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Vluchtelingenwerk Nederland wil met de Asielbarometer 
een stand van zaken geven van verschillende kanten van 
het Nederlandse asielsysteem. Dit wil VluchtelingenWerk 
doen door met de publicatie van verschillende onder-
zoeken. Het eerste onderzoek dat heeft plaatsgevonden 
onder de noemer Asielbarometer gaat over de herziening 
van de asielprocedure in juli 2010. Andere te verwachten 
onderzoeken zullen gericht zijn op de medische aspecten 
van de asielprocedure en de (kwaliteit van) opvang van 
asielzoekers.



“(…)In de eerste plaats wil ik even zeggen, dat ik niet wist dat ik in Nederland was. De persoon 
wees naar Ter Apel, dat ik daar naartoe moest voor hulp. Ik wist niet wat het was, of waarom ik daar 
naartoe moest, en wat ik kon verwachten. (…)”, vertelde een jonge Ugandese vrouw aan onze 
onderzoeker. Voorheen zou zij al snel in Ter Apel meegevoerd worden in de stroomversnelling van 
de asielprocedure. Gelukkig viel zij in de nieuwe, herziene asielprocedure en kreeg ze minimaal zes 
werkdagen om zich voor te bereiden. Tijdens die zogenoemde rust- en voorbereidingstermijn (RVT) 
lichtte een vrijwilliger van VluchtelingenWerk Nederland haar voor over het proces. Ook maakte ze 
kennis met haar advocaat, die haar op het hart drukte dat ze álles moest vertellen tijdens de inter-
views van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze zag niet – zoals voorheen – om de paar 
dagen een andere advocaat, maar kreeg één vertrouwd gezicht toegewezen. De jonge Ugandese 
vrouw kreeg op dag acht van de procedure een positieve uitslag. Ze mocht blijven in Nederland. 
“Het COA heeft nu een huis voor me gevonden in Goes, daar verhuis ik in mei naartoe.”

Haar verhaal illustreert de positieve kanten van de herziene asielprocedure: de rusttijd voor 
aanvang van de procedure, één advocaat én sneller duidelijkheid. VluchtelingenWerk heeft echter 
ook kanttekeningen en verbeterpunten. In deze publicatie gaan we alle onderdelen van de proce-
dure langs en geven we aanbevelingen. Maar Nederland heeft zeker het afgelopen jaar een stap 
gezet naar het verbeteren van de asielprocedure. Bij aanvang van de herziene asielprocedure gaf 
VluchtelingenWerk een matige beoordeling. Een jaar na dato krijgt hij van ons een voldoende. We 
pleiten ervoor om nog een paar belangrijke punten op de i te zetten, zodat we volgend jaar een 
echt mooi rapportcijfer kunnen geven. Één waar Nederland trots op zou mogen zijn.

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland

Dorine Manson

Voorwoord
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Op 1 juli 2011 is de herziene asielprocedure één jaar van kracht. 
Om te zien of de herziening een verbetering is gebleken, heeft 
VluchtelingenWerk Nederland in april 2011 onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van de herziening in de praktijk. Is de herziene asiel-
procedure inderdaad sneller en zorgvuldiger, zoals vorig jaar door 
de minister werd aangekondigd? Of blijkt dit in de praktijk toch 
anders uit te pakken? In deze publicatie geeft VluchtelingenWerk 
een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van haar 

onderzoek. Het formele beleidskader wordt afgezet tegen de 
ervaringen uit de praktijk. Op basis daarvan constateert 
VluchtelingenWerk dat een aantal aspecten van de asielprocedure 
inderdaad is verbeterd. Maar om echt tot een zorgvuldige asiel-
procedure te komen, zullen er ook aanpassingen moeten worden 
gedaan. VluchtelingenWerk heeft een tweetal aanbevelingen 
geformuleerd om de situatie te verbeteren. 

Verbeteringen 
Een goede voorbereiding op de asielprocedure is door 
VluchtelingenWerk altijd gezien als belangrijke voorwaarde voor 
een goede procedure. In de praktijk blijkt de rust- en voorberei-
dingstermijn ook een winstpunt van de herziening te zijn. 
Asielzoekers gaan over het algemeen beter voorbereid de proce-
dure in dan in de oude situatie het geval was. 

Het voorbereidende gesprek met de advocaat en de voorlichting 
door VluchtelingenWerk in de rust- en voorbereidingstermijn 
worden eveneens als positief ervaren.

Het grote aantal positieve beslissingen op de aanvraag in de 
algemene asielprocedure is natuurlijk ook een verbetering ten 
opzichte van de oude situatie.

De 28 dagen opvang voor asielzoekers met een negatieve beslis-
sing blijkt in de praktijk goed te werken.

Knelpunten
Uit het onderzoek komt een aantal knelpunten naar voren: de 
vraag blijft of de snelle algemene asielprocedure de zorgvuldig-
heid van de beslissing niet in de weg staat. Een ander punt van 
kritiek is de kwaliteit van het medisch advies. Uit het advies moet 
blijken of een asielzoeker medische en psychische problemen 
heeft, waardoor hij niet consistent en coherent kan verklaren. 
Op dit moment is het medisch advies zo summier dat de IND er 
vervolgens ook weinig mee kan bij de aanvang van de asiel-
procedure. 

Aanbevelingen 
VluchtelingenWerk

 De versnelde achtdagenprocedure 1. 
zou volgens VluchtelingenWerk 
alleen gebruikt moeten worden 
voor kennelijk ongegronde en 
overduidelijk gegronde zaken. 

 De kwaliteit van het medisch 2. 
advies moet worden verbeterd. 

Samenvatting
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Inleiding
Op 1 juli 2011 is de herziene asielprocedure één jaar van kracht. 
VluchtelingenWerk heeft om die reden een eerste onderzoek 
uitgevoerd naar de praktijk van dit herziene asielbeleid. In deze 
publicatie, onderdeel van een reeks die onder de noemer 
Asielbarometer zal verschijnen, presenteert VluchtelingenWerk 
de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek. De bevin-
dingen worden afgezet tegen de doelstellingen die met de 
wetswijziging werden beoogd. 

Het persbericht van het ministerie kopte een jaar geleden 
‘Verbeterde asielprocedure sneller en zorgvuldiger’. Door de 
wetswijziging zouden namelijk meer asielzoekers eerder 
duidelijkheid krijgen over de uitslag van de asielprocedure. De 
asielprocedure zou zorgvuldiger worden. De verwachting was 
bovendien dat het aantal herhaalde asielaanvragen zou afnemen 
en dat meer afgewezen asielzoekers na afloop van de procedure 
Nederland ook daadwerkelijk zouden verlaten. Bijna een jaar later 
heeft VluchtelingenWerk onderzocht of de herzieningen in de 
asielprocedure in de praktijk inderdaad de beloofde verbete-
ringen hebben gebracht.

