
 

ACTUELE MOTIES:  ‘VEILIGELANDERS’  TERUGSTUREN, 

SANCTIEMIDDELEN INZETTEN BIJ WEIGERACHTIGE LANDEN. 
154E ALGEMENE VERGADERING 
 
Ingediend door: Sven Spaargaren (Oegstgeest), Klaas Kwint (Alphen a/d Rijn), Monique de Vos-

Verwaijen (Boskoop), Ferry van Wijnen (Zuidplas), John van Rhee (Alkmaar), Gertjan Neerhof 

(Amsterdam), Jan Veerenhuis (Twenterand), Leon van Noort (Barendrecht), Maarten de Vries-

Wensing (Gooise Meren), Joris Poffers (Dinkelland), Joost Nijhuis (Enschede), Hans de Graaf (Dijk en 

Waard), René de Vries (Nieuw-Roden), Reinier Geerligs (Rijssen-Holten), Ad Lagas (Ommen) 

 

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door:  Sven Spaargaren (Oegstgeest) 

 

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 

 

Motie ‘Veiligelanders’ per direct terugsturen, sanctiemiddelen inzetten bij weigerachtige 

landen  

 

De vergadering roept op per direct te starten met besprekingen met veilige landen die 

weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen en/of daar zeer beperkte medewerking aan 

verlenen, met als doel op zeer korte termijn ‘veiligelanders’ (asielzoekers uit veilige landen 

waarvan het asielverzoek is afgewezen) terug te sturen – indien nodig begeleid – naar hun 

land van herkomst. Indien deze landen medewerking blijven weigeren en/of zeer 

beperkt/onvoldoende medewerking blijven geven, per direct over te gaan tot het 

opschorten/intrekken van landingsrechten, opschorten/intrekken van uitkeringsverdragen, 

opschorten/stopzetten van ontwikkelingshulp, weigeren en/of intrekken van visa. 

 

 

Toelichting 

 

Er zijn te weinig opvangplekken. Gemeenten dreigen ‘gedwongen’ te worden tot de opvang van 

asielzoekers middels een dwangwet zoals recent in de gemeente Tubbergen. Dit is zeer onwenselijk 

en kan mede voorkomen worden door opvangplekken voor asielzoekers niet langer bezet te laten 

houden door asielzoekers uit landen die als veilig worden beschouwd maar die hun eigen 

onderdanen weigeren terug te nemen of daar zeer beperkte medewerking aan verlenen. Dit zijn 

veelal Noord-Afrikaanse landen (o.a. Marokko) maar ook andere landen. Het sanctieregime richting 

deze weigerachtige veilige landen is nauwelijks ingezet uit vrees voor diplomatieke gevolgen en/of 

politieke onwil of gebrek aan politieke lef. Zo wilde het kabinet het opzeggen van het 

uitkeringsverdrag in 2021 niet inzetten als drukmiddel maar kon dat juridisch wel. Zo konden de 

landingsrechten voor een Turkse minister van BuZa die Rotterdam wilde bezoeken wel opgeschort 

worden in maart 2017. 


