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De leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad2
hebben kennisgenomen van het voortgangsverslag3 van de Europese
Commissie over de uitvoering van de Europese migratieagenda. Naar
aanleiding hiervan hebben de leden van de PVV-fractie de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 2 juli 2018 een vraag gesteld.
De Staatssecretaris heeft op 16 juli 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
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COM(2018)301 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad
en de Raad. Voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese Migratieagenda, 16 mei
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, 2 juli 2018
De leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad
hebben met belangstelling kennisgenomen van het voortgangsverslag4
van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese
migratieagenda. De leden van de PVV-fractie hebben naar aanleiding
hiervan nog een vraag.
Het voortgangsverslag schetst uitgebreid de situatie rond Griekenland,
maar gaat niet in op de specifieke situatie rond de stand van zaken van de
uitvoering van de Dublinverordening. Op 11 juni verscheen het bericht dat
België volgens de Dublinverordening weer asielzoekers gaat uitzetten
naar Griekenland.5 De leden van de PVV-fractie vragen u of u kunt
aangeven in hoeverre dit voor Nederland ook van toepassing is.
De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag binnen
vier weken na dagtekening van deze brief.
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad,
R.G.J. Dercksen
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COM(2018)301 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad
en de Raad. Voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese Migratieagenda, 16 mei
2018.
Yves Delepeleire, «België mag asielzoeker weer terugsturen naar Griekenland», De Standaard,
11 juni 2018, http://www.standaard.be/cnt/dmf20180610_03554355?_section=61464442&utm_
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN
VEILIGHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 juli 2018
De leden van de PVV-fractie van de vaste commissie voor Immigratie &
Asiel/JBZ-raad hebben gevraagd naar de stand van zaken rondom de
hervatting van Dublinoverdrachten aan Griekenland.
Naar aanleiding van de aanbeveling van de Europese Commissie
betreffende de hervatting van Dublinoverdrachten aan Griekenland6 en
omdat het kabinet stapsgewijs wenst terug te keren naar een volledig
werkend Dublinsysteem, heb ik besloten in beperkte mate weer onder de
Dublinverordening te claimen bij Griekenland. Vooralsnog heeft geen van
de al verzonden claims geleid tot een besluit met de strekking dat de
asielzoeker aan Griekenland moet worden overgedragen.
Dergelijke besluiten zullen pas worden genomen indien door Griekenland
voldoende individuele garanties ten aanzien van de asielprocedure en de
opvang zijn gegeven en Nederland op de hoogte is van de situatie in de
opvanglocatie(s) waar de asielzoekers terecht zullen komen. Nederland is
momenteel in gesprek met Griekenland over de modaliteiten.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
M.G.J. Harbers
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Europese Commissie: Commission Recommendation of 8.12.2016 Addressed to the Member
States on the Resumption of Transfers to Greece Under Regulation (EU) No. 604/2013,
8 december 2016, C(2016) 8525 final.
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