
Vluchtelrnger1belerd 

Drs. A.H.W. Hazenkamp 

Het 
vluchtelingenbeleid in 
discussie 

Het aantal toegewezen asielverzoeken is 
als gevolg van nieuwe maatregelen dras
tisch gedaald. Dit tast de Nederlandse 
reputatie van een gastvrije staat a an. T er
w;ji het CDA een ruimhartig vluchtelingen
beleid voorstaat. 

Vluchteltngen behoren bij uitstek tot de 
zwakste groepen in de samenleving. Er 
ziJn naar schatting meer dan vijft1en mii
JOen mensen in de wereld op de vlucht 
voor vervolging, schending van de men
senrechten, burgeroorlog, internationale 
conflicten, natuurrampen of honger. Weg 
uit de vertrouwde omgeving, alles achter
latend wat hen lief was, naar een land met 
een andere cultuur en taal waar hen een 
onzekere toekomst wacht. WiJ, in ons rela
tlef geordend en welvarend bestaan kun
nen ons de traumatische ervaringen van 
veel vluchtelingen maar nauwelijks inden
ken. 

90% van aile vluchtelingen bevindt zich 
1n Ianden in de Derde Wereld. Landen die 
zelf kampen met grote economische en 
f1nanciele problemen. Slechts 5% van de 
vluchtel1ngen vraagt asiel in Europa en 
5% in de Verenigde Staten. 

De Bijbel laat er geen twijlel over bestaan 
dat christenen zich het lot van deze bena
deelde en vervolgde mensen moeten aan-
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trekken. Terecht klinkt dan ook bij vele 
Nederlanders de roep dat Nederland als 
relatief welvarend land gastvrij voor vluch
telingen dient te zijn. Ons land voert met 
betrekking tot de toelating van vreemde
llngen een restrictief beleid, maar dit be
perkte beleid geldt niet voor asielzoekers. 
Oat wil zeggen dat asielzoekers die terecht 
een beroep doen op het Vluchtelingenver
drag asiel krijgen, ongeacht hun aantal. 
Het CDA staat in dit verband een ruimhar
tige toepassing van de criteria van het 
verdrag voor. 

De laatste jaren is er sprake van een 
grote toename van het aantal economi
sche vluchtelingen. Mensen die naar het 
Westen zijn getrokken in de hoop hier een 
beter bestaan op te bouwen dan in hun 
eigen land mogelijk is. Vooral in Ianden in 
Afrika en Azie zijn op grote schaal reis
agenten actief die voor duizenden gul
dens tickets en valse papieren verschaffen 
aan mensen die naar Europa willen. De 
situatie waarin economische vluchtelingen 
verkeren kan u1terst klemmend zijn. Toch 
zijn deze mensen geen echte vluchtelin
gen in de zin van het Vluchtelingenver
drag en Nederland kan hen niet opne-
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men. Deze toename van het aantal on
eigenlijke asielverzoeken heeft de rege
ring voor een groot probleem geplaatst. 
Deze toestroom mag immers niet leiden 
tot het simpelweg dichtdraaien van de 
kraan, of het formuleren van zwaardere 
criteria. Het spanningsveld tussen ener
ziJds het snel uitselecteren van onetgen
lijke asielverzoeken en anderztJdS voorko
men dat echte vluchtelingen dan mmder 
kans kriJQen plaatst de regering voor niet 
geringe taken en verantwoordelijkheden. 

De problemen met de grote toestroom 
van asielzoekers hebben in de publieke 
opinie sterk de aandacht getrokken. Er ziJn 
maar weinig mensen, ook 1n de CDA
achterban, die hierover geen mening te 
berde brengen. Het is in dit verband jam
mer dat de door de media \:)eboden infor
matie vaak veel kanten van het ingewikkel
de vluchtelingenvraagstuk onderbelicht 
laat. In dit artikel wil ik wat dieper ingaan 
op de achtergronden van de problema
tlek. Het beleid ten aanzien van vluchtelin
gen zal immers ook in de toekomst de 
aandacht blijven vragen. 

Noodsituatie 
Nederland werd in de eerste maanden 
van dit jaar overstroomd met uit eigen 
beweging hier te Iande binnengekomen 
asielzoekers voornamelijk afkomstig uit 
Ianden als Ghana, Zaire, Suriname, lnd1a, 
Pakistan en Turkije. Meldden zich in 1984 
nog 2603 asielzoekers aan, in 1986 was 
dat aantal al gestegen tot 5865, terwijl in 
de eerste vier maanden van dit Jaar het 
totaal aantal van 1986 reeds overschre
den was. Bij ongewijzigd beleid zou het 
aantal asielverzoeken in 1987 hebben 
kunnen oplopen tot 15.000. Andere West
europese Ianden kampten met hetzelfde 
verschijnsel. Deze plotselinge toeloop van 
asielzoekers naar Nederland is niet een
duidig te verklaren. Naast de in het alge
meen sombere wereldvluchtelingensitua
tle speelden ongetwijfeld het restrictieve 
beleid van de ons omringende Ianden en 
de relatief goede sociale voorzieningen in 
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Nederland een rol. Aangezien de meeste 
asielzoekers zich in de vier grate steden 
aanmeldden ontstonden daar problemen 
met betrekking tot de capaciteit en de 
opvang. De plaatselijke vreemdelingen
diensten kwamen in eerste instant1e niet 
verder dan registratie van de aanmeldin
gen, de admin1stratieve afhandeling l1et 
maanden op zich wachten. De loch al 
langdurige toelatingsprocedures dreig
den nog verder uit te dijen. Met name de 
huisvesting bleek een probleem. Door 
overbewonmg waren levensgevaarlljke 
omstandigheden geschapen, terwijl een 
aantal asielzoekers bij gebrek aan een 
onderkomen de nacht op straat moest 
doorbrengen. De steden luidden de nood
klok waarna de staatssecretaris, mevrouw 
Korte-Van Hemel, op 31 maart een brief 
naar de Kamer stuurde met daar1n een 
aantal noodmaatregelen om de toestroom 
van asielzoekers te kunnen beheersen. 

