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Voor de pauze kregen drie sprekers de gelegenheid 
om de thema’s te duiden en de context te schetsen.  
Na een korte opening door de dagvoorzitter Kido 
Koenig, werd de bijeenkomst officieel geopend met 
een introductie van Kees Zevenbergen, CEO van 
Cordaid. Hij refereerde aan de oprichting van Cordaid 
en de bijdrage aan de opvang van Belgische 
vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. Cordaid 
heeft altijd aandacht gehad voor vluchtelingen en 
migranten en dat zal wel blijven, zowel in fragiele 
landen als in Nederland. Vervolgens gaf Koos Richelle 
van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
een gedegen overzicht van Europa’s worsteling met 
migratie. Tenslotte gaf Bob van Dillen, Cordaid’s 

migratie adviseur een introductie over het  onderzoeksrapport en de beleidsaanbevelingen. Deze 
vallen onder drie pijlers: (1) het aanpakken van drijfveren en grondoorzaken van gedwongen 
migratie; (2) het creëren van veilige en legale migratieroutes en bevorderen van participatie en 
integratie; en (3) het bevorderen van de bijdrage van migranten aan duurzame ontwikkeling. 

 



 

Na de pauze ging het politieke debat van start. Er waren vijf Europarlementariërs uitgenodigd (vlnr): 
Thijs Reuten (PvdA), Samira Rafaela (D66), Tineke Strik (GroenLinks), Roelien Kamminga (VVD) en 
Diederik van der Loo (SP) die debatteerden over zes stellingen. De eerst stelling ging over de 
solidariteit binnen Europa en dat migranten proportioneel verdeeld moesten worden over de landen 
binnen de EU. Alle vijf de sprekers waren het zo’n beetje met elkaar eens, hoewel Kamminga vond zij 
eerste en vooral in de regio moesten worden opgevangen, en Van der Loo vooral benadrukte dat er 
(financiële) straffen op zouden moeten komen te staan als lidstaten niet bereid waren solidair te 
delen in de verantwoordelijkheid om mensen op te vangen.  

Een andere stelling ging over de waarde die migranten 
toevoegen aan de Nederlandse samenleving. Ook hier was 
iedereen het wel redelijk met elkaar eens en vonden onder 
andere Rafaela en Reuten dat migranten een bijdrage 
leveren aan de samenleving en dat Nederland geworden is 
zoals het nu is mede dankzij heel veel migranten. Van der 
Loo benadrukte dat economische migratie niet altijd een 
positief uitwerkt omdat migratie soms leidt tot uitbuiting.  

De voorlaatste stelling riep Nederland op de eilanden Aruba, 
Curaçao Bonaire te ondersteunen in de opvang voor 
Venezolaans vluchtelingen, en daar waren alle partijen het 
mee eens. Nederland moet de eilanden binnen het 
Koninkrijk ondersteunen met financiële middelen en met 
kennis en expertise, stelde Rafaela. En Strik refereerde aan 
haar (aangenomen) motie in de Eerste Kamer, die ook 
hiertoe opriep.  

Bij de laatste stelling kwam er nog een discussie op gang over het 
fenomeen van de dubbele nationaliteit. Vooral het publiek greep 
deze laatste stelling aan om haar mening nog eens geven. Volgens 
verschillende partijen moet deze discussie over dubbele 
nationaliteiten eens afgelopen zijn en moeten we juist de waarde 
erkennen van twee paspoorten hebben. Van der Loo gaf aan dat 
landen als Marokko en Turkije het inleveren van een paspoort 
niet toestaan.  

Tot slot mochten alle kandidaat-Europarlementariërs nog een 
laatste statement maken. Wat deze dag duidelijk naar voren 
kwam was het belang van samenwerking binnen Europa. Dat is 
hard nodig om eindelijk te komen tot een goed en humaan 
asielbeleid.  

 

Dit project heeft financiële steun ontvangen van het Development Education 
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Bij binnenkomst kregen de 
deelnemers een map met het 
onderzoeksrapport dat werd 
gepresenteerd en een brochure over 
Cordaid’s werk met vluchtelingen. 

Tijdens de lunch voorafgaand aan de 
bijeenkomst en de borrel achteraf was er 
tijd voor de deelnemers en sprekers om te 
netwerken. 