Het onderzoek is uitgevoerd in april 2011. In vier asielzoekers-
centra zijn interviews gehouden met asielzoekers die de asiel-
procedure recent doorlopen hebben of die daar nog in zitten. 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met asieladvocaten en met 
documentalisten die de rechtsbijstandsverleners ondersteunen 
met informatie over de landen van herkomst. Tot slot zijn met een 
enquête de ervaringen gepolst van medewerkers van 
VluchtelingenWerk die op de aanmeldcentra en asielzoekers-
centra aanwezig zijn om voorlichting, juridische begeleiding en 
persoonlijke ondersteuning te geven. Zij bevinden zich midden in 
de praktijk van het asielbeleid. 

De uitkomsten van het onderzoek geven op een aantal punten een 
beeld van de verbeteringen die de herziene asielprocedure heeft 
gebracht, maar ook van de knelpunten die een zorgvuldig asiel-
beleid in de weg staan.

Leeswijzer
Deze publicatie zet als eerste uiteen welke 
kritiek er op de Vreemdelingenwet 2000 was 
en welke wijzigingen in de asielprocedure bij 
de herziening zijn doorgevoerd. Vervolgens 
wordt besproken wat de opzet van het 
onderzoek van VluchtelingenWerk was en 
welke methoden van onderzoek zijn 
gebruikt. Daarna worden de onderzoeks-
resultaten besproken. Tot slot worden de 
conclusies en aanbevelingen van 
VluchtelingenWerk op een rij gezet.

De procesopvanglocatie (POL) in Ter Apel. Asielzoekers verblijven 
tijdens de eerste fase van de asielprocedure in deze gebouwen.
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psychische problemen volledig en samenhangend kon 
vertellen over zijn asielmotieven. De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst moest juist zo snel mogelijk medische 
aspecten onderkennen die gevolgen kunnen hebben voor het 
verblijfsrecht van de asielzoeker.  

VluchtelingenWerk vond ook dat de overheid de asielzoeker 
meer tegemoet moest komen bij het aannemelijk maken van 
het asielrelaas. De overheid moest onderzoek doen als zij 
hiertoe beter in staat is dan de asielzoeker, bijvoorbeeld in 
zaken van minderjarigen. 

Omdat nieuwe feiten en omstandigheden niet tijdens de 
rechtsgang mochten worden meegenomen, was het bijna 
onmogelijk om fouten tijdens de asielprocedure te herstellen. 
Dit moest worden veranderd.  

Er werd steeds minder vaak collectieve bescherming geboden 
op basis van de situatie in een land of gebied (het categoriale 
beschermingsbeleid).  

Asielzoekers hadden geen recht op opvang na een negatieve 
beslissing van de IND. Volgens VluchtelingenWerk moesten 
asielzoekers een recht op opvang krijgen na een negatieve 
beslissing.  

De rechter mocht nauwelijks inhoudelijk toetsen of beslis-
singen terecht zijn genomen. Deze vorm van toetsen wordt de 
marginale toets genoemd. De rechter moest juist inhoudelijk 
vol kunnen toetsen, zodat ze kritiek kan geven op de uitvoe-
ring van het beleid.  

VluchtelingenWerk stond niet alleen in haar kritiek. De Commissie 
Evaluatie Vreemdelingenwet 2000, kortgezegd de Commissie 
Scheltema, had in opdracht van de regering ook gekeken naar de 
werking van de vreemdelingenwet. De belangrijkste kritiek van 
de commissie was dat asielaanvragen in de 48-uursprocedure 

De Vreemdelingenwet 2000 werd 
ingevoerd omdat er een snellere en betere 
asielprocedure moest komen. Asielzoekers 
zouden minder lang in onzekerheid moeten 
zijn over de uitkomst van hun asielaan-
vraag. Ook de kwaliteit van de beslissing 
moest worden verbeterd.

Vijf jaar na de invoering van de wet onderzocht VluchtelingenWerk 
of de asielprocedure ook daadwerkelijk was verbeterd. In het 
rapport ‘Vreemdelingenwet 2000, een ontspoorde asielwet’, 
concludeerde VluchtelingenWerk dat de uitvoering van de wet 
niet overeenkwam met de oorspronkelijke bedoeling: een tijdig 
en efficiënt traject en kwalitatief goede beslissingen. De wet 
bleek zo restrictief en rigide te worden toegepast, dat er geen 
sprake was van een humaan asielbeleid. Om tot een een betere 
vreemdelingenwet te komen, moest de wet volgens 
VluchtelingenWerk op de volgende punten worden veranderd: 

De 48-uursprocedure was te kort om een zorgvuldige beslis-
sing over een asielaanvraag te kunnen nemen. De normale 
procedure duurde juist weer te lang. Er verstreek te veel tijd 
voordat er een beslissing door de IND werd genomen. Dat 
betekende dat asielzoekers heel lang in onzekerheid zaten. De 
48-uursprocedure moest daarom volgens VluchtelingenWerk 
worden afgeschaft. Er moest één procedure worden ontwik-
keld voor de afdoening van alle asielverzoeken.  

Asielzoekers kregen onvoldoende tijd om zich voor te 
bereiden op de asielprocedure in de AC-procedure. Er moest 
een rust- en voorbereidingstermijn komen voordat de asiel-
procedure begint.  

Er was te weinig aandacht voor medische aspecten. De IND 
onderzocht onvoldoende of een asielzoeker op grond van 

Vreemdelingenwet 2000: 
een ontspoorde asielwet

Hoofdstuk 1
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veel te snel en daardoor onzorgvuldig werden behandeld, terwijl 
asielaanvragen in de normale procedure juist veel te lang 
duurden, soms wel enkele jaren.

De Advies Commissie Vreemdelingen Zaken (ACVZ) adviseerde de 
regering om de AC-procedure af te schaffen, omdat daarin niet 
zorgvuldig kon worden beslist op aanvragen. Ze kwam met een 
voorstel om de AC- en OC-procedure samen te voegen, zodat een 

zorgvuldige besluitvorming wel zou worden gewaarborgd. 
Amnesty International wilde de asielprocedure met een aantal 
waarborgen bekleden, zoals voldoende rust voor de asielzoeker, 
een gedeelde bewijslast en afschaffing van de marginale toets. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de kritiek die belangen-
organisaties, adviesinstanties en de advocatuur uitten over de 
Vreemdelingenwet 2000. 

Een medewerker van VluchtelingenWerk praat met een asielzoeker bij de wachtruimte van het aanmeldcentrum in Ter Apel.
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komt omdat zij in een detentiecentrum zitten, en de detentie 
maar zo kort mogelijk mag duren.