Restrictief toelatingsbeleid 
De Nederlandse regering voert al een 
aantal Jaren in het algemeen een restrictief 
beleid ten opzichte van vreemdelingen. Er 
ziJn eigenlijk maar dr1e gronden voor toela
ting 
1 een wezenliJk Nederlands belang. BIJ

voorbeeld wanneer een vreemdeling 
een beroep uitoefent dat niet door een 
Nederlander kan worden overgeno
men. 

Zijn er minder 
vluchtelingen of zijn wij 
minder ruimhartig? 
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2 toelating op grand van internationale 
afspraken zoals het Vluchtelingenver
drag van Geneve u1t 1951. Asielzoekers 
die vallen onder de criteria van het 
Vluchtelingenverdrag kriJgen de status 
van vluchtel1ng, ook wei de A-status 
genoemd. Hieraan is zoals gezegd 
geen limiet gebonden. In d1t verband 
kan men vraagtekens plaatsen biJ de 
ontwikkel1ng van een dalend aantal toe
gelaten asielzoekers. In 1982 kregen 
nog 1650 asielzoekers een status (A of 
B of een verblijfsvergunn1ng), in 1985 
waren dat er nog maar 1200. Zijn er 
minder vluchtelingen, of IS Nederland 
minder ruimhartig geworden? 

3 klemmende redenen van humanitaire 
aard. Dit betreft enerziJdS asielzoekers 
die weliswaar geen gegronde vrees 
voor vervolging aannemeiiJk kunnen 
maken en dus niet onder de criteria van 
het Vluchtelingenverdrag vallen, maar 
loch niet naar hun land teruggestuurd 
kunnen worden vanwege de polit1eke 
situat1e daar, anderziJdS gaat het om 
mensen die 1n het kader van gez1nsher
enig1ng toelating in Nederland kunnen 
kriJgen. Deze mensen krijgen dan in 
Nederland de status van asielgerechtig
de, ook genoemd deB-status. 

De oude asielprocedure 
Tot 15 april jongstleden verl1ep de aslel
procedure als volgt: Een vreemdeling 
meldde zich aan biJ de plaatselijke pol1t1e 
als asielzoeker. HiJ werd gereg1streerd en 
de vreemdelingenpol1tie nam hem een 
kort verhoor af om achter ziJn personalia te 
komen. Met het bewijs van registratie kon 
de vreemdel1ng dan biJ de sociale dienst 
een bijstandsuitkering krijgen. Zelf moest 
hij voor huisvesting zorgen. Wekelijks 
diende hiJ zich bij de politie te melden. Een 
contact-ambtenaar van het ministerie van 
Justit1e nam hem later een tweede, uitge
breider verhoor af met behulp van een 
tolk. Aan de hand van dit verhoor bereld
de Justitie een eerste beschikking voor. 
De verstrekte gegevens moesten worden 
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nagetrokken. Over het algemeen mocht 
de vreemdeling deze beslissing in eerste 
aanleg in Nederland afwachten. Viel de 
beslissing negatief uit, dan kon de asiel
zoeker b1nnen 30 dagen om een schriftelij
ke herziening vragen biJ het ministerie van 
Justitie. Just1tie bepaalde ook of de ver
zoeker de uitslag in Nederland mocht af
wachten. Als de verzoeker het land uit 
moest, kon hiJ v1a een kort geding probe
ren ziJn u1tzett1ng tegen te houden. Een 
Adv1escommissie voor Vreemdellngenza
ken kon het ministerie tijdens de herzie
ningsfase adviseren. lndien de herzle
ningsbeslissing wederom negat1ef was, 
kon de verzoeker nog beroep aantekenen 
bij de Raad van State. Als het hem ook in 
deze fase niet werd toegestaan de beslis
sing 1n Nederland af te wachten, stand 
hem opnieuw de weg van het kort geding 
open. Gedurende het gehele proces kon 
de asielzoeker zich voorzien van (kostelo
ze) rechtsbijstand. AI metal duurde deze 
procedure gemiddeld v1er jaar maar vaak 
nog Ianger. De Tweede Kamer heeft al 
Jaren op versnelling van de procedure 
aangedrongen. 

