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‘Europa’ is zeer bepalend voor het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Europese regelgeving bepaalt steeds 
meer het beleid in Nederland. De EU gaat partnerschappen aan met derde landen en wil het asielbeleid bij 
voorkeur ‘outsourcen’ naar landen buiten de EU. Intussen gaan de landen binnen de EU steeds verder op 
het pad van harmonisatie van vluchtelingenbeleid en praktische samenwerking.

Wij vinden dat Europa in zijn opstelling jegens vluchtelingen 
bescherming centraal moet stellen en internationale solidariteit moet 
betrachten. De menselijke waardigheid en fundamentele 
mensenrechten moeten worden gewaarborgd en gerespecteerd. 
Investeren in bescherming in de regio is belangrijk, maar mag er niet 
op gericht zijn de verantwoordelijkheid op andere landen af te 
schuiven. 

Bescherming buiten Europa
VluchtelingenWerk Nederland pleit voor meer financiële middelen 
voor, en versterking van de coherentie tussen, humanitaire noodhulp, 
(asiel)bescherming en ontwikkeling van bescherming in de 
herkomstregio. Beschermingsprogramma’s moeten samenhangend 
zijn en Europa moet daarin samenwerken met UNHCR, het betrokken 
land en het maatschappelijk middenveld. Er is ook behoefte aan 
innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven. 

Europa moet bij landen in de regio’s van herkomst pleiten voor meer 
rechten en een verblijfsstatus voor vluchtelingen, afschaffing van 
encampment-beleid, toegang tot voorzieningen en bevordering van 
draagvlak. 

Bij samenwerking met landen buiten Europa moet vluchtelingen-
bescherming centraal staan. Het mag niet (alleen) gaan om afspraken 
over grensbeheer. Europa moet ook op eigen grondgebied 
bescherming blijven verlenen. Ontwikkelingsgelden mogen niet 
ingezet worden voor grensbewaking of het tegenhouden van 
vluchtelingen. Er moet toezicht komen op de uitvoering van 
partnerschappen. 
 

Toegang tot bescherming in de EU
Het is onacceptabel dat vluchtelingen levensgevaarlijke, irreguliere 
reizen moeten maken om hun recht op asiel uit te oefenen. Zij moeten 
op een veilige, legale manier toegang tot bescherming krijgen via 
hervestiging, humanitaire toelatingsprogramma’s, humanitaire visa, 
gezinshereniging, private sponsorships en tijdelijke opschorting van 
visa-verplichtingen. Er moet ook beleid komen voor arbeidsmigratie 
van middelbaar en lager opgeleiden. 

Bescherming in de EU
‘Dublin’ moet op de schop. Het leidt tot rechtenschendingen als 
detentie, scheiding van gezinnen en onvoldoende aandacht voor 
medische problemen en kwetsbare groepen. Het veroorzaakt 
langdurige dus kostbare procedures, nodeloos heen en weer schuiven 
van mensen en een oneerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid. 

De beoordeling van asielverzoeken binnen de EU moet van hoge 
kwaliteit zijn. De toegang tot de rechter moet zijn gewaarborgd. Het 
toelatingsbeleid moet duidelijk zijn en stoelen op actuele en 
onafhankelijke bronnen en landeninformatie. 
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Asielzoekers hebben recht op een rust- en voorbereidingstermijn 
voorafgaand aan de procedure, onafhankelijke en eenduidige 
informatie, een persoonlijk interview met gekwalificeerde tolk, gratis 
rechtshulp en effectieve rechtsbescherming met automatisch 
schorsende werking.

Lidstaten mogen experts uit andere lidstaten bij de beoordeling van 
asielverzoeken betrekken, of asielaanvragen op EU-niveau door een 
supranationaal orgaan laten behandelen. Randvoorwaarden zijn onder 
meer een duidelijke taakverdeling, geen detentie en onafhankelijke 
evaluatie.

Verdergaande samenwerking is denkbaar: een puur op EU-recht 
gebaseerde asielprocedure, uitgevoerd door een Europese IND, en 
overdracht van alle relevante nationale bevoegdheden aan de EU. 
Randvoorwaarden zijn een juridische basis in het EU-verdrag, een 
onafhankelijke beslisautoriteit die beslissingen van lidstaten toetst, 
primaat van UNHCR-richtlijnen, uitvoering via nationale kantoren en 
eerlijke herverdeling binnen de EU. 

Asielzoekers moeten in de EU tot en met hoger beroep gebruik kunnen 
maken van opvang die voldoet aan de toepasselijke regelgeving. 
Kostenefficiënt en flexibel, zodat te allen tijde de hoogst mogelijke 
kwaliteit van opvang te garanderen. 

Binnen de EU heeft de vluchteling recht op een eenduidige status, die 
binnen redelijke tijd wordt omgezet in een meer permanente status. Na 
statusverlening worden gezinnen zo snel mogelijk herenigd. Er moet 
integratiebeleid zijn, gericht op zelfredzaamheid.

De EU en de lidstaten moeten inzetten op draagvlakversterking door 
ontmoetingen, inclusiviteit, leiderschap en realiteitszin van Europese 
regeringen en instellingen, en op feiten gebaseerde politiek en 
publiek debat. 

Beschermingregime voor vluchtelingen
Er moet daarom worden toegewerkt naar het volgende regime van 
vluchtelingenbescherming:
•  nationale asielsystemen buiten de Europese Unie die bescherming 

bieden in lijn met internationale normen, in combinatie met 
hervestiging en andere legale toegangskanalen naar de EU (en 
elders);

•  eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid binnen de EU met 
volledig geharmoniseerd EU-vluchtelingenbeleid van hoge 
kwaliteit;

•  blijvende garantie op recht op asiel op EU-grondgebied. 

Wij scharen ons achter de agenda voor Vluchtelingenbescherming 
zoals opgesteld door onze koepelorganisatie ECRE.

Onze inzet
•   Wij dragen met onze kennis en ervaring bij aan het 

langeretermijndenken over het Europese vluchtelingenbeleid 
binnen Nederland en de EU.

•   Wij stemmen onze dienstverlening mede af op Europese 
ontwikkelingen. Zo ondersteunen onze medewerkers 
Dublinclaimanten, relocanten en vluchtelingen die naar 
Nederland komen onder de EU-Turkije deal. 

•  Wij lobbyen om het EU-vluchtelingenbeleid te verbeteren – 
nationaal,  Europees (in samenwerking met ECRE), richting VN 
(via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en UNHCR) en bij 
de Annual Tri-Partite Consultations on Resettlement (ATCR). 

•  In nauwe samenwerking met partner-NGO’s en ECRE voeren wij 
een Internationaal programma uit. 

  Doel: grotere beschermingscapaciteit voor vluchtelingen in 
het buitenland door versterking van partner-NGO’s aan de 
binnen- en buitengrenzen van de EU. 

•   Via het project Strategisch procederen brengen wij zaken aan 
bij de rechter, met als doel een wijziging te bewerkstelligen 
van beleid of rechtspraak die een grote groep individuen 
negatief raakt. 

•  Wij analyseren Europese wet- en regelgeving en zetten deze 
kennis in voor de lobby. We adviseren de asieladvocatuur en 
onze eigen medewerkers en dragen bij aan onderzoeken. We 
nemen actief deel aan ELENA (European Legal Network on 
Asylum), AIDA (Asylum Information Database) en het 
European Migration Forum. 

•  Waar relevant en passend binnen onze missie nemen we deel 
aan (door ECRE/ELENA geïnitieerde) projecten en 
onderzoeken.

•  We ontwikkelen pers- en communicatieactiviteiten in het 
kader van lobby en draagvlakversterking voor Europese 
bescherming van vluchtelingen. 

•   We werken structureel en incidenteel samen met andere 
organisaties, advocatuur en wetenschap. We vormen coalities 
zoals binnen/met de Commissie Meijers, Werkgroep 
Internationaal Vluchtelingenbeleid, het ‘Stay Human’ 
platform, UNHCR en ICVA. 

•   In het bijzonder werken we samen met en binnen onze 
Europese koepelorganisatie European Council on Refugees 
and Exiles (ECRE) bij Europese standpuntbepaling,  
kennisuitwisseling en gezamenlijke projecten. 

Op onze website www.vluchtelingenwerk.nl vindt u de volledige 
tekst van de brochure.