De introductie van het medisch advies 
In de herziene asielprocedure wordt de asielzoekers in de rust- en 
voorbereidingstermijn een medisch advies aangeboden. Kan de IND 
een asielzoeker ondervragen? En hoe lang dan? Is hij suf van medi-
catie? Kan hij logisch en helder vertellen wat hij heeft meege-
maakt? Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de IND rekening 
houden met de psychische gesteldheid van de asielzoeker bij het 
nemen van een beslissing op de asielaanvraag. Ook is het de bedoe-
ling dat de IND, mocht de asielaanvraag worden afgewezen, meteen 
een beslissing kan nemen over de vraag of een asielzoeker recht 
heeft op een verblijfsvergunning op grond van medische redenen. 
Dit wordt de parallelle procedure genoemd. 

De verandering van de AC- en OC-procedure
De asielprocedure kende voor de herziening een Aanmeldcentrum 
(AC)-procedure en een Opvangcentrum (OC)-procedure. Dit is 
veranderd in een algemene asielprocedure (AA) en een verlengde 
asiel procedure (VA). De algemene asielprocedure duurt in principe 
acht dagen, maar verlenging tot maximaal veertien dagen is mogelijk. 
Nadat de asielzoeker op de eerste dag zijn asielaanvraag heeft 
ingediend, vindt het eerste gehoor direct plaats. Op de tweede dag kan 
hij zich samen met zijn advocaat voorbereiden op het nader gehoor, dat 
op de derde dag plaats vindt. Op de vierde dag kan de advocaat van de 
asielzoeker correcties en aanvullingen op het nader gehoor indienen. 
Hierna zijn er drie mogelijkheden: de asielaanvraag wordt ingewilligd, 
of de asielzoeker wordt doorgestuurd naar de VA, of er wordt op dag vijf 
een voornemen tot afwijzing aan de asielzoeker uitgereikt. In het 
laatste geval kan de advocaat van de asielzoeker op dag zes zijn 
zienswijze op het voornemen naar voren brengen. De uiteindelijke 
beschikking van de minister wordt uiterlijk op de achtste dag aan de 
asielzoeker uitgereikt. In de verlengde asielprocedure heeft de IND 
meer tijd om te beslissen: uiterlijk binnen zes maanden. Er zijn geen 
inhoudelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de IND beslist of 
een aanvraag in de AA of VA kan worden afgehandeld. 

De regering kon er niet meer onderuit: de 
vreemdelingenwet moest worden gewijzigd.
Het kabinet Balkenende III presenteerde in 
2008, onder verantwoordelijkheid van 
staatssecretaris Albayarak, haar plannen 
voor een wijziging van de vreemdelingen-
 wet. De titel van het voorstel luidde:  
‘Naar een effectievere asielprocedure en 
een effectiever terugkeerbeleid’. Het doel 
van het voorstel was ten eerste om een 
snellere en zorgvuldige asielprocedure te 
ontwikkelen. Daarnaast was de bedoeling 
dat minder ex-asielzoekers herhaalde asiel-
aanvragen of reguliere aanvragen zouden 
indienen en meer asielzoekers Nederland 
daadwerkelijk zouden verlaten. De regering 
heeft de asielprocedure op de volgende 
punten aangepast. 

De introductie van de rust- en voorbereidingstermijn
Asielzoekers krijgen na de aanmelding tijd om zich voor te 
bereiden op hun procedure: de rust- en voorbereidingstermijn van 
minimaal zes werkdagen. In deze periode krijgen ze onder andere 
voorlichting van VluchtelingenWerk en spreken ze met hun 
advocaat. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(amv’s) geldt een langere rust- en voorbereidingstermijn, die kan 
oplopen tot drie weken. Deze kwetsbare groep asielzoekers moet 
namelijk voldoende rust krijgen om zich voor te bereiden op de 
procedure. Voor asielzoekers die hun asielaanvraag moeten 
indienen op het Aanmeldcentrum Schiphol, geldt een kortere 
rust- en voorbereidingstermijn. Zij hebben niet zes, maar twee 
dagen de tijd om zich voor te bereiden op de asielprocedure. Dit 

De wijzigingen in de 
herziene asielprocedure

Hoofdstuk 2
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Opvang na een negatieve beslissing
Vóór 1 juli 2010 kwamen asielzoekers die in de AC-procedure 
werden afgewezen op straat te staan. Zij zwierven vaak door 
gemeentes en sliepen in bushokjes. In de nieuwe asielprocedure 
is daarom bepaald dat iedere asielzoeker die wordt afgewezen in 
de algemene procedure, recht heeft op vier weken opvang. Tijdens 
deze vier weken kan hij in beroep gaan tegen zijn afwijzing. Maar 
er kan ook aan terugkeer naar het land van herkomst gewerkt 
worden.

Feiten, bewijzen en wijzigingen
Nieuwe feiten kunnen ook na acht dagen worden ingebracht
Voorheen mochten feiten die door de asielzoeker werden 
ingebracht nadat de IND een beslissing op de aanvraag had 
genomen, niet meer worden bekeken door de rechter. Ook mocht 
de rechter niet kijken naar wijzigingen van beleid die ondertussen 
hadden plaatsgevonden. Dit is nu veranderd. Feiten, bewijzen en 
wijzigingen in het beleid kunnen ook nog in het beroep naar voren 
worden gebracht.  
 

De rechtsbijstand krijgt meer tijd
In de AA heeft de advocaat op vier verschillende dagen contact 
met de asielzoeker. Hier krijgt hij acht uur voor vergoed, drie uur 
meer dan vóór 1 juli 2010, ten tijde van de oude Vreemdelingen-
 wet. Ook heeft de advocaat een voorbereiding gesprek met de 
asielzoeker één dag voor de aanvang van de asielprocedure. 
Bovendien is het de bedoeling dat de asielzoeker tijdens de asiel-
procedure door één en dezelfde rechtsbijstandverlener wordt 
bijgestaan. Ten tijde van de oude procedure werd de asielzoeker 
bijgestaan door verschillende advocaten, waardoor de asielzoeker 
geen vertrouwensband op kon bouwen met zijn advocaat. 

De GOC-procedure wordt de GVA
De ‘gesloten verlengde asielprocedure’ (GVA) geldt voor mensen 
die op Schiphol asiel aanvragen en bij wie nader onderzoek nodig 
is voordat een beslissing kan worden genomen op de asielaan-
vraag (voorheen de GOC-procedure). Hun detentie wordt verlengd 
omdat de IND niet binnen de ‘normale’ termijn van acht dagen een 
beslissing kan nemen op het asielverzoek. 

Een slaapruimte in de centrale ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel, waar asielzoekers de eerste paar dagen verblijven.



Interview
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Iraanse man, begin dertig, vertelt over zijn ervaringen in de 
herziene asielprocedure. Hij is Nederland via Schiphol binnen-
gereisd en heeft ten onrechte een periode in Detentiecentrum 
Rotterdam doorgebracht. 