De nieuwe maatregelen 
In november 1986 heeft de Tweede Ka
mer de notitie Herziening Vreemdelingen
wet besproken. Deze notitie was een eer
ste aanzet voor een integrale herziening 
van de uit 1965 daterende Vreemdelln
genwet inclusief het asielrecht. Deze her
ziening beoogt onder meer versterking 
van de rechtspositie van in Nederland wo
nende vreemdelingen, vereenvoudiging 
van de regelgeving en verkorting van de 
procedures. In het regeerakkoord is afge
sproken dat de staatssecretaris voor het 
eind van dit Jaar met een wetsontwerp 
naar de Kamer zal komen. Door de plotse
linge toevloed van grate aantallen asiel
zoekers was de nood echter zo hoog ge
stegen dat er op dit onderdeel op korte 
termiJn iets moest gebeuren. De staatsse
cretaris kondigde twee soorten maatrege
len aan: 
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internationaal en Europees overleg en 
afstemming; 

2 verkorting van de procedure. 
Nadat de maatregelen tijdens het grate 
vluchtelingendebat op 9 april jongstleden 
uitgebreid waren besproken, zijn ze reeds 
op 15 april jongstleden van kracht gewor
den. 

ad 1) Overleg op internationaal en Euro
pees niveau. 

Het vluchtelingenprobleem is een inter
nationaal probleem dat primair om een 
1nternationale aanpak vraagt. Op 28 jun1 
1951 sloten de lidstaten van de Verenigde 
Naties te Geneve het verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen. Het verdrag 
heeft tot doel vluchtel1ngen een minimum 
van rechten te garanderen. Door het Pro
tocol van New York betreffende de status 
aan vluchtel1ngen in 1967 werd het ver
drag geactualiseerd. 

In het verdrag wordt een vluchtelmg 
omschreven als 'een persoon die gegron
de vrees voor vervolging heeft op grond 
van zijn ras, godsdienst, national1teit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep of 
politieke overtu1ging'. 

In 1951 begon het Bureau van de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) eveneens te functioneren. Bij 
het tot stand brengen van internationaal 
overleg speelt de Hoge Commissaris (HC) 
een onmisbare rol. Een voorbeeld van een 
overleg onde~ auspicien van de UNHCR 1s 
het onlangs gevoerde Gerzensee-overleg 
in Zwitserland (11-13 februari 1987). Dit 
overleg is voortgevloeid uit een in 1985 op 
gang gekomen proces van consultaties 
tussen Westerse regeringen en de Hoge 
Commissaris. 

Zolang de Westerse regeringen het ge
voel hebben dat zij geen greep hebben op 
de toestroom van asielzoekers zullen zij 
weinig bereid zijn zich vast te leggen in 
internationale verdragen over verplichting 
tot asielverlening. Dit gevoel van onmacht 
heeft er ook toe geleid dat de regeringen 
de criteria van het Vluchtelingenverdrag 
steeds strikter zijn gaan toepassen. Om uit 
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deze impasse te komen is een overleg 
nodig met een flexibele structuur en een 
vertrouwelijk karakter en gericht op speci
fieke stromen vluchtel1ngen. Doel van 
deze consultaties is de concrete samen
werklng tussen regeringen en Hoge Com
missaris bij het vinden van human1taire 
oplossingen te versterken. 

De taak van de Hoge Commissaris be
staat in de eerste plaats uit het verlenen 
van internationale rechtsbescherming aan 
vluchtelingen in de hele wereld. 

In de tweede plaats tracht de HC met 
hulp van lidstaten en part1cul1ere organisa
ties duurzame oploss1ngen voor de pro
blemen van vluchtelingen te vinden. Het 
werk dat de Hoge Commissaris 1n de afge
lopen zesendertig jaar voor vluchtel1ngen 
heeft verricht ondervindt biJ praktisch aile 
regeringen van linkse en rechtse s1gnatuur 
grote waardering. 

Duurzame oplossingen voor vluchtelin
gen bestaan uit Vr!JWillige terugkeer, op
vang en integratie 1n de eigen regio zolang 
terugkeer redelijkerwijs niet mogelijk is, en 
tenslotte hervestiging in derde Ianden. 

Opvang 1n de eigen regio is in de mees
te gevallen een betere oplossing dan her
vestiging. De meeste vluchtelingen willen 
zelf ook het l1efst in de eigen regio blijven. 
Daar bestaan maatschappelijk en cultu
reel gezien de beste mogelijkheden voor 
integrat1e. 

De meeste Ianden in de regio z1jn ook 
best bereid voor opvang te zorgen maar 
zij kunnen zich dat economisch niet ver
oorloven. De rijke Westerse Ianden moe
ten de Derde Wereldlanden d1e opvang 
dus financieel mogelijk maken. Deze hulp 
moet structureel van aard zijn en niet be
perkt blijven tot wat voedsel en een tent. 
Onderwijs, gezondheidszorg en het 
scheppen van werkgelegenheid zijn mln
stens zo belangrijk. 

De grens tussen ontwikkelingshulp en 
vluchtelingenhulp is vaag. De Nederland
se minister van Ontwikkelingssamenwer
klng draagt via een aanvullende b1jdrage 
biJ aan speciale programma's van de 
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Hoge Commissaris voor regionale op
vang van vluchtelingen. 

