
 

ACTUELE MOTIES 154E ALGEMENE VERGADERING 
 

 
Je kan tot uiterlijk woensdag 16 november 2022 12:00 uur met dit formulier een actuele motie 

indienen bij het hoofdbestuur, via vereniging@vvd.nl.    

 

Ingediend door: Anouschka Agob (Almelo) Margretha du Carmo Krabbe (Enschede), Jan Veerenhuis 

(Vriezenveen), Sjors Krebbeks (Groningen), Colinda Weterings-Dijkstal(Breda), Peter Lamberts 

(Barneveld), Renė de Vries (Nieuw-Roden), Dolf Vink (Schildwolde), Jannie van de Groep (Bunschoten-

Spakenburg), Remco Hammer (Groesbeek), Renate Brentjes (Heerlen), Bart van de Hulsbeek (Berlicum), 

Ferry van Wijnen (Zuidplas), Leendert Karreman (Zevenhuizen), Hans van Rheenen (Borne), Andy van den 

Heuvel (Tiel), Fred Schenk (Odijk), Ritchell Konter (Enschede), Judy Frijling (Zwolle), Edwin van Nes 

(Zoeterwoude), René de Koff(Holten), Ron Vloedgraven (Haarle), Anita Liebrand - ter Maat (Losser), Sietse 

Derks (Fochteloo), N. Schraag (Losser), Monique de Vos-Verwaijen (Boskoop), René Kreeft (Enschede), 

Chris de Boer (Sittard-Geleen), Rafie Greve (Enschede), Zurishaddai Daal (Enschede), Durk Keizer 

(Enschede), Jesper Kraakman (Groningen), Marc Geerlings (Delden Hof van Twente), R hulsing (Midden 

groningen), Mike Zuurbier (Uitgeest), Martine Zoun(Voorschoten),Joey Pals (Ossendrecht), Lieuwe 

Schoppers (Enschede), Remko Boonstra (Witmarsum), Jenny Elbertsen (Apeldoorn), Lubbert Kramer 

(Biddinghuizen), Erwin Hoogland (Almelo), Ferry Heeneman (Cothen), Daniëlle Mers- van de Raad 

(Lelystad), Tobias Hlobil (Haarlem), Paul Slettenhaar (Amstelveen), Saskia Haarhuis-Veldman (Dronten), 

Marco de Kock (Bergen op Zoom), Jim Bernaards (Bergen op Zoom), H.J.A.(Bertus) Feelders (Schiedam ), 

Kees Schouten (Uitgeest), Ewout Klok (Zuidwolde), Sven Spaargaren (Oegstgeest), Tobias Hlobil 

(Haarlem), Marten Hilbrands (Ouderkerk aan de Amstel), Joost Nijhuis (Enschede), Reinier Geerligs 

(Rijssen), Bart Richter (Mijdrecht), Lizette Visscher (De Lutte), Ad Lagas, (Ommen) 

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Anouschka Agob  

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 

De instroom van asielzoekers is nu te groot voor een humane opvang en een adequate beoordeling op de 
verblijfsstatus. Deze asielcrisis raakt alle aspecten van de samenleving. 
 
Vanwege de stikstofcrisis kan er minder gebouwd worden en vallen jongeren, starters en ouderen buiten 
de boot. Wegen kunnen niet aangelegd worden. De energietransitie staat stil. De gezondheidszorg staat 
onder zware druk. Er zijn grote problemen binnen de jeugdzorg, het onderwijs en het OV.  
 
We moeten bovenstaande op orde krijgen, door nu de druk van de ketel te halen: een (tijdelijke) stop op de 
asielinstroom. Ons land moet eerst weer op adem komen.  
 

Toelichting 

Zowel binnen de politiek als in de maatschappij overheerst het gevoel dat een niet mondiaal 
geaccepteerde mening (ongeacht context) niet meer mag. Daarom willen wij onderwerp toch aankaarten 
omdat het belangrijk is dat ook gevoelige onderwerpen bespreekbaar blijven. Als VVD en als liberalen 
moeten we de verantwoordelijkheid durven nemen om ook gevoelige zaken te benoemen en met 
oplossingen te komen. 
 
Dit jaar komen er volgens de verwachtingen tussen de 48.210 en 55.170 asielzoekers naar Nederland. Dit 
heeft niet alleen grote gevolgen voor Nederland en voor onze samenleving: het heeft ook gevolgen voor de 
asielzoekers zelf want een humane opvang kunnen we niet meer bieden. Het draagvlak verdwijnt. We 
moeten onze zaken in eigen huis op orde hebben voordat we anderen een thuis kunnen bieden. We 
moeten uit de stikstofcrisis voor dat we verder kunnen. Laten we er samen voor zorgen dat we vanuit een 
nette en humane aanpak blijven handelen. Benoem wat moeilijk is en loop niet weg voor moeilijke 
oplossingen. 
 
Zo moeten we de mogelijkheid in overweging te nemen instrumenten in te zetten om de asielinstroom 
(tijdelijk)in te indammen voordat onze samenleving echt ontwricht raakt.  
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Een voorbeeld van een moeilijke maar humane oplossing om de asielstroom in te dammen is het streng 
handhaven van de Dublin III-akkoorden. De Dublin III-verordening is een instrument met criteria en 
mechanismen waarmee, bij strenge handhaving, voorkomen wordt dat asielzoekers gaan 'shoppen' en op 
zoek gaan naar het land waar zij de beste kansen hebben. Ook doormigratie na afwijzing van een 
asielaanvraag in een ander EU-land en dan doorreizen naar Nederland om hier een asielaanvraag in te 
dienen wordt hiermee voorkomen.   
 
Wij roepen de VVD-fractie op om van Dublin III echt werk te maken, door bijvoorbeeld andere EU-
lidstaten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de Dublin-afspraken na te leven en ervoor te zorgen 
dat de kwaliteit van hun asielprocedure en opvangfaciliteiten voldoen aan de Europese normen. Of door 
het Dublin-Akkoord te heronderhandelen zodat de weeffouten die er nu inzitten eruit worden gehaald. Zo 
voorkomen we misbruik van het Europees asielsysteem, bewerkstelligen we op een humane wijze een 
beperking van de asielinstroom van kansarme aanvragers en houden we ruimte voor echte asielzoekers.   