”Laat in de nacht kwam ik met het vliegtuig aan. Ik heb me 
gemeld bij de autoriteiten. Zij hebben me naar een isoleercel 
gebracht. Dat was vlakbij, want ik hoorde de vliegtuigen. Ik heb 
hier drie dagen  gezeten. Daarna ben ik naar detentie gebracht. Ik 
weet niet waar ik vast zat. De rechter heeft later gezegd dat dit 
ten onrechte was. 

Ik ben helemaal niet voorbereid op de asielprocedure. De 
advocaat is gekomen, maar weer weggegaan omdat er geen tolk 
was. VluchtelingenWerk heb ik bij aankomst op Schiphol heel kort 
gesproken, het was vlak voor sluitingstijd, en daarna ben ik 
overgeplaatst naar een detentiecentrum. 

Bij de IND-gehoren speelt de tolk een sleutelrol, het is heel 
belangrijk dat hij goed vertaalt. Bij mij was de tolk blijkbaar niet 
goed. Er zijn heel veel dingen anders vertaald. Dat bleek ook bij 
de correcties, mijn advocaat heeft heel veel moeten veranderen. 

De speelplaats bij de procesopvanglocatie (POL) in Ter Apel.



Ik ben geen crimineel, 
geen moordenaar.
Ik ben een asielzoeker.
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Het IND-interview zelf verliep redelijk, het was niet lang of kort, 
en ik heb mijn verhaal kunnen vertellen. Mijn advocaat heeft na 
het eerste interview correcties gedaan, en ook na het tweede. Bij 
de achtste dag heb ik niets gehoord, en bij de elfde dag nog 
steeds niets. Ik heb toen navraag gedaan. Nu blijkt dat de IND zes 
weken nodig heeft voor nieuw onderzoek. 

Wat ik heel erg vind is dat ik in een cel ben gezet. Ik ben geen 
crimineel, geen moordenaar. Ik ben een asielzoeker. Ze moeten 
eerst kijken met wie ze te maken hebben. Goed kijken naar de 
achtergrond van mensen. Ik ben zelf een politiek actieve student. 

Ze moeten onderscheid maken met mensen die crimineel zijn, 
strafbare feiten hebben gepleegd.“
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VluchtelingenWerk is zich er van bewust dat één jaar na de invoe-
ring van de wijzigingen in de asielprocedure, nog niet alles op 
rolletjes kan lopen. Invoering van wijzigingen gaan meestal 
gepaard met opstartproblemen. Het gaat hier dan ook meer om 
een ‘tussenstand’, een eerste indruk van hoe in de nieuwe asiel-
procedure in de praktijk verloopt. 

Het monitoronderzoek naar de herziene 
asielprocedure is in april 2011 uitgevoerd 
door Vluchtelingen  Werk Nederland.

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Bij dit onderzoek 
gaat het niet om het in kaart brengen van cijfers, maar om wat 
advocaten, asielzoekers en medewerkers van VluchtelingenWerk 
vinden van de herziene asielprocedure. Aan hen is de vraag 
voorgelegd of de wijzigingen van de asielprocedure in de praktijk 
een verbetering van de positie van de asielzoeker heeft opgele-
verd. Het onderzoek valt uiteen in de volgende drie onderdelen: 
 

VluchtelingenWerk heeft een enquête uitgezet onder de 
medewerkers van VluchtelingenWerk die in de asielzoekers-
centra en aanmeldcentra werken. 

Er zijn interviews afgenomen onder 21 asielzoekers in 
verschillende fases van de procedure. Zij vertelden over hun 
ervaringen met de asielprocedure. 

Een zestal advocaten is geinterviewd over de nieuwe procedure. 
Ook de documentalisten (de medewerkers van 
VluchtelingenWerk die de advocaten in de centra ondersteunen 
met informatie) hebben aangegeven wat hun ervaringen zijn 
over de asielprocedure.

Daarnaast is het onderzoek aangevuld met gegevens van externe 
bronnen. Door deze combinatie van methoden, en het diverse 
onderzoeksmateriaal, heeft VluchtelingenWerk een brede, eerste 
indruk gekregen van de ervaringen met de herziene asielproce-
dure na één jaar. VluchtelingenWerk heeft er voor gekozen om in 
deze monitor alleen te kijken naar wijzigingen in de asielproce-
dure. Er is niet  gekeken naar de kwaliteit van de beslissingen van 
de IND. De jurisprudentie over bepaalde onderwerpen, zoals het 
medisch advies, is eveneens buiten beschouwing gelaten. Het 
gaat in deze monitor alleen over hoe de wijzigingen van de asiel-
procedure in de praktijk tot nu toe uitpakken. 

Het onderzoek
Hoofdstuk 3

De gehoorkamer van de IND in het aanmeldcentrum.V.l.n.r.: de 
IND-ambtenaar, tolk, asielzoeker en medewerker van 
VluchtelingenWerk.
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Er zijn vier onderzoeken (hoesttest, intake, medische check) en  
vijf contactmomenten (met VluchtelingenWerk, Nidos, advocaat, 
Vreemdelingenpolitie, IND). Ook moeten amv’s vaak veel en lang 
reizen van verblijfs locaties naar IND-locaties.

De situatie op Aanmeldcenrum Schiphol
Een ander punt van aandacht is de rust- en voorbereidingstermijn 
op het Aanmeldcentrum Schiphol. Voor de groep mensen die daar 
asiel vraagt is de termijn ingekort tot twee dagen, zodat ze niet 
langer dan nodig in detentie worden gehouden. Dit is een lastig 
probleem: aan de ene kant is het gewenst asielzoekers niet langer 
dan nodig in detentie te houden, maar een goede voorbereiding op 
de asielprocedure is ook heel belangrijk. VluchtelingenWerk vindt 
dat grensdetentie van asielzoekers sowieso zou moeten worden 
afgeschaft, omdat opsluiting van mensen die asiel aanvragen niet 
humaan is. Feit is echter ook dat, nu detentie nog de regel is, de 
rust- en voorbereidingstermijn van twee dagen veel te kort is.

Medisch advies 
Totstandkoming
Voordat het medisch advies werd opgenomen in de asielproce-
dure, is er vanuit diverse organisaties onderzoek gedaan naar hoe 
dit advies moest worden ingekleed. In 2005 is het ASKV gestart 
met het project Meldpunt Asielzoekers met Psychische 
Problemen. Vijf jaar lang heeft dit MAPP, in samenwerking met 
andere organisaties, de psychische problemen in kaart gebracht 
waar asielzoekers mee kampen. Eén van de vragen van het onder-

Rust- en voorbereidingstermijn 
Betere informatievoorziening
Uit het onderzoek blijkt dat de rust- en voorbereidingstermijn 
(RVT) er toe heeft geleid dat asielzoekers beter geïnformeerd en 
voorbereid de algemene asielprocedure (AA) in gaan. Alle asiel-
zoekers worden door VluchtelingenWerk uitgebreid voorgelicht. 
Ook het voorbereidende gesprek met de advocaat wordt positief 
beoordeeld, door zowel de asielzoeker als door de advocaat en de 
documentalist. 

