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Staatssecretaris Albayrak: Voorzitter. De heer Spekman
vroeg of de ex ante uitvoeringstoets, zoals ik die heb
aangekondigd, ook gaat over zoals hij het noemde ″alle
reguliere aanvragen″. Hij moet daarin iets specifieker zijn.
Ik heb in het debat gezegd dat er al een filter is voor alle
reguliere aanvragen, namelijk de M50-loketten. Daarnaast
zal ik voor een aantal categorieën uitzoeken, wat de
consequenties kunnen zijn als wij deze groepen
opvangen. Die verbreding heb ik inderdaad toegezegd,
zodat ik haar graag herhaal.
De heer Spekman heeft een motie ingediend over het
verlenen van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers
die een medische aanvraag hebben ingediend en die aan
de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Daarin lees ik
dat de heer Spekman het verlenen van opvang, conform
het debat dat wij hebben gehad, koppelt aan het
voorkomen van misbruik. De ex ante uitvoeringstoets zal
uitwijzen, hoe zo’n filter kan worden vormgegeven. Ik
heb in het debat al toegezegd dat ik die uitvoeringstoets
wil doen. De heer Spekman zegt met de motie dat, als
een filter mogelijk blijft, er opvang moet worden
verleend. Ik laat het oordeel van deze motie graag aan de
Kamer.
Mevrouw Azough heeft een motie ingediend over het
maken van inhoudelijke criteria voor de afzonderlijke
asielprocedures. Wij hebben uitvoerig gesproken over
het waarom van de voorstellen en de indeling van de
asielprocedure in een rust- en een voorbereidingstijd, tot
en met de verlengde procedure. Ik geloof dat met deze
voorstellen een zorgvuldige en snelle asielprocedure is
gewaarborgd. De voorgestelde criteria gaan ten koste
van de snelheid. Alleen al om die reden moet ik de
Kamer aanneming van deze motie ontraden.
Mevrouw Azough vraagt de regering, te onderzoeken
welke prikkels mogelijk zijn om de IND ertoe te brengen,
zich aan de beslistermijnen te houden. Ik heb in het
debat gezegd dat de belangrijkste prikkel voor de IND is
dat wij geen besluiten vernietigd willen zien door de
rechters. Er wordt zorgvuldig en waar mogelijk ook snel
gewerkt. Ik moet de Kamer aanneming van deze motie
ontraden, want zij zou bovenop alles wat wij al hebben
komen. De IND werkt sowieso al met zorgvuldigheid, dus
ik denk dat dit haaks staat op de afspraken die zijn
gemaakt.
Mevrouw Azough diende een motie in waarin de
regering wordt gevraagd, in overeenstemming met de
opvangrichtlijn te voorzien in de opvang van asielzoekers
bij hoger beroep. In het debat heb ik uitgelegd, waarom
ik daar niet voor kies. De opvang is gemaximeerd, en zal
worden uitgebreid na de eerste afwijzing, de
AC-afwijzing. Daar komen nog eens vier weken bij, wat
de termijn is die ik maximaal kan bieden om het
spoedeisend belang bij de rechtbank te behouden. Dat is
weer een element dat de snelheid, maar zeker ook de
zorgvuldigheid dient. Ik moet de Kamer ook aanneming
van deze motie ontraden.
Mevrouw Azough verzoek de regering een reëel
voorstel te formuleren voor een streefcijfer voor de
sluitende aanpak als het gaat om de terugkeer. Het
streven blijft een sluitende aanpak, wat ik in elk
terugkerend debat heb gewisseld. Maar het noemen van
streefcijfers zou te weinig de verantwoordelijkheid van
de vreemdeling voor het eigen vertrek een plek geven in
de ruimte die ik nodig heb om maximaal te werken aan
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de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het blijft
een streven, maar een streefcijfer kan ik de Kamer niet
geven. Ik ontraad de Kamer aanneming van deze motie.
Dan kom ik bij de motie van de heer De Wit waarin de
regering verzocht wordt om de eerste fase van de asielprocedure te verlengen tot veertien dagen. De eerste fase
van de asielprocedure heb ik nu gesteld op acht dagen.
Dat is een zorgvuldig planbare termijn, waarin alle
processtappen doorlopen zullen worden. De zorgvuldigheid van deze procedure zit vooral in het voortraject; de
rust- en voorbereidingstijd. De Kamer kan hier in het
eerste trimester van 2009 de nadere invulling van tegemoet zien. Ik kies niet voor de verlenging met veertien
dagen. Ik kan deze motie derhalve niet accepteren en
daarom moet ik aanneming van de motie ontraden.
De heer de Wit vraagt de regering in de motie op stuk
nr. 10 om te bewerkstelligen dat aan vreemdelingen die
rechtmatig in Nederland verblijven gedurende hun
procedure opvang wordt geboden en om maatregelen te
nemen om fraude bij opvang tijdens rechtmatig verblijf
tegen te gaan. Deze motie is te vergelijken met die van
mevrouw Azough. Kortheidshalve verwijs ik naar mijn
argumentatie daarbij. Ik moet de aanneming van deze
motie dus ontraden.
De laatste motie is ook van de heer De Wit. De
regering wordt verzocht om vrijheidsontnemende
maatregelen alleen in overeenstemming met de
uitgangspunten van de Europese Commissie toe te
passen. Hij geeft daar een aantal constateringen bij. Dat
alles is geheel in lijn met hoe wij in Nederland omgaan
met de vreemdelingenbewaring. Wij werken niet
willekeurig en er is sprake van juridische waarborgen.
Kinderen worden niet in bewaring genomen, tenzij dat in
hun eigen belang is. Daar schaar ik ook de afspraak
onder die ik met de Kamer gemaakt heb over kinderen in
vreemdelingenbewaring die maximaal twee weken in
bewaring genomen kunnen worden samen met hun
ouders als die daarvoor kiezen. Deze motie is in lijn met
het beleid dat ik uitvoer en is daarom overbodig. Dat
waren mijn oordelen over de moties.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Over de moties zal morgen gestemd
worden.
Ik verzoek de leden, indien mogelijk, nog even te
blijven zitten voor het laatste VAO, zodat wij aan ons
quorum voor het indienen van de moties komen.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 16 december 2008 over medische
opvang asielzoekers.
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De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Wij hebben
gisteren een algemeen overleg gehad dat naar de
mening van de SP-fractie onbevredigend was, met name
wat betreft de overgang van het ene naar het andere
systeem voor medische opvang van asielzoekers. Er is
feitelijk ook sprake van een bezuinigingsoperatie als je
het aantal mensen ziet dat hiermee gemoeid is.
De voorzitter: Mijnheer Van Gerven, wij zitten met het
kerstregime. Ik wil u dus verzoeken om de moties in te
dienen.
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Van Gerven
De heer Van Gerven (SP): Dat heb ik gevolgd, maar net
was er ook volop debat.
De voorzitter: Dat klopt, er was één VAO waarvoor het
kerstregime niet gold, maar nu geldt het weer.
De heer Van Gerven (SP): Oké. Dan dien ik mijn moties
in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de voorbereiding van de overgang van
de medische opvang asielzoekers naar Menzis onvoldoende is gevorderd;
van mening dat een zorgvuldige overgang noodzakelijk is
voor de continuïteit van de kwaliteit en de toegankelijkheid voor de zorg aan asielzoekers;
verzoekt de regering, de overgang van de medische
opvang asielzoekers met drie maanden uit te stellen en
zo een zorgvuldige overgang mogelijk te maken,

