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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte voorzitter,
Conform de Kaderwet adviescolleges draag ik hierbij één thema aan voor uw
werkprogramma voor het jaar 2017. Omdat de precieze reikwijdte van het thema bij
het opstellen van deze werkprogrammeringsbrief nog niet vaststaat, ontvangt u op
een later tijdstip per onderwerp een nadere specificering van de adviesvraag.
Mogelijk dienen zich in de loop van dit jaar nog andere onderwerpen aan die wellicht
tot een adviesaanvraag aan uw commissie leiden. In dat geval stel ik u daarvan
uiteraard tijdig op de hoogte. Het is goed mogelijk dat de verkiezingen en het
regeerakkoord aanleiding geven tot nieuwe adviesvragen. Het is nodig daarvoor
ruimte te behouden op de programmering.
Ik verzoek de ACVZ een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van
asielzoekers uit wat wij aanduiden met veilige landen. In de eerste helft van 2016
was 38% van de asielzoekers afkomstig uit een veilig land. Deze groep maakt in de
praktijk vrijwel geen kans op asiel. Ik vraag u in uw advies in elk geval te buigen over
de volgende vragen. Wat zijn de achterliggende motivaties van asielzoekers uit veilige
landen om een aanvraag in te dienen in Nederland, terwijl zij in de praktijk nagenoeg
geen kans maken op een verblijfsvergunning? Welke puil-factoren bestaan er voor
deze groep om voor Nederland te kiezen? Hierbij kan een internationale vergelijking
relevant zijn (wat doen bijvoorbeeld België en Duitsland met asielzoekers uit veilige
landen?). Het EMN kan in dat verband gevraagd worden een ad-hoc vraag uit te
zetten naar hoe andere lidstaten omgaan met dit type aanvraag. Ontvangen deze
landen aanvragen van asielzoekers uit veilige landen en hoeveel aanvragen willigen
deze landen in? En wat kan de Nederlandse overheid doen om de komst van
asielzoekers uit veilige landen te ontmoedigen?
Ik zie uw advies in deze graag tegemoet.
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Ook zie ik dit jaar graag uw adviezen tegemoet over drie al lopende onderzoeken.
Het gaat om het ongevraagde advies over openbare orde het gevraagde advies
over een toekomstverkenning “2030” en het gevraagde advies over
opvangmodaliteiten van asielzoekers. Dit laatstgenoemde advies is recentelijk op
mijn verzoek uitgebreid met de vraag naar de bestuurlijke aanpak van de hoge
asielinstroom in het najaar van 2015.
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De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff
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