
   

Landelijk Bureau 

   

Aan de leden van de commissie voor Immigratie & Asiel / 

JBZ-Raad 
Landelijk Bureau 

Postbus 2894

1000 CW Amsterdam 

Telefoon (020) 346 72 00

Helpdesk (020) 346 72 50

Fax (020) 617 81 55

www.vluchtelingenwerk.nl

info@vluchtelingenwerk.nl

 

datum 16 februari 2018 

betreft Technische briefing GEAS 20 februari 

ons kenmerk O.2.2 18-028.RW   

 Geachte leden,

Op 20 februari 2018 zal uw Kamer geïnformeerd worden over de stand van zaken met 

betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) tijdens een 

technische briefing. 

VluchtelingenWerk heeft bij brief van 18 januari 2018, voorafgaand aan het AO JBZ Raad

van 24 januari 2018, de Tweede Kamer geïnformeerd over de lopende onderhandelingen

over de Procedureverordening; één van de voorstellen uit het GEAS pakket. Deze brief is

eerder in kopie naar de Eerste Kamer gestuurd en treft u bijgevoegd nogmaals aan 

(bijlage). 

VluchtelingenWerk maakt zich met name zorgen over de onderhandelingen aangaande 

het ‘veilig derde land’-concept uit de Procedureverordening. Deze zorgen staan 

uitgebreid beschreven in bijgaande brief.

In de voorgestelde Procedureverordening staat namelijk dat een derde land als veilig 

wordt beschouwd als het bescherming biedt “overeenkomstig de materiële normen van 

het Vluchtelingenverdrag of voldoende bescherming [...] naargelang van het geval”. Het is

niet duidelijk wat hieronder wordt verstaan. VluchtelingenWerk vreest dat het gebruik van 

dergelijke vage termen het mogelijk zal maken vreemdelingen naar derde landen te 

sturen waar zij minder bescherming krijgen dan het Vluchtelingenverdrag vereist. Daarbij 

brengt VluchtelingenWerk in herinnering dat in het Vluchtelingenverdrag geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende rechten die asielzoekers toekomen, 

waaronder gezinshereniging.

VluchtelingenWerk maakt zich ook zorgen over het voorstel rond de band die tussen 

vreemdeling en derde land moet bestaan wil een vreemdeling aan dat land kunnen 

worden overgedragen. Op dit moment staat in paragraaf C2.6.3 van de 
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Vreemdelingencirculaire dat er in ieder geval een band tussen vreemdeling en derde land

bestaat als de echtgenoot/partner van de vreemdeling de nationaliteit van dat land heeft; 

in dat land eerstelijns/directe familie woonachtig is waarmee nog contact is; de 

vreemdeling eerder in dat land heeft verbleven. In het voorstel van de Europese 

Commissie zou enkele doorreis van de vreemdeling door het derde land voldoende zijn 

om een band aan te nemen. 

VluchtelingenWerk heeft de volgende concrete vragen over de Nederlandse inzet in de 

lopende onderhandelingen over de Procedureverordening: 

1. Wat wordt verstaan onder “overeenkomstig de materiële normen van het 

Vluchtelingenverdrag of voldoende bescherming [...] naargelang van het geval” zoals 

geformuleerd in het door de Europese Commissie voorgestelde artikel 45 lid 1 van de 

Procedureverordening? 

2. Wat is het Nederlandse standpunt met betrekking tot de band die er tussen 

vreemdeling en derde land moet bestaan? 

VluchtelingenWerk hoopt dat gedurende de technische briefing nader ingegaan zal 

worden op bovengenoemde twee belangrijke kwesties. 

Met vriendelijke groet,

Dorine Manson

Bestuursvoorzitter
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