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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Europese Zaken,
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De burger verdient beter. Dat is niet alleen de titel van het gezamenlijke jaarverslag
over het bijzondere (corona)jaar 2020, het is ook de opdracht voor de komende
periode.

Datum

Wij onderschrijven dan ook van harte de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie
Uitvoeringsorganisaties (TCU) om de relatie met u te intensiveren.

19 mei 2021
Onderwerp
Kennismaking en overzicht
aandachtspunten

Als start van een nog intensievere samenwerking, hebben wijvoor u een aantal
aandachtspunten geformuleerd op basis van klachten en eigen onderzoek. Allemaal
kwesties waar burgers in de knel zijn geraakt of dreigen te raken. Daarmee
belangrijke input voor uw werk als volksvertegenwoordiger. Deze signalen zijn:
De situatie in Griekenland
•
De situatie van vluchtelingen en de verschrikkelijk slechte
verblijfsomstandigheden in de Griekse omvangkampen is een Europese, en dus
ook Nederlandse, verantwoordelijkheid. De Nationale ombudsman en de
Kinderombudsman vinden het belangrijk dat dit onderwerp geagendeerd blijft op
nationaal en Europees niveau en blijven de situatie volgen. Onze speciale
aandacht gaat daarbij uit naar de Nederlandse instanties die in de Griekse
opvangkampen werkzaam zijn zoals medewerkers van de IND en KMar, DT&V
en DVenO.
•

Kinderombudsmannen uit heel Europa spoorden in april 2020 de regeringen van
hun landen aan kinderen uit de Griekse opvangkampen weg te halen en de
opvang te verdelen over de Europese landen. De evacuatie van deze kinderen
heeft zeer beperkt plaatsgevonden. De Kinderombudsman vraagt u bij de
staatssecretaris aan te blijven dringen op handelen in het belang van deze
kinderen en zich in te zetten voor een eerlijke verdeling van de kinderen en hun
eventuele meereizende familieleden over Europa.

Frontex
•
Frontex ontwikkelt zich tot een grote Europese grenswacht (10.000 personen)
met een groot mandaat en budget. De 10.000 grenswachters zullen deels
rechtstreeks in dienst van Brussel zijn en deels gedetacheerd worden vanuit
nationale grenswachten zoals de KMar. Op dit moment loopt er een aantal
onderzoeken, onder meer van de Europese ombudsman en van
Europarlementariër Tineke Strik, naar de werkwijze van Frontex en het toezicht
op de eerbiediging van mensenrechten. De Nationale ombudsman is in gesprek
met de Europese ombudsman over verdere samenwerking waar het gaat om
Frontex en mogelijke andere migratieonderwerpen.

Nationale ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
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T 070 356 35 63
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www.nationaleombudsman.nl

Naleving Kinderrechtenverdrag
•
Een algemeen aandachtspunt voor elke Commissie van uw Kamer is een betere
naleving van het VN Kinderrechtenverdrag door het structureel uitvoeren van een
kinderrechtentoets (Child Rights Impact Assessment (CRIA)); een toets waarmee
je onderzoekt welke impact beleid, wet- of regelgeving zal hebben op de
verwezenlijking van kinderrechten. De Kinderombudsman vraagt u om samen
met ons de komende jaren de overheid te stimuleren deze kinderrechtentoets
structureel in te bedden in het totstandkomingsproces van beleid, wet- en
regelgeving.
Graag gaan wij op korte termijn met uw commissie in gesprek over deze punten. Dan
willen we ook samen met u vooruitkijken naar welke onderwerpen onze gezamenlijke
aandacht verdienen. Wij horen graag of u daartoe bereid bent en kijken uit naar een
nadere kennismaking.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

Reinier van Zutphen
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