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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 brief van 22 november 20191 waarin u, samen met de minister van Justitie 

en Veiligheid, het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 aanbiedt. De leden van de 

fracties van GroenLinks en de PvdA hebben gezamenlijk naar aanleiding hiervan de volgende 

vragen en opmerkingen.  

 

De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA lezen in het verslag dat de Europese Commissie 

tijdens de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 heeft medegedeeld dat evacuatie van vluchtelingen en 

migranten van Libië naar Rwanda van start is gegaan onder het nieuwe Emergency Transit 

Mechanism. Naar aanleiding hiervan hebben deze leden een aantal vragen. 

 

Welke afspraken zijn er met de Rwandese regering gemaakt over het nieuwe Emergency Transit 

Mechanism en welke proces is hieraan vooraf gegaan? De onmenselijke behandeling van 

vluchtelingen en migranten in de gevangenissen in Libië zijn meermaals beschreven in de rapporten 

van mensenrechten en vluchtelingenorganisaties organisaties als Amnesty International, Human 

Rights Watch en Artsen zonder Grenzen. Als de Europese Commissie over de evacuatie van Libië 

naar Rwanda spreekt, betekent het dat de Europese Commissie toegang heeft tot Libische 

faciliteiten voor vluchtelingen en migranten? Zo ja, geldt dit voor alle Libische faciliteiten of slechts 

enkele in bepaalde delen van Libië? Zo nee, kunt u dan aangeven over welke vluchtelingen en 

migranten uit Libië de EU het dan heeft, zo vragen de leden van de fracties van GroenLinks en de 

PvdA.  

 

Wat is uw oordeel en het oordeel van de Europese Commissie over de omstandigheden waaronder 

vluchtelingen en migranten in Libië jarenlang zijn vastgezet en nog altijd worden vastgezet? Ziet de 

Europese Commissie hierin enige Europese verantwoordelijkheid om deze praktijken alsnog zo snel 

mogelijk te stoppen? Welke bijdrage levert de Commissie aan de Libische autoriteiten in het kader 
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van vastzetten van vluchtelingen en migranten, zowel financieel als anderszins? Kunt u aangeven 

welke vorm van toezicht wordt geoefend op de situatie aldaar? Hoe lang zal het duren om 

vluchtelingen en migranten uit Libië te evacueren? Is de EU bij de evacuatie afhankelijk van de 

samenwerking met Libië en met wie werken ze dan samen? En onder welke condities? Wordt hier 

financiële hulp gegeven? Worden alle vluchtelingen, ongeacht waar iemand oorspronkelijk vandaan 

komt, verplaatst naar Rwanda? Wat gebeurt er vervolgens met de mensen die in Rwanda zijn 

aangekomen? Kunt u ook aangeven waarom Rwanda is gekozen als de locatie voor een Emergency 

Transit Mechanism? Wordt Rwanda financieel ondersteund voor de samenwerking in het kader van 

dit mechanisme? Zo ja, om welke bedragen gaat het en waar komt dit geld vandaan? Gaat het 

hierbij ook om geld dat bestemd is voor ontwikkelingssamenwerking? En wordt Rwanda ook op niet-

financiële wijze gesteund voor de geboden hulp? En zo ja, op welke wijze? Krijgen de migranten en 

vluchtelingen voordat zij getransporteerd worden naar Rwanda de kans asiel aan te vragen in een 

Europees land? Zo nee, is dat niet strijdig met non-refoulement beginsel? En werkt de EU hiermee 

niet mee met de schending van het Vluchtelingenverdrag?  

 

De Rwandese regering staat bekend voor systematische schending van mensenrechten. Op welke 

manier zal Europese Commissie er op toezien dat de vluchtelingen en migranten die uit Libië 

geëvacueerd worden niet weer in een uitzichtloze situatie met (grove) schendingen van 

mensenrechten worden geconfronteerd? De naam Emergency Transit Mechanism suggereert dat hier 

om een noodoplossing gaat. Inderdaad zijn de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA van 

mening dat de onmenselijke situatie waarin de vluchtelingen en migranten in Libië verblijven een 

noodmaatregel rechtvaardigt, maar wat zijn de afspraken met Rwanda voor verdere behandeling 

van de geëvacueerde vluchtelingen en migranten? 

 

De vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad ziet 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 

 

 

 