Het CDA heeft tijdens het debat in de 
Kamer gepleit voor een structurele verho
glng van deze bijdrage aan het werk van 
de Hoge Commissaris en concentratie 
van Nederlandse hulp op bepaalde ian
den. Via internationaal overleg zou zulks 
gerealiseerd kunnen worden. Een aange
houden motie van het CDA ter zake zal bij 
de begrotingsbehandeling van ontwikke
lingssamenwerking aan de orde komen. 
De partijraad van het CDA heeft in ziJn 
resolutie over het vluchtelingenvraagstuk 
van 13 JUni jongstleden dit voorstel van de 
fractie ondersteund. 

Als opvang in de eigen regio onmogeliJk 
is moeten er mogel1jkheden voor herves\1-
ging worden gecreeerd. Vele Ianden die 
partiJ zijn biJ het Vluchteli ngenverdrag heb
ben zich verplicht per jaar een vastgesteld 
aantal door de HC geselecteerde vluchte
llngen op te nemen (het zogenaamde quo
tumbeleid). 

De Nederlandse regering heeft dlt quo
tum onlangs verhoogd tot vijfhonderd per 
jaar, waarboven nog enkele specifieke ca
tegorieen als Vietnamese bootvluchtelm
gen en gezinsleden van vluchtelingen 
worden toegelaten. 

Bij de vaststelling van dit quotum heeft 
de regering zich duidelijk meer Iaten lei
den door de mogelijkheden die zij op korte 
termijn denkt te kunnen bieden dan door 
het aantal benodigde hervestigingsplaat
sen op de wereld. Volgens bronnen van 
het Hoge Commissariaat zijn er \hans zo' n 
171.000 hervestigingsplaatsen in de we
reid te weinig. Evenmin is het realistisch te 
denken dat de stroom individuele asiel
zoekers zal afnemen indien Nederland zijn 
quotum verhoogd. Het getal viJfhonderd is 
dan ook geen absoluut gegeven. Voor de 
CDA fractie is een eventuele verhoging 
van het quotum niet uitgesloten maar zij wil 
dit Iaten afhangen van internationaal over
leg. 
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Europees overleg 
De exponentiele stijging van asielzoekers 
heeft zonder twijfel ook een impuls gege
ven aan het overleg in Europees verband. 
Daar wordt gestreefd naar zogenaamde 
'flankerende maatregelen'. Dit over leg 
vindt op verschillende niveaus plaats: de 
Benelux, de onderhandelingen over het 
Akkoord van Schengen dat streeft naar 
een volledig vrij verkeer van personen in 
het Schengengebied - Benelux, Frank
rijk en Duitsland - in 1990, de Europese 
Gemeenschap die streeft naar een ge
meenschappelijke mark\ in 1992 en de 
Raad van Europa (het zogenaamde Ca
har-overleg). 

In het comite CAHAR ( = Commission 
ad hoc pour les Apatrides et les Refugies) 
van de Raad van Europa, een gezelschap 
van deskundigen dat tweemaal per jaar 
een week bijeenkomt, word\ overleg ge
voerd over de kwestie welk land verant
woordelijk is voor de asielaanvraag. 
Slechts een lidstaat moet de asielaan
vraag in behandeling nemen. Dit voor
komt dubbele procedures en het pro
bleem van refugees in orbit. Dit overleg is 
momenteel vastgelopen. De problemen 
zijn vooral terug te voeren op belangente
genstellingen tussen de mediterrane tran
sitlanden (Ianden waar men gewoonlijk 
een tussenstop maakt zoals bijvoorbeeld 
ltalie) en de Ianden in Noord en West
Europa die primair als reisdoel fungeren. 
Via een billijke lastenverdeling moe\ wor
den voorkomen dat de doellanden de 
stroom asielzoekers ombuigen naar de 
aankomstlanden. 

Binnen de Benelux en de EG word\ 
gestreefd naar harmonisatie van de ver
schillende nationale vreemdelingenwet
gevingen. In de toekomst zal een beslis
sing op een asielverzoek (ook een afwij
zende) door een lidstaat moeten gelden 
voor aile lidstaten. Het geval van een Tamil 
die in Nederland geen vluchtelingenstatus 
krijgt maar in Denemarken wei zal dan niet 
meer voorkomen. 

Verder is het van belang door het stellen 
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van gemeenschappelijke regels voor biJ
voorbeeld een geharmoniseerd visumbe
leid, te voorkomen dat eenzijdige maatre
gelen van het ene Europese land slechts 
tot gevolg hebben dat de stroom van asiel
zoekers zich verlegt naar een ander Euro
pees land. 

De totstandkoming van het Akkoord 
van Schengen in juni 1985 is van groot 
belang voor de voortgang van de Europe
se integratie. Een volledig vrij personen
verkeer kan echter de controle op de bin
nenkomst van asielzoekers bemoeilijken. 
Maar een intensievere nationale grensbe
waking zou het integratte-proces versto
ren. Extra aandacht voor de gemeen
schappelijke controle aan de buttengren
zen van het Schengengebted is een bete
re oplossing. 

