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Datum 23 oktober 2020 
Onderwerp Brandbrief zorgprofessionals: ‘Oproep tot onmiddellijke evacuatie van 

ontheemden kamp Moria op Lesbos’. 
 
 

Geachte mevrouw Pala-van Eechoud, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 18 september jl. namens TROIE en NVTG over de 

situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In uw brief, gericht aan 

minister de Jonge en staatsecretaris Broekers-Knol, roept u onder andere op tot 

onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle vluchtelingen van kamp Moria en de 

herplaatsing van 500 amv naar Nederland. Mevrouw Broekers-Knol is als 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het internationale 

migratiebeleid. Uw brief is ter beantwoording namens de staatssecretaris aan mij 

doorgeleid. 

 

Het kabinet deelt uw mening dat de situatie op Lesbos in meerdere opzichten zeer 

zorgelijk is. Door de vreselijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de 

periode 8 tot en met 10 september in en rond de opvangfaciliteit Moria is de 

situatie verder verslechterd, waardoor een acute noodsituatie ontstond. De 

Griekse autoriteiten hebben een grote inspanning geleverd, in samenwerking met 

de Europese Commissie, Europese lidstaten en overige internationale organisaties 

en ngo´s om de situatie onder controle te krijgen en in de vele acute noden te 

voorzien.  

 

U roept in uw brief op tot onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle 

vluchtelingen uit Moria, met prioriteit voor de meest kwetsbaren. De zeggenschap 

over evacuatie van vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden ligt bij de 

Griekse autoriteiten. Direct na de branden hebben de Griekse autoriteiten, in 

samenwerking met de Europese Commissie en IOM, de meest kwetsbaren, met 

name de circa 400 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), met spoed 
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overgebracht naar het vasteland. Daarnaast hebben de Griekse autoriteiten 

prioriteit gegeven aan het realiseren van nieuwe adequate opvang voor migranten 

en vluchtelingen op andere locaties op het eiland. Inmiddels hebben de Griekse 

autoriteiten in samenwerking met de Europese Commissie en verschillende VN-

organisaties een nieuwe opvanglocatie gerealiseerd waar het overgrote deel van 

de migranten en vluchtelingen wordt opgevangen.  

 

Overigens is het staand beleid dat kwetsbare migranten door de Griekse 

autoriteiten vanaf de Griekse eilanden worden overgebracht naar het vasteland. 

Mede vanwege COVID-19 zijn sinds het voorjaar circa 28.500 kwetsbare 

migranten en vluchtelingen overgebracht. In het geval van Lesbos gaat het om 

12.000 personen, d.w.z. bijna de helft van de populatie migranten en 

vluchtelingen op het eiland in maart 2020. Al met al is het totaal aantal migranten 

en vluchtelingen dat aanwezig is op de Griekse eilanden afgenomen van circa 

42.000 begin 2020 naar circa 20.500 in oktober 2020. Dit is een afname van 

meer dan 50%.  

 

Deze aantallen laten onverlet dat verdere verbeteringen op het gebied van 

opvang, maar ook inzake asiel en terugkeer, hard nodig zijn. In aanvulling op de 

Griekse inspanningen, en voorbij de huidige fase van noodhulp, dient de EU zich 

dan ook te blijven inspannen om structurele verbeteringen te realiseren.  

 

De Europese Commissie heeft meermaals benadrukt dat de wederopbouw van de 

hotspot op Lesbos een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de EU en 

Griekenland, in welk verband inmiddels is voorzien in de oprichting van een 

zogenaamde taskforce. Deze zal, onder leiding van de Commissie (DGHOME) en 

in nauwe samenwerking met de Griekse autoriteiten, EU agentschappen en zo 

nodig met internationale organisaties, werken aan een pilot voor een permanente 

en structureel verbeterde opvang- en asielfaciliteit op Lesbos, als model voor 

toekomstige centra elders. Het kabinet is het met u eens dat een nieuwe 

mensonterende situatie op Lesbos moet worden voorkomen en zal dan ook via de 

taskforce de Griekse autoriteiten ondersteunen waar nodig en mogelijk. Inmiddels 

is deze taskforce ook ter plekke met zijn werkzaamheden begonnen, waarbij ook 

Nederlandse experts zijn aangesloten.   

 

Zoals bekend is het kabinet geen voorstander van ad-hoc relocatie. Zo heeft het 

kabinet besloten niet in te gaan op een eerder verzoek van de Griekse regering 

uit september 2019 om alleenstaande minderjarige vreemdelingen te herplaatsen. 

Nederland heeft daarom, mede op verzoek en in overleg met de Griekse 
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autoriteiten, besloten de Griekse autoriteiten te ondersteunen in het versterken 

van het voogdij- en opvangsysteem van alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen in Griekenland. 

 

Daarnaast heeft het kabinet besloten, gezien de uitzonderlijke situatie op Lesbos, 

om bij hoge uitzondering Griekenland aan te bieden 50 alleenstaande 

minderjarigen vreemdelingen en 50 migranten in gezinsverband met minderjarige 

kinderen op te vangen in Nederland. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van 

het hervestigingsquotum.1 Inmiddels hebben meer dan tien Europese landen zich 

bereid getoond om alleenstaande minderjarigen op te vangen, alsook andere 

kwetsbare groepen. Ieder land heeft hierbij verschillende aantallen en 

voorwaarden genoemd die voor dat betreffende land werkbaar zijn. Onder 

coördinatie van de Europese Commissie vindt momenteel overleg plaats om de 

herplaatsing zo snel mogelijk te kunnen realiseren.  

 

Verder heeft de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking EUR 1 miljoen ter beschikking gesteld om sommige 

van de meest acute noden op Lesbos het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld door de 

distributie van noodgoederen, noodopvang ter plaatse voor kwetsbare kinderen 

en families, en (andere) beschermingsactiviteiten voor kinderen.  

 

Als laatste vraagt u om een grotere inspanning gericht op een duurzame Europese 

oplossing voor het vluchtelingenprobleem in Griekenland. Op 23 september jl. 

heeft de Europese Commissie haar lang verwachte pakket met voorstellen voor 

het verbeteren van het Europese asiel- en migratiebeleid gepubliceerd. Het 

kabinet onderschrijft de noodzaak tot het verstevigen en verbeteren van het 

Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. De komende tijd zal in Brussel 

onderhandeld gaan worden over de gepubliceerde voorstellen. Ik kan u 

verzekeren dat het kabinet vastberaden is om samen met de andere EU lidstaten 

tot een daadwerkelijk beter systeem voor opvang en asiel te komen.  

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
 
 
 
 
D. Huisinga 
plv. directeur-generaal Internationale Migratie 
                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 19 637, nr. 2652 
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