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Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 

 

Naleving Dublinakkoord 

 

De leden van de VVD op de alv vandaag bijeen spreken uit dat het Dublinakkoord 

per direct onverkort nageleefd moet worden. Daartoe indien nodig op zeer korte 

termijn gesprekken aan te gaan met de veilige buurlanden Duitsland en België en 

andere veilige relevante landen waar Nederland asielzoekers naar terugverwijst 

indien ze conform het Dublinakkoord geen recht hebben op een asielaanvraag in 

Nederland. Dat Nederland op zeer korte termijn effectiever** overgaat tot het 

terugsturen van alle asielzoekers naar het veilige EU-land waar wel de 

asielprocedure doorlopen moet worden en maatregelen neemt om secundaire 

migratie* verder te ontmoedigen. 

 

Toelichting 

De Dublinverordening III (2014) regelt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

verzoek om asiel. Deze verordening moet ook voorkomen dat asielzoekers gaan ‘shoppen’ en op zoek 

gaan naar een land waar zij de beste kansen hebben of in verschillende landen tegelijk een 

asielaanvraag indienen. In de praktijk dient de asielzoeker asiel aan te vragen in het eerste veilig land 

waar hij/zij aankomt. Momenteel wordt het Dublinverdrag slecht nageleefd. Van de bijna 4000 

migranten die al in een ander EU-land asiel hadden aangevraagd, zijn er in 2021 maar 850*** 

teruggegaan. Nederland is bovengemiddeld aantrekkelijk voor het doen van een asielverzoek. De 

asielinstroom is te hoog. Het strikt handhaven van het Dublinakkoord kan de asieltoestroom naar 

Nederland doen verkleinen en geeft ons de ruimte om de issues in Nederland aan te pakken. Hiermee 

houden we meer controle over de toestroom van asielzoekers, bereiken we een meer fatsoenlijke en 

meer humane opvang in Nederland en verminderen we de te hoog opgelopen spanningen op 

huisvestingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan de woningnood die ervoor zorgt dat het vrijwel onmogelijk 

is om een woning te vinden, voor starters of voor gezinnen die groter willen wonen. 

• We definiëren secundaire migratie als: Doormigratie van asielzoekers binnen de EU(+) van de lidstaat 

die op grond van het Dublinsysteem verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, naar 

een andere lidstaat →  Advies: Secundaire migratie | Publicatie | Adviesraad Migratie 

• ** De Staat van Migratie 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl 

• ***  Telegraaf 2 september 2022 

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2019/11/05/secundaire-migratie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/07/tk-bijlage-de-staat-van-migratie-2022