Kwetsbare groep: alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV)
In de praktijk blijkt de rust- en voorbereidingstermijn voor 
minderjarige alleenstaande asielzoekers een uitputtingsslag te 
zijn en geen recht te doen aan hun specifieke positie. Te veel 
verschillende stappen vinden in een relatief korte tijd plaats.

De bevindingen
Hoofdstuk 4

“Het voorbereidend gesprek heeft een duidelijke 
meerwaarde en is een succes gebleken. Je kunt 
al inspelen op het vervolg van de procedure. Je 
kunt de cliënt voorbereiden op het Eerste en op 
het Nader Gehoor, op het belang van 
documenten en je kunt je eerste strategie 
bepalen. Dag 1 is erg belangrijk.” 
Advocaat, nr. 2

“Vanuit Wageningen ging ik naar de advocaat 
om me voor te bereiden en bewijsmateriaal te 
verzamelen. Ze vertelde me dat ik vertrouwen 
moest hebben en alles moest vertellen. Haar 
advies was heel nuttig. Zelfs vóór het eerste 
interview verzamelde ze al informatie, van 
Amnesty, en ook vanuit VluchtelingenWerk. Ze 
maakte er een rapport van. Dat is later 
ingebracht als zienswijze.” 
Respondent nr. 12, vrouw uit Uganda

“Je kunt echt niet praten over rust die de asiel-
zoeker heeft tijdens de RVT. Binnen twee dagen 
RVT krijgt de asielzoeker respectievelijk de 
volgende gesprekken: met de beveiliging 
(bagage), met de Medische Dienst (hoest-vraag), 
met de Vreemdelingenpolitie (intake), met 
VluchtelingenWerk (voorlichting), met NIDOS 
(AMV), met MediFirst (medisch advies) en met 
advocaat (kennismaking).”
Werkbegeleider VluchtelingenWerk AC Schiphol
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Interview

Ugandese vrouw, begin twintig, vertelt over haar ervaringen met 
de nieuwe asielprocedure. Haar asielaanvraag werd in de algemene 
asielprocedure ingewilligd.

“In november 2010 ben ik hier gearriveerd. In de eerste plaats wil ik 
even zeggen, dat ik niet wist dat ik in Nederland was. De persoon wees 
naar Ter Apel, dat ik daar naar toe moest voor hulp. Ik wist niet wat het 
was, of waarom ik daar naar toe moest, en wat ik kon verwachten. 
Eerst verbleef ik in een caravan. De politie nam vingerafdrukken. En 
daarna verhuisde ik naar de volgende plek. Ik had een afspraak met 
VluchtelingenWerk. Zij vertelden me wat het betekende, asiel, en 
gaven me een brochure. Ze zeiden me dat ik moest wachten tot ik een 
advocaat kreeg, en dat ik daar niet voor hoefde te betalen. 

Toen moest ik mijn advocaat zien te vinden, in Zwolle, dat was zo 
moeilijk. COA gaf me een papiertje met aanwijzingen, maar in Zwolle 
raakte ik de weg kwijt. Ik heb aan veel mensen de weg moeten vragen, 
sommige weigerden dit, uiteindelijk was er een man op een fiets die me 
voorging naar het advocatenkantoor. De advocaat vertelde me over de 

interviews, en dat ik alles moest vertellen. Ook VluchtelingenWerk 
vertelde me wat ik kon verwachten. 

Na zes dagen begonnen de interviews, dat was half december. Er was 
een tolk bij, en ook iemand van VluchtelingenWerk. De interviews 
duurden lang, maar er waren soms pauzes. Ik ben er in geslaagd om de 
interviews te doen. Er werd wel wat druk uitgeoefend. Het was erg 
geruststellend dat er iemand van VluchtelingenWerk bij zat. Op dinsdag 
had ik het eerste interview, op donderdag het tweede. Er zijn correcties 
ingebracht, en ook een zienswijze. Ik werd uitgenodigd om terug te 
komen voor de beslissing, en kreeg deze de dinsdag daarop. Het was 
een positieve beslissing. Dat was in Ter Apel, op woensdag verhuisde ik 
naar AZC Alkmaar. Het COA heeft nu een huis voor me gevonden in Goes, 
daar verhuis ik in mei naar toe. 

Ik weet niet echt wat er verbeterd zou kunnen worden in de asielproce-
dure. Ik praat bijna niet met andere mensen. Maar mijn kamergenoot is 
al drie jaar in procedure, dat is niet goed.”

De weg van de procesopvanglocatie (POL) naar het 
aanmeldcentrum, waar de gehoren plaatsvinden.

Ik wist niet wat 
Ter Apel was, of 
waarom ik daar 
naar toe moest, 
en wat ik kon 
verwachten.
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zes weken. Afhankelijk van hoe lang deze wachttijd duurt, kan dit 
een aanzienlijke vertraging opleveren van de asielprocedure. 

Sneller duidelijkheid
Asielzoekers hebben door de AA wel sneller duidelijkheid over de 
uitkomst van hun asielaanvraag. Dit geldt in ieder geval voor 
asielaanvragen die in deze procedure – positief of negatief – 
worden afgehandeld. In het geval van inwilligingen is de snelle 
besluitvorming van de IND uiteraard positief. Het percentage 
toewijzingen in de AA is hoog. 

Kortere procedure   
Een signaal dat tevens uit het onderzoek naar voren komt, is dat 
de AA kort is in geval van een negatieve beslissing. Er is weinig 
tijd om achtergrondinformatie en documenten uit het land van 
herkomst op te vragen, de beroepstermijn is kort en de mogelijk-
heden voor ondersteuning en rechtshulpverlening zijn beperkt. Er 
is echter meer onderzoek nodig om te kijken wat de gevolgen van 
een snelle procedure zijn voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
beslissingen.

