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A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 17 december 2018 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad2 

hebben kennisgenomen van het voorstel van de Europese Commissie 
voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging 
van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging 
van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te onder-
steunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de 
nationale programma’s.3 De leden van de fractie van PVV hebben over 
dit voorstel op 28 november 2018 een aantal vragen gesteld aan de 
Staatssecretaris. 

De Staatssecretaris heeft op 14 december 2018 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Van Dooren 

1 Zie dossier E180037 op www.europapoort.nl
2 Samenstelling: Nagel (50plus), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Schaap 

(VVD), Strik (GL), (vice-voorzitter), Knip (VVD, Faber-van de Klashorst (PVV), Schouwenaar 
(VVD), Gerkens (SP), Dercksen (PVV), (voorzitter), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), 
Knapen (CDA), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), Stienen (D66), Wezel 
(SP), Bikker (CU), Overbeek (SP), Van Zandbrink (PvdA), Fiers PvdA), Andriessen (D66), Vink 
(D66) en Van Leeuwen (PvdD).

3 COM(2018)719, Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 
van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende 
bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 
2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader 
van de nationale programma’s, 22 oktober 2018.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD  

Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 28 november 2018 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad 
hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van de 
Europese Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de 
nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de 
tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de 
Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het 
kader van de nationale programma’s.4 De leden van de fractie van PVV 
hebben over dit voorstel een aantal vragen. 

In het voornoemde voorstel heeft de Europese Commissie de volgende 
bepaling opgenomen: 

«Het voorstel voorziet er ook in dat de doelgroep die in aanmerking komt 
voor herplaatsing in het kader van het huidige AMIF, namelijk personen 
die internationale bescherming genieten, wordt uitgebreid tot verzoekers 
om internationale bescherming.»5 

De leden van de PVV-fractie vragen u of u kunt aangeven wat de conse-
quenties voor Nederland van dit voorstel zullen zijn. Betekent dit dat 
iedereen die aangeeft de intentie te hebben om asiel te willen aanvragen 
in aanmerking kan komen voor herplaatsing? Kunt u aangeven of dit 
betekent dat personen voor «herplaatsing» naar Nederland kunnen 
worden gehaald die alleen verzoeken om internationale bescherming, 
maar verder niet aan nadere controle onderworpen zijn? Kunt u tevens 
aangeven in hoeverre zij van plan is medewerking te verlenen aan 
dergelijke herplaatsingen en om hoeveel personen dit dan zou gaan? 

De leden van de commissie zien uw antwoord met belangstelling en bij 
voorkeur voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van J&V (onderdeel 
Asiel en Immigratie), die onder voorbehoud gepland staat op 
18 december 2018. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Dercksen 

4 COM(2018)719, Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 
van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende 
bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 
2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader 
van de nationale programma’s, 22 oktober 2018.

5 COM(2018)719, bladzijde 1.
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN 
VEILIGHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 december 2018 

Op 28 november jl. hebben de leden van de fractie van de PVV vragen 
gesteld naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor 
een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de 
resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van 
Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen 
of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale 
programma’s. 

Bij brief van 4 december jl.6 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de voortgang van de onderhandelingen over dit voorstel en de inzet van 
Nederland daarbij. Een afschrift van mijn brief aan de Tweede Kamer treft 
u aan in de bijlage. Zoals ik heb vermeld in deze brief kan nog niet worden 
aangegeven waar de middelen die Nederland in dit kader ontvangt aan 
zullen worden uitgegeven. Zodra de tekst van de verordening definitief is 
en aangenomen, kan Nederland het nationaal programma aanpassen. Wel 
zal het gelet op het tijdpad met betrekking tot de aanpassing en goed-
keuring van de Nationale Programma’s waarschijnlijk niet mogelijk zijn 
om een nieuwe «call for proposals» te organiseren. Het ligt meer voor de 
hand dat de middelen zullen worden besteed aan enkele grote projecten 
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND) en/of de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). 

Met betrekking tot de vragen van de fractie van de PVV over herplaatsing 
kan ik aangeven dat het voorstel van de Commissie waarin de doelgroep 
wordt verruimd tot verzoekers om internationale bescherming, geen effect 
heeft voor Nederland. De herplaatsingsbesluiten op grond waarvan 
Nederland de afgelopen jaren personen heeft herplaatst zijn beëindigd. 
Herplaatsing gebeurt nu op basis van vrijwilligheid. Op dit moment heeft 
het Kabinet geen plannen om aanvullend tot herplaatsing over te gaan. 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
M.G.J. Harbers

6 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr.164176.01.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 098, A 3