Op 12 maart jongstleden heeft het Euro
pees Parlement met grote meerderheid 
een resolutie aangenomen over het asiel
recht gebaseerd op het zogenaamde rap
port-Vetter. In de resolutie wordt onder
scheid gemaakt tussen een politiek vluch
teling die politiek asiel buiten zijn land 
moet kunnen krijgen en een economisch 
vluchteling die in zijn eigen land moet 
worden geholpen. Tevens word! bepaald 
dat de lidstaten in onderling overleg pas
sende maatregelen mogen nemen tegen 
misbruik van het asielrecht. Daarnaast 
worden er een aantal voorwaarden opge
somd met betrekking tot de toelating, 
rechtspositie en opvang van vluchtelin
gen. Vermoedelijk zal op basis van deze 
resolutie in 1988 een EG-richtlijn worden 
geformuleerd. AI is er dan sprake van 
enige vooruitgang in het Europees over
leg loch bestaat er nog lang geen Euro
pees vreemdelingenrecht. 

In afwachting van een Europese con
sensus daarover voelde de Nederlandse 
regering zich gedwongen zelf maatrege
len te nemen. Oat de afremmende maatre
gelen van andere Westeuropese Ianden 
een rol hebben gespeeld in het besluit ook 
in Nederland het asielbeleid te verscher
pen gaf de regering in het debat zelf toe. 
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Of zoals minister Van den Broek zei: 'AI te 
goed is buurmans gek'. De Kamer waar
schuwde de regering er terecht voor dat 
datgene wat in het buitenland gebeurt 
voor Nederland geen referentiekader zou 
mogen zijn. Eenzijdige uitvoering van be
perkende maatregelen voordat in Euro
pees verband overeenstemmtng is bereikt 
heeft immers het gevaar in zich dat er 
verschillen van 1nzicht blijven bestaan tus
sen staten hetgeen voor bonafide asiel
zoekers nadelig kan uitwerken. 

ad 2) Verkorting van de procedure in theo
rie en praktljk 
Door de regels met betrekking tot de 
asielprocedures aan te scherpen hoopt de 
regering de oneigenlijke asielverzoeken 
zo snel mogelijk uit te selecteren, zonder 
dat de kansen van de echte vluchteltngen 
verminderen. Daartoe zijn in Europees 
verband stringentere voorwaarden ge
steld aan de toelating, terwijl Nederland in 
haar eigen toelatlngsprocedure een aan
tal organisatorische en procedurele wijzi
gingen heeft aangebracht. De aard van 
deze wijzigingen alsmede de gevolgen 
voor de praktijk wtl ik hieronder kort be
spreken. 

Luchtvaartmaatschappijen 
De Westeuropese regeringen hebben er 
biJ de luchtvaartmaatschappijen op aan
gedrongen dat ziJ passagiers die hun land 
tot bestemming hebben, beter moeten 
controleren op hun papieren. Nederland 
heeft reeds visumverplichtingen ingesteld 
voor reizigers die uit bepaalde vluchtlan
den komen. Op grond van de Conventie 
inzake de lnternationale Burgerluchtvaart
organisaties (1955) zijn luchtvaartmaat
schappijen gehouden erop toe te zien dat 
passagiers in bezit zijn van de vereiste 
documenten, op straffe van een boete en 
verhaal van de kosten door de nationale 
regeringen. 

Het is inderdaad een probleem dat 90% 
van aile asielzoekers Nederland zonder 
papieren binnenkomt. Een aantal van hen 
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vernietigt de pap1eren vaak nog biJ aan
komst 1n Nederland, daartoe aangezet 
door malafide reisagenten die hen van 
papieren hebben voorzien. Voor de Ne
derlandse autonte1ten wordt het daardoor 
moeilijker het vluchtverhaal te controleren. 
Anderzijds 1s het ev1dent dat ook de mees
te bonafide asielzoekers met gekochte of 
vervalste papieren moeten reizen juist om
dat ze hun land in grote haast hebben 
verlaten. Het is dan ook onjuist dat de 
betrokken regermgen een deel van hun 
verantwoordeltjkheid voor de controles op 
en de beoordeling van toelating van pas
sagiers overlaten aan particuliere bedriJ
ven. De bemanning van een vl1egtuig kan 
onmogeltJk de situatie ter plaatse beoorde
len en het gevaar dat bonaftde astelzoe
kers naar hetland waar ziJ vervolging vre
zen worden teruggestuu rd, is niet ondenk
baar. In de prakt1jk heeft de verscherpte 
controle door luchtvaartmaatschappiJen 
tot nu toe wein1g effect gehad; het aantal 
asielzoekers dat zonder pap1eren reist, is 
gelijk gebleven. 

Beslissing in een dag 
In de grote steden waar de achterstand 
het grootst was zijn contactambtenaren en 
beschikkmgsambtenaren van het ministe
rie van Justitie gestat1oneerd biJ de plaat
selijke vreemdelingendiensten. In deze 
nieuwe opzet worden aanmelding, ver
hoor en beschtkking in een dag afgehan
deld. Dankzij de nieuwe opzet alsmede de 
u1tbreiding van het personeel bij de 
vreemdelingendiensten, het ministerie 
van Justitie en de rechtbanken kon een 
begin worden gemaakt met het wegwer
ken van de achterstanden en konden 
nieuwe asielverzoeken sneller in behande
ling worden genomen. Eveneens ziJn 
voorstellen gedaan om de werkwijze van 
de drie ministeries die bij de asielproble
matiek betrokken zijn efficienter te maken 
door meer co6rdinat1e, samenwerkmg en 
automatische gegevensverwerking. Het 
effect daarvan kan pas op langere termtJn 
gemeten worden. 

