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Justitie en Veiligheid 
Ons kenmerk O.2.1-21.123 

 
Geachte heer van der Burg, beste Eric,  
 
Vanuit mijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland wil ik 
je graag van harte feliciteren met je benoeming tot staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid. Graag wens ik je veel succes en wijsheid in deze belangrijke functie. Wij kijken 
er vanuit VluchtelingenWerk naar uit om nader met je kennis te maken en samen te 
werken. 
 
Vluchtelingenwerk is positief dat het nieuwe regeerakkoord terughoudend is in het 
formuleren van nieuwe plannen. Zo kan de focus liggen op het verbeteren van het 
huidige beleid: de kwaliteit van de uitvoering, voldoende kwalitatieve opvang, het 
functioneren van het asielsysteem in Nederland en in de Europese Unie, een benadering 
vanuit vertrouwen en de terugkeer van de menselijke maat. De ambities in het akkoord 
om de grote uitvoeringsproblemen bij de asielopvang en de procedure op te lossen en de 
aandacht voor het gebrek aan menselijke maat zijn wat ons betreft dan ook cruciaal. 
Daarnaast zien wij met name de inzet op solidariteit met vluchtelingen binnen de EU en 
het vanaf dag één kunnen meedoen als fundamenteel. Zo draagt een efficiënte en 
eerlijke asielprocedure bij aan goede integratie in Nederland en is een op mensenrechten 
gebaseerd Europees asielbeleid cruciaal om vluchtelingen ook elders in de EU adequate 
bescherming te bieden. 
 
Wij stellen het op prijs om de constructieve samenwerking met het ministerie voort te 
zetten en verder te versterken zowel wat betreft het beleid als wat betreft de uitvoering, 
en gaan graag hierover met je in gesprek.  
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