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Geachte heer Leers, 

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad heeft in haar vergaderingen van 12 en 

19 juni 2012 uw brief d.d. 25 mei 2012 inzake Beantwoording vraag EK naar herziene voorstel-

len GEAS besproken.1 De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van de 

brief en hebben de navolgende vragen aan de regering. De leden van de fracties van PvdA, 

CDA, SP, D66 en CU sluiten zich hierbij aan.  

 

Opvangrichtlijn 

 

De leden van de fractie van GroenLinks willen graag weten hoe de toegang tot de arbeidsmarkt 

voor asielzoekers nu geregeld is in het ontwerp voor de herziene Opvangrichtlijn.2 Volgens de 

regering is het verlenen van toegang na zes maanden na indiening van het asielverzoek geen 

probleem, maar zijn de lidstaten het er wel over eens geworden om de asielzoeker daarna dan 

ook volledig toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt, en niet alleen voor een beperkt aantal 

weken per jaar? Wat zijn de posities van Nederland en de andere lidstaten op dit punt en hoe 

luidt de huidig overeengekomen tekst? 

 

Welke nadere voorschriften ten aanzien van kwetsbare asielzoekers die de Commissie had voor-

gesteld zijn in de ontwerprichtlijn in stand gebleven en wat is hierbij de positie van de Neder-

landse regering? 

 

Procedurerichtlijn 

 

De regering vermeldt, voor wat betreft het herziene voorstel voor een Procedurerichtlijn3, dat zij 

ten aanzien van de opschortende werking in beroep, de toepassing van de grensprocedure in AC 

Schiphol, het moment van aanvang van de Dublinprocedure, medisch steunbewijs en vervolg-

                                                
1 Zie dossiers met nummer E110027 en E110028 op www.europapoort.nl.   
2 COM(2011)320. Zie ook dossier E110028 op www.europapoort.nl.  
3 COM(2011)319. Zie ook dossier E110027 op www.europapoort.nl. 
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aanvragen haar standpunten actief naar voren brengt. Kan de regering nader ingaan op de in-

houd van haar standpunten op deze punten? Verder begrijpen de leden van de fractie van 

GroenLinks dat de onderhandelingen over met name het recht op beroep nog niet zijn voltooid. 

Welk standpunt brengt de regering daar precies in? Is zij bereid te aanvaarden dat een rechter-

lijke toetsing tevens de feiten omvat, zoals door de Commissie, in lijn met de huidige Europese 

jurisprudentie, voorgesteld? Graag ontvangen deze leden hierop uw reactie. 

 

De commissie ziet het antwoord graag tegemoet binnen vier weken na de dagtekening van 

deze brief.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof. dr. P.L. Meurs 

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

 

 

 

 

 