zoek van het MAPP was: zijn er bepaalde belemmeringen waardoor 
de asielzoeker niet coherent en consistent kan verklaren? Is dit 
het geval, dan moet de IND hier bij de besluitvorming rekening 
mee houden. De IND heeft op basis van de bevindingen van het 
MAPP een werkinstructie gemaakt waarin wordt beschreven hoe 
moet worden omgegaan met asielzoekers met psychische 
problemen. Met de herziening van de vreemdelingenwet is het 
medisch advies in 2010 eindelijk als vast onderdeel in de proce-
dure opgenomen. De organisatie aan wie het advies is uitbesteed, 
MediFirst, heeft echter niet dezelfde taak gekregen als het MAPP 
had. Doel van het MAPP was dat er in de beoordeling van het 
asielverzoek in het aanmeldcentrum structureel rekening wordt 
gehouden met de psychische toestand van pas aangekomen asiel-
zoekers. Het nieuwe medisch advies gaat over de vraag of er 
medische beperkingen zijn, waar in de gehoren rekening mee 
moet worden gehouden en die van invloed kunnen zijn op de 
interpretatie van de verklaringen. Omdat de taak van van 
MediFirst anders is dan die van het MAPP, kan ook niet worden 
verwacht dat dezelfde resultaten worden bereikt. De bevindingen 
van het onderzoek moeten dan ook op deze manier worden 
bekeken. Door de andere taakomschrijving van MediFirst en door 
het feit dat MediFirst nog relatief kort met het medisch advies 
bezig is, kan niet worden verwacht dat de kwaliteit van het 
medisch advies hetzelfde is als die van het MAPP. Los van de 
andere taakomschrijving, is er wel een verbetering nodig van het 
medisch advies zoals het nu door MediFirst wordt uitgevoerd. 

Resultaten onderzoek
Medisch advies nog onder de maat
Het is goed dat er voorafgaand aan de procedure medische 
advisering plaatsvindt, maar de manier waarop dit tot nu toe 
wordt uitgevoerd schiet tekort, vinden zowel advocaten, 
documentalisten als werkbegeleiders van VluchtelingenWerk. 
Het medische advies is vaak zeer summier en geeft weinig infor-
matie over de lichamelijke en mentale conditie van de asielzoeker. 
Gevreesd wordt dat serieuze psychische problemen hierdoor 
voorafgaand aan de procedure niet of nauwelijks aan het licht 
komen. Over de uitvoering van de parallelle procedure zijn nog 
geen gegevens beschikbaar.

Algemene asielprocedure (AA) 
en verlengde asielprocedure (VA)
Wachttijd
Sinds de invoering van de AA is er regelmatig sprake van een 
wachttijd tussen de rust- en voorbereidingstermijn en de aanvang 
van de asielprocedure. Deze wachttijd kan variëren van twee tot 

“Het medisch advies is wat beter inmiddels, 
maar in het begin was het inhoudsloos. Je had er 
niets aan. Als iemand suïcidaal was, dan stond 
dat er echt niet in. Er stond ook niets in over 
psychische klachten of beperkingen. Het medisch 
advies is niet zoals in het verleden de MAPP- 
rapportage. Het gaat er alleen maar over of er 
beperkingen zijn om gehoord te worden. Maar ik 
vind het belangrijk om te weten of je cliënt er 
bijvoorbeeld zo slecht aan toe is, dat hij suïci-
dale gedachten heeft. Dat is in het belang van 
de asielzoeker zelf en van de omgeving van de 
asielzoeker. “
Advocaat, nr. 1

“Positief vind ik dat er nu sneller inwilligingen 
zijn; mensen hebben sneller duidelijkheid. Er zijn 
niet meer van die eindeloze procedures. De 
andere kant daarvan is dat mensen te snel zijn 
uitgeprocedeerd. Hebben ze wel een eerlijke 
kans gehad? De zorgvuldigheid komt in het 
geding.” 
Vrijwilliger AZC Katwijk
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heeft vrijwel altijd uitspraak over het beroep gedaan binnen 28 
dagen. Wel is het zo dat de opvang onmiddellijk wordt beëindigd 
na deze termijn van 28 dagen. 

Terugkeergesprekken Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DT&V) na eerste afwijzing
DT&V is direct na de eerste afwijzing al bezig met het regelen van 
gesprekken met afgewezen asielzoekers over hun terugkeer. 
Sommige asielzoekers zijn hier boos over. Zij zijn net hun land 
ontvlucht, het beroep loopt nog, en tegelijkertijd voelen zij zich in 
gesprekken met DT&V onder druk gezet. De vroege gesprekken met 
DT&V, in combinatie met de negatieve toon van de gesprekken 
werkt zelfs contraproductief: asielzoekers hebben hierdoor meteen 
een erg negatief beeld bij de DT&V. Logischerwijs verlopen de 
gesprekken dan ook stroever. 

Rechtsbijstand 
Continuïteit rechtsbijstand positief
Het feit dat iedere asielzoeker in de herziene asielprocedure aan 
één advocaat gekoppeld is, wordt overwegend als positief 
ervaren: het is goed voor de vertrouwensband tussen asielzoeker 
en advocaat, en advocaten zijn sterker betrokken bij hun zaken. 

Meer tijd voor rechtsbijstand? 
Uit het onderzoek blijkt niet of de extra tijd die advocaten in de 
algemene asielprocedure (AA) hebben gekregen als een verbete-
ring wordt aangemerkt. De advocaat kan zelf aangeven hoeveel 
asielzoekers hij tegelijk wil bijstaan tijdens de AA. Meestal kiest 
de advocaat voor twee zaken tegelijk, maar drie zaken komt ook 
voor. Het is echter vooraf niet te voorspellen of het een complexe 
zaak betreft waar de advocaat veel tijd in moet steken, of dat het 
om een eenvoudiger zaak gaat.

Opvang en terugkeeractiviteiten 
na een eerste afwijzing 
Opvang positief
Mensen die worden afgewezen in de nieuwe achtdagenprocedure 
krijgen sinds de herziening nog 28 dagen opvang. Dit is een groot 
winstpunt. Eerder werden deze asielzoekers namelijk direct op 
straat gezet, ook wanneer de procedure nog doorliep. De rechter 

“De algemene asielprocedure is nu op meer 
mensen van toepassing, terwijl de tijd kort is 
voor zorgvuldige voorbereiding en onderzoek.”
Werkbegeleider VluchtelingenWerk 

“Wij hebben tegen de Dienst Terugkeer & 
Vertrek (DT&V) gezegd: “Laat ons wachten op 
de uitslag van de zitting.” Maar er zijn toch 
zulke gesprekken gevoerd. “Jullie moeten weg! 
De zitting wordt toch niks!” zeiden ze tegen 
ons. Onze moeder is er ziek van geworden. 
Mensen worden veel te veel onder druk gezet 
door DT&V. Mensen hebben al veel te veel 
meegemaakt, ze zijn zojuist gevlucht!” 
Respondenten nr. 7, vader en dochter uit 
Pakistan