Chr~ster1 Dernocratrsche Verkennrngen 10187 

Een toename van het aantal beschikkin
gen betekent overigens nog niet dat aile 
asielzoekers ook werkeltJk het land verla
ten. Gebrek aan menskracht bij de vreem
delingenpolttie is een belangriJke oorzaak 
van het fe1t dat slechts in 25% van de 
gevallen een effectieve verwijdering plaats 
heeft. De meeste asielzoekers raken na 
hun afwijzing u1t het zicht van de vreemde
lmgendiensten. Een onbekend, maar 
groot aantal vreemdelingen verblijft ille
gaal in Nederland. Het ziet er voorlopig 
n1et naar u1t dat dit probleem adequaat 
aangepakt kan worden. 

Directe uitzetting 
De astelzoeker die zonder papieren Ne
derland bmnenkomt maakt volgens de 
staatssecretaris een slechte start. Maar het 
enkele feit van het niet in bezit ziJn van 
ident1teitspapieren mag echter niet beslts
send ziJn in de afweging of de asielzoeker 
wordt toegelaten tot de procedure. Hier
voor is ttjdens het debat door de CDA
fractte, daarin gesteund door de resolutie 
van de partiJraad, in een motie nog eens 
nadrukkelijk aandacht gevraagd. De 
staatssecretar1s heeft in haar bewuste brief 
echter melding gemaakt van een aantal 
categorieen asielzoekers die direct mogen 
worden uitgezet. 

Oat betreft allereerst de asielzoeker die 
zich schuldig maakt aan frauduleuze han
delingen of misbruik maakt van de asiel
procedure en bovendien een zeer zwak 
vluchtverhaal heeft. In dat geval wordt 
hem aileen een kort politie-verhoor afge
nomen en daarop volgt een onmiddellijke 
besliss1ng. 

In de tweede plaats gaat het om de 
vreemdeling van wie men het vermoeden 
heeft dat hij een ongegrond verzoek doet 
en die zich v1a Schiphol of aan de Oost
grens als asielzoeker meldt. Hij verblijft 
dan officieel niet in Nederland. Aan de 
Oostgrens moet hij de beslissing in Duits
land afwachten, op Schiphol bevindt zich 
een speciale opvangruimte waar hij in 
principe een maand kan verblijven. 
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In de derde plaats betreft het astelzoe
kers die enige tijd in een ander (Westers) 
land van eerste opvang hebben verbleven 
alvorens ze in Nederland asiel aanvroe
gen. BtJ deze categorie dient onderschetd 
gemaakt te worden tussen vluchtelingen 
en astelzoekers. 

De laatste Jaren komt het steeds vaker 
voor dat vluchtelingen, die nadat ze reeds 
in een buurland van het land waarutt ze 
gevlucht ziJn bescherming hebben gevon
den, op eigen gelegenheid naar Europa 
reizen in plaats van een duurzame oplos
stng van de Hoge Commissaris af te wach
ten. Zo n als vluchteling erkende astelzoe
ker wordt niet toegelaten tot Nederland als 
aannemelijk ts dat htJ in een ander land 
reeds genoegzame bescherming genoot. 
Onder het begrip genoegzame bescher
ming wordt verstaan beschermtng tegen 
terugzending naar hetland waar hij vervol
gtng te vrezen heeft. Ook is het van belang 
dat hij in dat land van eerste opvang had 
kunnen verblijven op een wijze die 'naar 
lokale maatstaven gemeten ntet als abnor
maal is aan te merken'. 

Voor aile duidelijkheid: dit land van eer
ste opvang is aileen relevant als het een 
erkende vluchteling betreft. Een afgewe
zen asielzoeker kan immers wei naar zijn 
land van herkomst terugkeren. 

Met een Westers land van eerste op
vang wordt bedoeld een (democratisch) 
land dat het Vluchteltngenverdrag van Ge
neve heeft ondertekend en dus vluchtelin
gen niet naar het land van herkomst zal 
terugsturen, terwijl er bovendien een goe
de asielprocedure bestaat. Daaraan vol
doen onder andere West-Duitsland, Bel
gte, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en 
Canada. Met een aantal van deze Ianden 
heeft de Nederlandse regering bovendten 
een zogenaamde terugname-overeen
komst gesloten. Wanneer de autoriteiten 
van dat land erin toestemmen kan Neder
land de asielzoeker direct naar dat land 
uitzetten zonder eerst een beslissing om
trent diens vluchtelingschap te hebben 
genom en. Asielzoekers die een tijd in deze 
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Westerse Ianden hebben verbleven en 
toen asiel in Nederland hebben aange
vraagd worden niet toegelaten omdat zij 
asiel in dat Westerse land hadden kunnen 
aanvragen. 

