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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 de mededeling van de Europese Commissie inzake een nieuw migratie- en 

asielpact1 van 23 september 2020 en het BNC-fiche2 over deze mededeling dat op 4 november 2020 

naar de Kamer is gestuurd. De leden van de PVV-fractie hebben momenteel enkele vragen over het 

BNC-fiche. 

 

De leden van de PVV-fractie lezen de volgende passage in het BNC-fiche: “ … is het kabinet van 

mening dat de Commissie hiermee de belangrijkste tekortkomingen in het huidige migratie- en 

asielbeleid identificeert en meerdere effectieve maatregelen voorstelt om deze in de praktijk te 

kunnen aanpakken, waarbij verbetering van de grensprocedure de hoeksteen van het nieuwe asiel- 

en migratiebeleid is.”3 Kunt u nader aangeven hoe het kabinet tot deze conclusies is gekomen en in 

welke concrete aantallen dit tot een beperking van de immigratie naar Nederland zou moeten 

leiden? 

 

Vervolgens lezen deze leden het volgende: “Wel had het kabinet graag gezien dat de Commissie 

meer maatregelen zou hebben gepresenteerd om secundaire migratie tegen te gaan en 

overlastgevers aan te pakken, in welk verband tevens wijziging van de Opvang en Terugkeer 

Richtlijnen passend zou zijn geweest.”4 Nu het kabinet zelf vaststelt dat deze EU-maatregelen tekort 

schieten, welke maatregelen gaat Nederland zélf nemen/op inzetten om secundaire migratie tegen 

te gaan en overlastgevers aan te pakken? 

 

Op dezelfde pagina staat verder: “Het kabinet is daarbij voorstander van een 

solidariteitsmechanisme dat een eerlijke verdeling van solidariteit en verantwoordelijkheid 

garandeert tussen Lidstaten, daaronder begrepen herplaatsing op basis van objectieve criteria.” 

 
1 COM(2020)609. Zie ook dossier E200018 op www.europapoort.nl.  
2 Kamerstukken II, 2020-2021, 22112, nr. 2955. 
3 Idem, blz. 12. 
4 Ibidem. 
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Kunt u nader onderbouwen waarom het kabinet een voorstander is van een solidariteitsmechanisme 

en in welke mate en op basis van welke criteria dit ook “eerlijker” is voor de Nederlandse bevolking? 

 

“De voorstellen van de Commissie op het gebied van solidariteit bieden op het eerste gezicht een 

interessant uitgangspunt om te komen tot een structureel solidariteitsmechanisme. Hoewel de 

Commissie duidelijk kiest voor een flexibele vorm van solidariteit – en niet op vooraf vastgestelde 

verplichtende quota’s – is er in de voorstellen geen sprake meer van vrijblijvendheid. Van elke 

lidstaat wordt een betekenisvolle bijdrage verwacht. Het kabinet waardeert deze aanpak.”5 De leden 

van de PVV-fractie vragen u of u nader kunt onderbouwen waarom het kabinet deze aanpak 

waardeert en welke specifieke consequenties deze “solidariteit” voor Nederland heeft.  

 

Ten slotte lezen deze leden in het BNC-fiche: “De Commissie stelt voor om het aantrekken van 

talent door de EU-lidstaten te vereenvoudigen, door middel van de vorming van een «Talentenpool». 

Zeker wanneer het gaat om hooggekwalificeerde migratie is het belangrijk dat de EU in de 

wereldwijde concurrentie om talent aantrekkelijk blijft. In dat geval sluit dit voorstel aan bij het 

kennismigratiebeleid van het kabinet.”6 Kunt u aangeven op welke landen dit beleid zich richt, wat 

er concreet wordt verstaan onder “hooggekwalificeerde migratie” en aan welke criteria dit zou 

moeten voldoen? Wat voor ‘talent’ wordt hiermee beoogd en waarom wordt dit talent niet binnen 

onze binnenlandse arbeidsmarkt gezocht of opgeleid, zo vragen de leden van de PVV-fractie. 

 

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

belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag uiterlijk binnen vier weken. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

M.H.M. Faber - van de Klashorst 

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

 

 
5 Kamerstukken II, 2020-2021, 22112, nr. 2955, blz. 14.  
6 Idem, blz. 17. 


