtstermijn verloopt.” 

De leden van de fractie van de PVV vragen u of u kunt aangeven welke consequenties hieruit volgen.  

 

Inmiddels is bekend dat Nederland de Dublinoverdrachten geleidelijk worden hervat.2 Kunt u 

aangeven in hoeverre en voor hoeveel vreemdelingen vóór deze hervatting de overdrachtstermijn is 

verlopen en daarmee de Dublinclaim is komen te vervallen? In hoeverre zijn op dit moment de 

Dublinoverdrachten weer opgepakt en wordt hierop een maximale inspanning geleverd? Kunt u een 

actueel overzicht geven van de aantallen Dublinclaimanten, Dublinoverdrachten en de betrokken 

landen? 

 

 
1 Kamerstukken I, 2019-2020, 32317, LF . 
2 Rijksoverheid, ‘Nederland hervat geleidelijk Dublinoverdrachten’, 1 juli 2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/nederland-hervat-geleidelijk-dublinoverdrachten. 
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Op pagina 5 en 11 lezen de leden van de PVV-fractie in het verslag ten aanzien van de ‘Situatie 

Centraal-Mediterrane Route’ het volgende:  

“De Commissie kondigde aan lidstaten te zullen benaderen met het verzoek tot vrijwillige 

herplaatsing en zal op korte termijn een bijeenkomst organiseren over de mogelijkheden tot 

herplaatsing onder de huidige omstandigheden. Ook wees de Commissie op de noodzaak 

voor verdere samenwerking met Noord-Afrikaanse partners om mensensmokkel aan te 

pakken en de oversteek naar Europa te ontmoedigen.” 

Is Nederland benaderd met een verzoek tot vrijwillige herplaatsing? Kunt u aangeven of u dat 

verzoek zal weigeren? Welke “Noord-Afrikaanse partners” betreft dit en onder welke voorwaarden 

geschiedt deze herplaatsing? Betreft dit ook het inzetten op het terug laten keren van schepen met 

migranten naar deze Noord-Afrikaanse partners? Kunt u concreet aangeven waarop wordt ingezet 

bij een “regulering van NGO-schepen”? Wordt bij de aanpak van mensensmokkel ook de NGO-

smokkelschepen aangepakt? 

 

Op pagina 10 spreekt u in het verslag over “informatie gestuurde grenscontroles, zoals door 

Nederland toegepast.” De leden van de PVV-fractie vragen u op welke aspecten deze grenscontroles 

concreet worden gericht en welke informatie hiervoor gebruikt wordt. Kunt u ook specifiek ingaan op 

hoe deze grenscontroles zijn ingezet in het kader van de COVID-19 binnengrenscontroles en op 

basis van welke informatie? In hoeverre wordt deze vorm van grenscontrole op permanente basis 

ingezet, in het bijzonder in het kader van het opsporen en weren van illegale vreemdelingen? 

 

Ten aanzien van het ‘Werkprogramma van inkomend voorzitterschap’ stelt u in het verslag op 

pagina 11:  

“Daarnaast is het verbeteren van migratiemanagement een prioriteit, waarvoor het 

inkomend voorzitterschap uitkijkt naar het migratiepact.” 

Kunt u duiden waarop concreet wordt ingezet bij “het verbeteren van migratiemanagement”? Wat is 

concreet de bedoeling van het “migratiepact” en wat is de Nederlandse inzet hierbij? Kunt u daarbij 

tevens aangeven of hier een verband is met het Marrakesh-migratiepact, zo vragen de leden van de 

PVV-fractie. 

 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zien uw beantwoording met 

belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

M.H.M. Faber - van de Klashorst 

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

 