T och zit er a an deze 'afspraak' nog wei 
een aantal haken en ogen. Veel asielzoe
kers die per vliegtuig hun eigen land verla
ten maken voor ze Nederland beretken 
meestal eerst ergens een tussenstop. De 
vraag ts of er dan sprake is van een land 
van eerste opvang of een doorretsland. In 
dat laatste geval mag de asielzoeker na
meliJk wei asiel aanvragen in Nederland. 
D1t doorreisprincipe moet in ieder geval 
gehandhaafd blijven. Het ts echter een 
weinig nauwkeurig omschreven principe 
en de Europese Ianden zijn het er nog 
steeds ntet over eens hoe lang een asiel
zoeker in een bepaald land moet hebben 
verbleven wil dat land als land van eerste 
opvang kunnen worden aangemerkt. Van 
belang ZtJn dan vooral de intentie van de 
astelzoeker: hij moet kunnen aantonen dat 
hij vanaf het beg1n van plan was om naar 
Nederland te vertrekken, bijvoorbeeld 
omdat hij hier familie heeft, en de kracht 
van zijn vluchtverhaal. Uiteindelijk bliJft in
tentie natuurlijk een subjectlef begnp. Uit 
de praktijk van de laatste maanden blijkt 
dat de kracht van het asielverzoek het 
vaak moet afleggen tegen het argument 
van de komst uit een land van eerste 
opvang. Ott moet waarschijnlijk in strijd 
worden geacht met de door de Kamer 
aanvaarde CDA-motie ttjdens het debat 
inhoudende dat de regering een asielzoe
ker nooit automatisch naar een land van 
eerste opvang terug kan sturen, maar zich 
er eerst van moet vergewissen dat hetland 
van eerste opvang ook be reid is de betrok
ken asielzoeker terug te nemen. Is dat niet 
het geval dan dient Nederland voor de 
asielzoeker verantwoordelijk te blijven. Op 
die manier wordt voorkomen dat asielzoe
kers tussen Ianden heen en weer gescho
ven worden. 

In dit verband moet de positie van niet
Westerse Ianden als Turkije en Pakistan, 
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die het Vluchtelingenverdrag slechts ge
deelteliJk of helemaal niet ondertekend 
hebben, nog worden genoemd. De Ne
derlandse regering beschouwt deze ian
den wei als land van eerste opvang en 
stuurt regelmat1g asielzoekers afkomstig 
uit deze Ianden terug. In de praktijk blijkt 
echter dat deze asielzoekers vaak niet 
worden toegelaten. Zolang Turkije en Pa
kistan het verdrag n1et volledig onderte
kend hebben mogen ZIJ miJns 1nziens n1et 
als Ianden van eerste opvang beschouwd 
worden. 

In al deze gevallen bliJft het mogeiiJk 
binnen een penode van zeven tot dert1g 
dagen, afhankelijk van de sterkte van het 
vluchtverhaal, een kort geding aan te 
spannen tegen de uitzetting. 

Het kort geding 
De vrees d1e de CDA-fractie reeds tijdens 
het de bat uitte nameliJk dat de flessehals in 
de behandeling van as1elzoekers zou ver
schuiven naar de kort geding-rechter is 
terecht gebleken. De versnelling van de 
procedure en de geringe tijd voor een 
zorgvuldige beoordeling van asielverzoe
ken heeft ertoe geleid dat er een lawine 
van kort geding-procedures op gang ge
komen 1s. De rechterlijke macht is overbe
last als gevolg waarvan de wachtlijden 
voor een kort geding tot maanden zijn 
opgelopen. Ondanks de toedeling van ex
tra menskracht biJ de vier arrondisse
mentsrechtbanken in de grote steden en 
Arnhem bl1jft de werklast groot. Aan de 
wens van de Kamer om ten aanzien van 
kennelijk ongegronde as1elverzoeken zo 
snel mogeliJk een spoedoordeel met inbe
grip van een rechterlljke toetsing te geven 
kan op deze manier geen gehoor worden 
gegeven. 

De meeste asielzoekers die een snelle 
(negatieve) beschikking krijgen, kunnen 
daartegen niet meer in herziening en be
roep verschijnen tenzij hun schorsende 
werking wordt verleend. Deze schorsen
de werking wordt echter niet verleend 
'wanneer er tussen redelijk denkende 
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rnensen geen twiJfel kan bestaan dat de 
betrokkene z1ch objectief beschouwd niet 
in een vluchtel1ngensituatie bevindt'. Dit 
criterium heeft de Hoge Raad in 1984 in 
het zogenaamde Mosa-Arrest bepaald. 

Gevolg van de nieuwe maatregelen IS 
dat het zwaartepunt van de procedure bij 
de kort gedlngrechter is komen te liggen. 
Zoals hierboven reeds aangegeven wordt 
een groot aantal asielzoekers echter direct 
uitgezet indien zij tot bepaalde catego
neen behoren. Het wordt voor de rechter 
dan wei erg moeilijk om te bepalen dat het 
onthouden van schorsende werking on
rechtmatig IS. In die situatie kan de rechter 
moeilijk de indlviduele feiten en omstan
digheden Iaten meewegen. 

Rechtsbescherming van de asielzoe
ker 
In theorie is de rechtsbescherming van de 
asielzoeker niet aangetast; ook in de geWIJ
zigde procedure mag de asielzoeker zich 
Iaten bijstaan door een hulpverlener en/of 
advocaat. Praktisch gezien stuit hiJ echter 
op een aantal belemmenngen. De kranten 
hebben de laatste maanden diverse rna
len melding gemaakt van een aantal mis
standen in de procedure. Er is weliswaar 
(nog) geen sprake van een structureel te
kortschieten bij de vreemdelingendien
sten, deze fouten mogen loch niet geba
gatelliseerd worden. Zij zijn wei degelijk 
een symptoom van het gevaar voor grote
re onzorgvuldigheid in de nieuwe proce
dure. Door de grote toe name van het aan
tal beslissingen is de werklast van de ad
vocaten zeer groot. 

