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Aanleiding 
Al een aantal jaar laat de efficiëntie en effectiviteit van het Gemeenschappelijk Europees Asiel 
Stelsel (GEAS) op het gebied van implementatie te wensen over, omdat EU-lidstaten het 
oneens zijn over de aanpak en omdat implementatie onvoldoende ter hand wordt genomen. 
Er bestaat onder meer verschil van mening over hoe om te gaan met grensbeheer, verdeling 
van asielzoekers en alle lidstaten hebben hun eigen asielprocedures. Eerdere 
onderhandelingen onder de vorige Europese Commissie over het hervormen van het GAS 
hebben uiteindelijk niet tot overeenstemming geleidt. In het najaar van 2020 wordt een eerste 
draft van een nieuwe Europese Migratiepact verwacht; waarna de onderhandelingen tussen 
LS zullen starten.  

Positie EU-lidstaten 
De positie van EU-lidstaten kunnen grofweg in drie categorieën worden verdeeld. Allereerst 
heb je de lidstaten van aankomst. Dit zijn voornamelijk Zuidelijke lidstaten (GRI, ITA, SPA), die 
door hun geografische ligging aan de buitengrens van de Unie en nabijheid van instabiele 
landen vaak het land van eerste aankomst in de Unie zijn voor migranten en vluchtelingen. 
Voor hen is het van belang dat zij vanuit de EU en andere lidstaten op solidariteit kunnen 
rekenen en ondersteund worden bij het opvangen en verwerken van de asielaanvragen van 
deze vluchtelingen en migranten.  

Ten tweede heb je de zogenaamde bestemmingslanden (o.a. NL). Dit zijn voornamelijk landen 
in Noordwest-Europa, die door hun welvaart en sociale voorzieningen een vaak gewenste 
bestemming zijn voor vluchtelingen en migranten. Voor deze landen is het van belang dat 
asielzoekers en vluchtelingen die in de Unie aankomen geregistreerd worden, en niet zomaar 
ongecontroleerd door kunnen reizen naar een land van eigen keuze. Deze landen zijn vaak 
wel bereid solidariteit te betonen met de aankomst landen, maar alleen als daar ook 
verantwoordelijkheid (op orde brengen asielsystem etc.) tegenover staat. 

Als laatste zijn er de Oostelijk Europese landen (voornamelijk de Visegrad 4) die hun 
samenlevingen zo homogeen mogelijk willen houden, en weigeren dan ook asielzoekers op 
te nemen uit landen van aankomst.   

Onderzoeksvragen 
 
Solidariteit in het Europese migratiedebat: Hoe kan Nederland bijdragen tot vermindering 
van verdeeldheid tussen lidstaten en zodoende streven naar het realiseren van één 
geharmoniseerd Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)?   

1. Op welke vlakken kan er overeenstemming worden bereikt tussen de EULS? Of: Hoe 
zou solidariteit tussen de lidstaten eruit moeten zien?  

2. Welke (praktische) oplossingen zijn er te bedenken voor grensbeheer, inclusief de 
problematiek rondom ontscheping, onderlinge verdeling en uitvoering van de 
asielprocedures? 

3. Hoe kan Nederland het nieuwe Migratiepact beïnvloeden? 
 

Nederlandse positie 
De Nederlandse positie t.a.v. GEAS hervormingen zijn terug te vinden in “A Renewed European 
Agenda on Migration”1 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2019/03/31/a-renewed-
european-agenda-on-migration 