“Qua beschikbare tijd zit het gevaar ‘m met 
name in dag 6. Want als je met cliënten de 
voornemens wilt bespreken en je zou er drie 
hebben, dan moet je die dag ook drie ziens-
wijzen maken. Dan wordt het vaak nachtwerk. 
Voor dag 4 geldt dat ook. Het Nader Gehoor 
krijgt namelijk bijna iedereen. Je moet, als je 
drie zaken hebt, ook drie correcties & 
aan vullingen indienen, op dezelfde dag. Het is 
verraderlijk om te denken dat advocaten een 
dag de tijd hebben voor hun zaak. Dat is niet 
zo. Je moet zo’n dag verdelen over meerdere 
zaken; je moet nabespreken met de cliënten, 
stukken opstellen én indienen.” 
Advocaat, nr. 5
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Aanbeveling 
De versnelde achtdagenprocedure zou volgens VluchtelingenWerk 
alleen gebruikt moeten worden voor kennelijk ongegronde en 
overduidelijk gegronde zaken. Voor asielverzoeken die niet aan dit 
inhoudelijke criterium voldoen, moet voldoende tijd beschikbaar 
zijn om tot een zorgvuldige beoordeling van de beschermingsvraag 
te komen. Nu alle asielzoekers binnen één dag correcties en 
aanvullingen moeten indienen, is sprake van een ernstige achter-
uitgang voor de asielzoeker. In de oude OC-procedure had een 
advocaat hier vier weken voor. VluchtelingenWerk is van mening dat 
pas een voornemen tot afwijzing kan worden gemaakt als het 
feitencomplex volledig is. Door de korte termijn voor correcties en 
aanvullingen loop je het risico dat het verhaal niet volledig is. Zeker 
in zwaardere zaken is meer tijd dan één dag nodig voor deze fase 
van de procedure. Alleen bij kennelijk ongegronde zaken is het te 
rechtvaardigen dat er een ééndagstermijn is voor correcties en 
aanvullingen. De AA zou op dit punt moeten worden aangepast.

Medisch advies nog onder de maat
VluchtelingenWerk heeft zich lang ingezet voor de instelling van 
een medisch advies in de asielprocedure. Het is immers belangrijk 
om te weten of de asielzoeker in staat is om coherent en consis-
tent te verklaren, zodat de IND hier rekening mee kan houden bij 
het nemen van een beslissing op de asielaanvraag. 
VluchtelingenWerk is dan ook erg blij dat hier meer aandacht voor 
is. Er is veel overleg tussen alle betrokken partijen over de 
verdere verbetering van het medisch advies. De kwaliteit van het 
medisch advies is echter nog niet goed genoeg. Het is niet duide-
lijk wat de diagnose is en welke gevolgen er verbonden moeten 
worden aan een bepaalde diagnose.
 
Aanbevelingen 
De kwaliteit van het medisch advies moet worden verbeterd. De 
vragenlijst waar MediFirst mee werkt, zou moeten worden uitgebreid. 
Ook zouden de verpleegkundigen uitgebreider moeten opschrijven 
wat de diagnose is van de asielzoeker en of de asielzoeker zonder 
problemen gehoord kan worden. Voor deze punten kan worden 
aangeknoopt bij het medisch advies, zoals dat werd uitgevoerd door 
het MAPP. 

Op basis van de resultaten van het onder-
zoek blijkt dat de herziene asielprocedure 
inderdaad een aantal verbeteringen heeft 
gebracht.

Zo gaan asielzoekers over het algemeen beter voorbereid de 
procedure in dan in de oude situatie het geval was. Het voor- 
bereidende gesprek met de advocaat en de voorlichting door 
VluchtelingenWerk in de rust- en voorbereidingstermijn zijn 
winstpunten. De 28 dagen opvang voor asielzoekers met een 
negatieve beslissing blijkt in de praktijk goed te werken. Tot slot 
draagt de continuïteit van de rechtsbijstand bij aan een sterkere 
betrokkenheid van advocaten bij hun zaken en versterkt het de 
vertrouwensband tussen de advocaat en de asielzoeker. 

Uit het onderzoek komt ook een aantal knelpunten naar voren. De 
vraag blijft of er wel sprake kan zijn van een zorgvuldige besluit-
vorming in de snelle algemene asielprocedure (AA). Daarnaast 
moet er nog veel aandacht worden besteed aan het medisch advies. 
Op dit moment is de kwaliteit ervan nog niet goed genoeg. Deze 
twee conclusies worden hieronder uitgewerkt. Bij de aanbevelingen 
geeft VluchtelingenWerk aan welke stappen in haar ogen moeten 
worden ondernomen om deze punten te verbeteren.

De algemene asielprocedure 
is nog te kort 
De vraag is of de AA niet een te korte procedure is om alle asiel-
zaken goed te kunnen behandelen. Op basis van welke criteria 
wordt besloten dat een zaak complex is en dat deze daarom in de 
verlengde asielprocedure moet worden afgehandeld? Een termijn 
van acht dagen is kort voor een zorgvuldige voorbereiding en 
onderzoek. Er wordt heel snel een beslissing genomen op de 
aanvraag. Twee dagen nadat het nader gehoor heeft plaats-
gevonden ligt er al een voornemen, en weer twee dagen later 
een beslissing. Het contrast met de verlengde asielprocedure, 
waarin de IND zes maanden de tijd heeft om te beslissen, is dan 
wel heel groot. 

Conclusies
Hoofdstuk 5

Lees verder op pagina 20 >
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Interview

Ugandese vrouw, begin dertig, vertelt over haar ervaringen in de 
asielprocedure. Haar asielaanvraag is in de verlengde 
asielprocedure ingewilligd.

“Ik kwam aan in Ter Apel. Op de tweede dag ging ik naar de 
politie. Daar namen ze mijn vingerafdrukken af. Op de vierde dag 
werd ik overgebracht naar Wageningen. Daar kreeg ik een 
medische check-up en medicijnen om beter te slapen. Van daaruit 

ging ik naar de advocaat om me voor te bereiden en bewijs-
materiaal te verzamelen. Ze vertelde me dat ik vertrouwen moest 
hebben en alles moest vertellen. Haar advies was heel nuttig. 
Zelfs vóór het eerste interview verzamelde ze al informatie, van 
Amnesty, en ook van VluchtelingenWerk. Ze maakte er een 
rapport van. Dat is later ingebracht als zienswijze. 
VluchtelingenWerk lichtte me in over de interviews en vertelde 
wat ik kon verwachten. De informatiebrochure was nuttig. Wel 

De slaapruimtes in de centrale ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel, gehuisd in een voormalige NAVO-loods.
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Eerst maak je je de 
hele tijd zorgen om 
je status. Maar nu 
mis ik mijn kinderen, 
ik voel me alleen. 

heb ik gevraagd of iemand van VluchtelingenWerk bij de inter-
views kon zitten, om me meer op mijn gemak te voelen, maar dat 
is niet gebeurd. 

