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VluchtelingenWerk is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op bescherming van
asielzoekers en vluchtelingen. Om te beoordelen of iemand recht heeft op bescherming, is een eerlijke en
zorgvuldige asielprocedure nodig en een op het vluchtelingenrecht gestoeld toelatingsbeleid.
 
Bescherming
Wij baseren ons daarbij op het internationale vluchtelingenrecht. Wie 
gegronde vrees heeft voor vervolging op grond van ras, nationaliteit, 
godsdienst, politieke overtuiging of specifieke sociale groep, heeft 
recht op bescherming. Asielzoekers die niet voor een vluchtelingstatus 
in aanmerking komen maar wel bij terugkeer een reëel risico lopen op 
ernstige schade hebben recht op subsidiaire bescherming. Onder 
‘ernstige schade’ wordt verstaan foltering, onmenselijke of 
vernederende behandeling of willekeurig geweld bij internationale of 
interne gewapende conflicten. Om te beoordelen of iemand recht heeft 
op bescherming, is een eerlijke enzorgvuldige asielprocedure nodig en 
een op het vluchtelingenrecht gestoeld toelatingsbeleid.

Trends en ontwikkelingen
De asielprocedure in Nederland is complex, en wordt meer dan ooit 
bepaald door Europese regels. VluchtelingenWerk constateert een 
aantal zorgwekkende trends. Er is een tendens om de rechten van 
vluchtelingen zo beperkt mogelijk uit te leggen. De bewijslast ligt in 
hoge mate bij de asielzoeker, en ‘efficiency’ dreigt het te winnen van 
‘fairness’. Keuzes van de overheid bij het vormgeven van de 
procedure lijken soms meer ingegeven door de wens om minder 
mensen te hoeven toelaten, dan om bescherming te
verlenen.
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Waarborgen asielprocedure
VluchtelingenWerk Nederland maakt zich sterk voor de 
volgende waarborgen voor vluchtelingen in de 
asielprocedure:
•   Om de zelfstandigheid, het gevoel van eigenwaarde en 

de weerbaarheid van vluchtelingen te versterken is het 
van groot belang dat zij zoveel mogelijk zelf de regie 
over de procedure kunnen voeren. 

•   De procedure moet van beperkte duur zijn, maar 
snelheid mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid. 

•   Als een asielzoeker kwetsbaar is moet daarmee in de 
procedure rekening worden gehouden.

•   Asielzoekers hebben recht op een terzake deskundige 
advocaat. 

•   Om te zorgen voor ‘equality of arms’ moet de bewijslast 
eerlijk worden verdeeld. Asielzoekers die niet over de 
juiste documenten of bewijzen beschikken moeten het 
voordeel van de twijfel krijgen – er staan immers levens 
op het spel. – De overheid moet deugdelijk onderzoek 
doen. Dit betekent onder meer dat zij landeninformatie 
van betrouwbare mensenrechtenorganisaties en UNHCR 
bij de beoordeling moet betrekken. 

•   Een land mag niet als ‘veilig’ worden aangemerkt als 
bepaalde groepen in dat land risico lopen opvervolging, 
foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of 
als er dreiging is van willekeurig geweld bij 
internationale of interne gewapende conflicten. 

•   De beslissers moeten voldoende kennis hebben van het 
vreemdelingenrecht en zij moeten individueel,objectief 
en onpartijdig onderzoeken of de asielzoeker voor 
bescherming in aanmerking komt. 

•   De beslissing moet goed worden onderbouwd en 
asielzoekers mogen die bij de rechter aanvechten.

•   Gedurende de procedure en het (hoger) beroep mogen 
zij niet worden uitgezet.

Onze inzet
VluchtelingenWerk Nederland zet zich ervoor in dat vluchtelingen de 
bescherming krijgen waar zij recht op hebben en dat zij niet worden 
teruggestuurd naar een land waar zij gevaar lopen.
•   Wij gaan uit van de ‘eigen regie’ van de asielzoeker. 
•    Wij houden er rekening mee dat zijn welbevinden van groot 

belang is voor het goed doorlopen van de procedure. 
•   Wij streven naar een vertrouwensband met en informeren de 

asielzoeker over de procedure. 
•   Wij wonen gehoren bij en maken vluchtanalyses om de positie van 

de asielzoeker in de procedure te versterken.
•   Wij hebben aandacht voor mensen met kwetsbaarheden en voor 

de positie van kinderen.
•   Knelpunten die wij bij de individuele begeleiding signaleren, 

betrekken wij in de collectieve belangenbehartiging.
•   Wij zetten ons actief in voor verandering en verbetering van het 

asielbeleid door middel van lobby, (strategische) procedures en 
het informeren van pers en media. 

•   Wij analyseren en bekritiseren waar nodig het landenspecifieke 
asielbeleid. 

•   Ook zetten wij ons in voor behoud en verbetering van procedurele 
waarborgen in de asielprocedure, en vragen wij aandacht voor het 
juiste tempo van de procedure. 

•   Waar nodig zoeken wij samenwerking met de advocatuur, andere 
NGO’s en de wetenschap. 

•   In verband met de Europese dimensie van het vluchtelingenrecht 
werken we intensief samen met onze koepelorganisatie ECRE.

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

https://www.vluchtelingenwerk.nl/publicaties/overige-publicaties/visie-op-toelating

