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De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad1 

hebben kennisgenomen van de brief van de Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid van 27 september 20192 waarin zij, samen met de Minister 
van Justitie en Veiligheid, de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 
7 en 8 oktober 2019 aanbiedt. De leden van de PVV-fractie hebben naar 
aanleiding hiervan de Staatssecretaris op 23 oktober 2019 een brief 
gestuurd. 

De Staatssecretaris heeft op 20 december 2019 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 

1 Samenstelling:
Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), 
Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Van der Linden (FVD), Nanninga (FVD) (ondervoorzitter), 
Van Pareren (FVD), Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten).

2 Kamerstukken I, 2019–2020, 32 317, KI.
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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, 23 oktober 2019 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 
hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 
27 september 20193 waarin u, samen met de Minister van Justitie en 
Veiligheid, de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 
2019 aanbiedt. De leden van de PVV-fractie hebben naar aanleiding 
hiervan de volgende vragen en opmerkingen. 

Bij punt 5 van de geannoteerde agenda «Migratie: stand van zaken» stelt 
u: «Daarbij zal namens Nederland expliciet aandacht worden gevraagd 
voor de situatie op de Griekse eilanden en de noodzaak om Griekenland 
bij te staan om structurele verbeteringen door te voeren in de opvang en 
het versnellen van de asiel en terugkeerprocedures.»4 Kunt u aangeven in 
hoeverre de regering naast de situatie in Griekenland ook aandacht heeft 
voor de situatie in Nederland ten aanzien van terugkeerprocedures van 
illegalen/ uitgeprocedeerde asielzoekers? Dit gelet op het onderzoek van 
de Telegraaf,5 waaruit blijkt dat uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks 
vertrekken en vaak opnieuw instromen in de asielketen. Welke maatre-
gelen gaat de regering hiertoe in eigen land nemen, zo vragen de leden 
van de PVV-fractie. 

De vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad ziet uw 
beantwoording met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag 
binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / 
JBZ-Raad,
M.H.M. Faber-van de Klashorst 

3 Kamerstukken I, 2019–2020, 32 317, KI.
4 Idem, blz. 10.
5 Vincent Tries, De Telegraaf, «Uitgeproduceerde asielzoekers vertrekken amper», 12 oktober 

2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/494975987/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vertrekken-
amper.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 317, KM 2



BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN 
VEILIGHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 december 2019 

De leden van de PVV-fractie hebben vragen gesteld over de geannoteerde 
agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019, meer in het bijzonder 
de vraag in hoeverre de regering aandacht heeft voor de situatie in 
Nederland ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hieronder 
stuur ik u mijn reactie op het bericht «Uitgeprocedeerde asielzoekers 
vertrekken amper» van 12 oktober 2019 in De Telegraaf.6 

In het kader van het programma Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 
(hierna: LVV) werken Rijk en gemeenten samen om voor het illegale 
verblijf van vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang zoveel 
mogelijk bestendige oplossingen te realiseren. De pilot-LVV’s in 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen zijn pas dit jaar 
van start gegaan. 

Binnen de LVV-pilots wordt, in lijn met hetgeen is afgesproken in de 
convenanten, ingezet op een bestendige oplossing. Onder een bestendige 
oplossing versta ik vertrek uit Nederland of, uitsluitend indien de 
vreemdeling voldoet aan de voorwaarden daarvan, legalisering van 
verblijf. Zelfstandige terugkeer is en blijft een weerbarstig proces dat van 
vele factoren afhankelijk is, in de eerste plaats de medewerking van de 
vreemdeling zelf.7 Om deze medewerking te verkrijgen is een duidelijke 
uitspraak dat legalisering van verblijf niet aan de orde is instrumenteel. 

Ik vind het van belang om te benadrukken dat de pilot-LVV’s zijn bedoeld 
om in de praktijk te kijken welke aanpak werkt. De pilot-LVV’s en het 
programma zullen worden geëvalueerd door onafhankelijke onderzoekers. 
De evaluatie start in 2020 en zal inzage in de behaalde resultaten geven. 
Tot die tijd acht ik een conclusie over het al dan niet slagen van de 
pilot-LVV’s voorbarig. 

Ten slotte benut ik deze brief om uw Kamer te attenderen op de publicatie 
van mijn besluit op het Wob-verzoek over de totstandkoming van het 
programma.8 De geopenbaarde informatie geeft inzicht in de samen-
werking tussen Rijk en gemeenten, die als veelbelovend wordt ervaren. 
Het is nu zaak om de gezamenlijke inspanningen voort te zetten teneinde 
de pilot-LVV’s te laten slagen. 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol

6 https://www.telegraaf.nl/nieuws/494975987/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vertrekken-amper.
7 Zie ook de TK-brief over de terugkeer van afgewezen asielzoekers van 15 november jl.
8 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/11/05/beslissing-op-uw-wob-

verzoek-over-de-lvv.
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