Daar komt bij dat het verlenen van ade
quate rechtshulp aan afgewezen en/of in 
bewaring gestelde asielzoekers in een 
aantal gevallen onmogelijk bleek doordat 
uitzetting op zeer korte termijn had plaats
gevonden. Een relatief groot aantal asiel
zoekers heeft dan ook geen gebruik (kun
nen) maken van bijstand door advocaat of 
hulpverlener Hoewel asielzoekers als re
gel n1et in vreemdelingenbewaring mogen 
worden genomen komt dit de laatste tijd 
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steeds meer voor. Tevens wordt niet altijd 
voldaan aan de verplichting het advoca
tenpiket van een 1nbewanngstelling op de 
hoogte te brengen. Ook is het voorgeko
men dat asielzoekers niet steeds van te 
voren op de hoogte zijn gesteld wanneer 
het gehoor door de contactambtenaar zou 
plaatsvinden. In deze gevallen kon er niet 
altijd een advocaat ter plaatse zijn 

Het grote tekort aan tolken, hetgeen 
vooral een tinancieel probleem is, bemoei
lijkt zowel het verhoor als de rechtsbiJSland 
van de asielzoeker. Gedurende de proce
dure wordt de as1elzoeker geacht gebon
den te zijn aan het rapport van de contact
ambtenaar. Dit rapport heett hij echter niet 
zeit ondertekend mede als gevolg van het 
genoemde tekort aan tolken. In de loop 
van de procedure 1s er nauwelijks rUimte 
voor aanvullingen en herzieningen. Zon
der dat daaruit de conclusie kan worden 
getrokken dat de contactambtenaren on
zorgvuldig te werk gaan moet toch opge
merkt worden dat de rapportages 1n het 
algemeen summierder lijken te worden. 
De besch1kking bevat meer dan voorheen 
standaardoverwegingen. T1jdens de eva
luatle van de nieuwe maatregelen op 1 juli 
JOngstleden heett de Kamer de individuele 
behandeling waarbij de kracht van het 
asielmotiet de doorslag dient te geven van 
groot belang voor een adequate asielpro
cedure genoemd. 

Conclusie en aanbevelingen 
De belangrijkste doelstelling van het pak
ket noodmaatregelen, namelijk de be
heersing van de toestroom van asielzoe
kers, lljkt te worden gehaald. De vreemde
lingendiensten hebben de ergste achter
standen weggewerkt en lljken weer greep 
te krijgen op de zaak. Het aantal asielver
zoeken IS als gevolg van de nieuwe maat
regelen sterk gedaald. De aanscherping 
van de asielprocedure waardoor deze 
meer in overeenstemming is met het re
strictieve beleid van de ons omringende 
Ianden, heett hoogstwaarschijnlijk een 
groot aantal one1genlijke asielzoekers at-

430 

Vluclltel,nge11bele1d 

geschrikt. 
De vraag of ook de andere doelstell1ng 

de kansen van de bonafide asielzoeker 
door een snel uitselecteren van de on
elgenlijke asielverzoeken te verbeteren, 
gehaald is vall niet zo gemakkel1jk positiet 
te beantwoorden. Zeker als in aanmerking 
genomen wordt dat van de as1elzoekers 
over wie sinds 15 april een besl1ssing is 
genomen slechts iets meer dan 5% niet 
direct is atgewezen. Vong jaar ging het 
nog bijna om 20%. Van een duidelijke 
verbetering in de wereldvluchtelingensl
tuatie dan wei een wijzig1ng in de vluchtbe
wegingen in de Ianden van herkomst is 
n1ets bekend. 

De conclusie moet dan ook luiden dat 
de prakt1sche uitwerking van de n1euwe 
maatregelen de door de CDA-parliJraad 
beple1te ruimhartigheid met betrekking tot 
de toelat1ng van vluchtel1ngen in gevaar 
brengt. Een ind1viduele benadering van 
de asielzoeker en een grote zorgvuldlg
heid zijn voorwaarden voor de asielproce
dure om de toets der kritiek te kunnen 
doorstaan. Regelmatig overleg tussen ad
vocaten en particuliere hulpverlenende 1n
stant1es enerziJdS en de vreemdelingen
diensten anderziJdS om knelpunten te be
spreken, lijkt noodzakelijk. 

Zolang er op 1nternalionaal en Europees 
niveau geen goede atspraken zijn ge
maakt moet Nederland grote terughou
dendheid betrachten bij het n1et 1n behan
deling nemen van asielverzoeken die bin
nen de hierboven genoemde categoneen 
vallen. Ook hier moeten individuele motie
ven de doorslag geven. Als relatiet welva
rend land dient Nederland zich vooral 
mede 1n te spannen om de opvang in de 
eigen regio daadwerkelijk mogelijk te ma
ken. Pas dan zullen ongecobrdineerde 
vluchtelingenstromen atnemen. Bij dit al
les zal het parlement zijn kntische tunctie 
meer dan ooit moeten waarmaken. 
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