Na twaalf dagen Wageningen verhuisde ik naar de locatie in Arnhem. 
Vroeg in de ochtend vertrok ik naar Aanmeldcentrum Zevenaar. Het 
nader gehoor was zwaar. Het duurde van 9 uur ’s ochtends tot 18 uur in 
de avond. Maar ik had de mogelijkheid om mijn verhaal te doen, en het 

interview verliep goed. Op dag acht kreeg ik te horen dat ik de 
verlengde procedure in ging en vertrok ik naar Duinrell. Mijn advocaat 
legde uit dat er meer onderzoek nodig was. 
 
All that mattered to me was to be safe, and now I’m safe. Eerst maak je 
je de hele tijd zorgen om je status. Maar nu mis ik mijn kinderen, ik voel 
me alleen. Met VluchtelingenWerk ben ik nu een procedure gestart voor 
gezinshereniging.”
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Het onderzoek heeft geen gegevens over de uitvoering van de 
aparte, parallelle procedure. VluchtelingenWerk is van mening dat 
het van belang is dat het medisch advies hiervoor ook wordt 
gebruikt. Door medische problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te onderkennen, kan dit meteen in de parallelle procedure 
worden meegenomen. Hierdoor kan worden voorkomen dat deze 
problemen pas in een heel laat stadium aan het licht komen, 
bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van de terugkeer.

Overige punten die de asiel-
procedure moeten verbeteren 
Als de bovengenoemde aanbevelingen door de regering zouden 
worden opgepakt, is er volgens VluchtelingenWerk een belangrijke 
stap gezet in de richting van een zorgvuldige asielprocedure waarin 
de asielzoeker centraler staat. Maar naast de veranderingen die 
vorig jaar zijn doorgevoerd, is VluchtelingenWerk van mening dat 
de asielprocedure, om echt te kunnen spreken van een zorgvuldig 
asielbeleid, ook op de volgende punten moet worden aangepast. 

“Het rapportje van MediFirst? Daar staat meestal 
niet echt iets in waar we wat aan hebben. Dus in 
hoeverre de IND er rekening mee houdt? Er staat 
meestal niets in om rekening mee te houden. Bij 
mensen bij wie later blijkt dat er van alles mee aan 
de hand is staat er alleen maar zoiets in van 
‘mevrouw is wat vermoeid’. Ik zie dat amper terug 
in de rapportage van de IND. Ik vind het medisch 
advies enorm summier. Het stelt weinig voor. Bij de 
mensen met wie echt wat aan de hand is komt het 
er volgens mij meestal niet uit. 
Ik denk dat er meer moet worden doorgevraagd bij 
het medisch advies. De problemen van mensen 
moeten serieuzer genomen worden. Soms staan er 
van die flauwe dingen zoals ‘mevrouw moet regel-
matig even gaan zitten’ of ‘mevrouw moet regel-
matig een slokje water drinken’. Terwijl mevrouw 
echt heel erg moeilijk kan verklaren.” 
Advocaat, nr 3

Het planningsbord in de procesopvanglocatie (POL), waarop te zien is welke asielzoekers waar gehuisvest zijn. Er wordt bijvoor-
beeld ook gekeken of mensen die dezelfde taal spreken, bij elkaar in het gebouw kunnen verblijven.



Schaf de marginale toets af
VluchtelingenWerk betreurt het dat de marginale toetsing nog 
niet is afgeschaft. De rechter mag nu alleen beoordelen of de 
minister in redelijkheid tot de beslissing over de geloofwaardig-
heid of het ontbreken van documenten heeft kunnen komen. De 
rechter mag daar niet zelf onderzoek naar doen of een eigen 
oordeel over vormen. Doet hij dat wel, dan is de kans groot dat de 
uitspraak van de rechter in hoger beroep wordt vernietigd en het 
beroep door de Raad van State alsnog ongegrond wordt verklaard. 
De minister heeft daardoor veel vrijheid bij het vaststellen welke 
documenten nodig zijn of welke verklaringen van de asielzoeker 
geloofwaardig zijn. Wanneer de asielzoeker volgens de minister 
onvoldoende documenten heeft overgelegd, mag hij het asiel-
verhaal snel ongeloofwaardig achten. Dat mag al als er slechts op 
minder relevante onderdelen van het asielrelaas sprake is van 
hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen of tegenstrijdigheden. 
Als de rechter inhoudelijk vol zou mogen toetsen, zou hij zich 
meer kunnen uitlaten over de uitvoering van het beleid van de 
minister. 

Schaf de gesloten verlengde asielprocedure af
VluchtelingenWerk heeft al eerder haar zorgen geuit over de 
gesloten verlengde asielprocedure (GVA). In 2010 bracht 
VluchtelingenWerk samen met de UNHCR het rapport “Verlengde 
grensdetentie: noodzakelijk en effectief?” uit. Hierin werd 
geconcludeerd dat de GVA moet worden afgeschaft. Asielzoekers 
wordt door de GVA voor lange tijd hun vrijheid ontnomen terwijl 
ze niets anders hebben gedaan dan een asielverzoek indienen. 
Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft aange-
geven dat asielzoekers niet zomaar van hun vrijheid mogen 
worden beroofd. 

Opvang ook in hoger beroep
VluchtelingenWerk is blij met de 28 dagen opvang voor alle asiel-
zoekers die een negatieve beslissing hebben gekregen. 
VluchtelingenWerk is echter van mening dat ook opvang moet 
worden verleend bij hoger beroep. Als één van de doelen van het 
bieden van opvang is om de asielzoeker in het zicht te houden van 
de overheid, dan geldt dat immers evenzeer hangende het hoger 
beroep.

Eindoordeel
Een jaar na de invoering van de herziene asielprocedure 
concludeert VluchtelingenWerk dat de Vreemdelingen  wet 
2000 een voldoende kan worden gegeven. Een aantal 
wijzigingen heeft wel degelijk geleid tot een verbetering 
van de asielprocedure. Voorbeelden hiervan zijn de 
invoering van de rust- en voorbereidingstermijn en de 28 
dagen opvang. Er kan volgens VluchtelingenWerk echter 
nog een aantal stappen worden gezet in de goede 
richting. De vraag is of de snelle algemene asielprocedure 
de zorgvuldigheid van de beslissing niet in de weg staat. 
Daarnaast komt het medisch advies niet goed tot zijn 
recht: asielzoekers met psychische problemen worden nu 
niet goed gesignaleerd, zodat ook geen rekening kan 
worden gehouden met het consistent en coherent 
verklaren bij de gehoren en het nemen van een beslis-
sing. Het is dus belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt 
verbeterd. Op die manier is er weer een stap in de richting 
gezet naar een zorgvuldiger en humaan asielbeleid, een 
doel waar VluchtelingenWerk zich continu voor inzet.

 !# |  Asielbarometer | VluchtelingenWerk Nederland



Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl


