
 

 

 

 
Datum:  2 december 2020 

Aan:   De woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer 

Betreft: AO JBZ raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) – 10 december 2020 

 

Geachte woordvoerders, 

Op 10 december a.s. staat het Algemeen Overleg JBZ Raad geagendeerd, waar u met de 

staatssecretaris debatteert over het op 23 september jl. gepubliceerde EU-Migratiepact. Naar 

verwachting komen er nog lange onderhandelingen voordat de 27 lidstaten en het Europees 

Parlement overeenstemming bereiken over de verschillende onderdelen van het Pact. 

Onze organisaties slaan alarm om de staat van Europese asielbescherming gelet op de aanhoudende 

en steeds ernstiger berichtgeving over push backs – mét betrokkenheid van Frontex –  

mishandelingen van asielzoekers bij grensovergangen, inhumane kampen en detentie in Griekenland 

(recent veroordeeld door het anti-folter comité van de Raad van Europa) en de criminalisering van 

hulpverleners op zee.  

Bij de presentatie van het Pact sprak de Europese Commissie over het waarborgen van het recht op 

asiel in Europa en ‘No More Moria’. De realiteit van mishandelingen en push backs is onverenigbaar 

met dit recht. Het is de verantwoordelijkheid van álle lidstaten om zich ferm uit te spreken vóór het 

recht om asiel aan te vragen in Europa, zoals bepaald in internationale en Europese vluchtelingen- en 

(mensenrechten)verdragen.  

Wij verzoeken het kabinet om zich ferm uit te spreken vóór het recht om bescherming te zoeken in 

Europa en meer concreet om in Europees verband te pleiten voor het instellen van een 

onafhankelijk monitoringssysteem die de betrokkenheid bij misstanden aan de grenzen van 

Europa onderzoekt, adresseert én sanctioneert. Wij verwijzen hierbij naar het statement van onze 

internationale partners c.q. afdelingen met aanbevelingen voor het opzetten van een dergelijk 

systeem.   

Wij roepen het kabinet tevens met klem op om nu en per direct aan te sluiten bij coalities van 

welwillende landen die asielzoekers willen evacueren en herverdelen en op deze wijze een 

substantiële bijdrage te leveren aan het ontlasten van het overbelaste Griekenland. Het 

overnemen van een deel van de verantwoordelijkheid en een eerlijke herverdeling over Europese 

landen is noodzakelijk en urgent om de aanhoudende humanitaire crisis en schendingen op Europees 

grondgebied af te wenden. 

Uit de kabinetsreactie op het Pact (o.a. de BNC-fiches) blijkt echter geen ambitie om de zuidelijke 

lidstaten daadwerkelijk en structureel te ontlasten en dat vinden wij – mede in het licht van de huidige 

dramatische staat van vluchtelingenbescherming in Europa – zeer zorgelijk. Typerend in dit verband is 

de weigering van het kabinet om gehoor te geven aan de noodkreet van Griekenland (sept. 2019) aan 

alle EU-lidstaten, om alleenstaande minderjarigen over te nemen. Het overnemen van deze kinderen 

zou een ‘ad hoc’ oplossing zijn aldus het kabinet, verwijzend naar het Pact als de ‘structurele 

oplossing’. Pas ná de allesverwoestende brand in kamp Moria was het kabinet bereid om 100 

vluchtelingen over te nemen – als uitruil tegen verlaging van het aantal hervestigingen met datzelfde 

aantal, hetgeen leidde tot maatschappelijke protesten en forse kritiek van onder andere UNHCR. 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/26/world/europe/frontex-migrants-pushback-greece.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/croatia-fresh-evidence-of-police-abuse-and-torture-of-migrants-and-asylumseekers/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/conditions-moria-20-camp-are-abysmal-say-gcr-and-oxfam
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-s-anti-torture-committee-calls-on-greece-to-reform-its-immigration-detention-system-and-stop-pushbacks
https://reliefweb.int/report/world/criminalization-search-and-rescue-operations-mediterranean-has-been-accompanied-rising
https://reliefweb.int/report/world/criminalization-search-and-rescue-operations-mediterranean-has-been-accompanied-rising
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-Statement-IBMM-November-2020.pdf
https://www.unhcr.org/nl/2020/09/unhcr-ontstemd-kabinetsbesluit-moria-deal/


Wij vinden het zorgwekkend dat het kabinet blijkens de fiches:  

- grensprocedures en detentie wil voor asielzoekers afkomstig uit álle herkomstlanden; 

- zich uitspreekt tegen herplaatsing na SAR-operaties;  

- de beoordelingsvrijheid van de Commissie of er sprake is van een situatie van ‘hoge 

migratiedruk’ (waarna herplaatsing geïndiceerd is) wil beperken;  

- geen maatregelen neemt tegen het criminaliseren van hulpverleners op zee; en 

- als voorwaarde voor (toekomstige) hervestiging stelt dat het betreffende derde land bijdraagt 

aan het ‘stoppen van migratiestromen.’ 

 

Wij constateren dat het kabinet met deze inzet voor het Pact, het fundamentele recht op bescherming 

in Europa nog verder onder druk zet. In de bijlage gaan we in op de belangrijkste 

wetgevingsvoorstellen en doen we aanbevelingen ten aanzien van solidariteit en eerlijke verdeling 

van vluchtelingen in Europa, humane asielprocedures (voorkomen van grensgevangenissen en 

Moria’s), tegengaan van het criminaliseren van SAR-operaties en vóór vellige routes voor 

mensen die vluchten voor vervolging, oorlog en geweld. 

 

Wij hopen dat u onze inbreng ter harte neemt in het overleg met de staatssecretaris. 

 

Namens 

 

Amnesty International Nederland      

Artsen zonder Grenzen   

Defence for Children Nederland 

Kerk in Actie 

Oxfam Novib 

PAX 

Save the Children 

Stichting Bootvluchteling 

Stichting Vluchteling 

Unicef Nederland 

VluchtelingenWerk Nederland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