In zijn eerste motie verzoekt hij de regering om de
overgang van het oude naar het nieuwe systeem voor de
medische zorg aan asielzoekers met drie maanden uit te
stellen. Ik heb in het debat van gisteren uitvoerig
betoogd dat ik er niet alleen vertrouwen in heb dat de
nieuwe organisatie per 1 januari 2009 operationeel is,
maar dat daarmee ook de kwaliteit en de continuïteit van
de zorg aan asielzoekers gewaarborgd is. Derhalve
ontraad ik aanvaarding van deze motie. Ten overvloede
wijs ik erop dat het ook formeel-juridisch niet mogelijk is.
De contracten met de GGD zijn opgezegd en er zijn
nieuwe contracten met Menzis aangegaan. Een week van
1 januari 2009 vandaan kan dat dus niet eens. Het is
echter ook niet nodig.
In de tweede motie van de heer Van Gerven verzoekt
hij de regering bij de overgang naar het nieuwe stelsel
het principe van ″mens volgt werk″ te hanteren en daar
zo nodig extra budget voor uit te trekken. Verwijzend
naar het debat van gisteren is mijn antwoord dat het
overgrote deel van het personeel werkzaam in de
MOA-stichtingen overgaat naar Menzis. Dat geldt voor
zowel de huisartsen als de praktijkondersteuners. Als dat
niet kan, omdat er geen vacatures zijn of omdat mensen
er zelf niet voor kiezen, ligt er een degelijk sociaal plan.
Ook aanvaarding van deze motie moet ik dus ontraden.
De voorzitter: U mag alleen een toelichtende vraag
stellen, mijnheer Van Gerven.

en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 241 (29689).
De heer Van Gerven (SP): Dan dien ik nu een tweede
motie in.

De heer Van Gerven (SP): Ik heb andere informatie dan
de staatssecretaris over het personeel dat overgaat. Ons
bereiken andere signalen. Ons is gisteren een petitie
aangeboden, ondertekend door een honderdtal medewerkers. Daaruit blijkt dat maar de helft van het personeel overgaat. Dat zijn heel andere cijfers dan de staatssecretaris noemt. Dat is een wezenlijk probleem. Wij
vragen de staatssecretaris daarvoor een oplossing te
zoeken. Wij moeten deze mensen voor de zorg behouden.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat per 1 januari 2009 de medische
opvang asielzoekers overgaat naar Menzis;
constaterende dat daarbij verpleegkundigen en overig
ondersteunend personeel hun baan kwijtraken;
verzoekt de regering, bij de overgang van de medische
opvang asielzoekers het principe van ″mens volgt werk″
te hanteren en daar zo nodig extra budget tegenover te
stellen,

Staatssecretaris Albayrak: Dat laatste ben ik zonder
meer met de heer Van Gerven eens. Er is ontzettend veel
ervaren personeel dat met toewijding zorg aan asielzoekers verleent. COA heeft in de afspraken met Menzis
dat argument een ruime plek gegeven. In de contracten
zien wij dat het personeel voor het overgrote deel overgaat. De heer Van Gerven heeft zorgen over het zittend
personeel. Waar er nog geen contracten zijn afgesloten,
zijn voorzieningen getroffen door Menzis. Als er voor
1 januari nog geen contracten getekend zijn, zal er bij de
huisartsen vervanging plaatsvinden met het oog op de
continuïteit. Wij hebben er nog steeds vertrouwen in dat
de contracten dan wel afgesloten zullen zijn. Dat geldt
ook voor het ondersteunend medisch personeel. De
informatie die ik gisteren heb gegeven, komt van COA en
Menzis. Dat zijn de laatste cijfers.

en gaat over tot de orde van de dag.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 242 (29689).

De voorzitter: Ik dank de staatssecretaris voor haar
komst naar de Kamer. Wij stemmen morgen over de
moties.
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Sluiting 22.17 uur

Staatssecretaris Albayrak: Voorzitter. De heer Van
Gerven heeft twee moties ingediend.
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