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Voorwoord  
 
In de EU Procedurerichtlijn staat in artikel 18 dat de lidstaten een persoon niet in bewaring 
mogen houden uitsluitend omdat hij een asielzoeker is. De minister van Justitie is van 
mening dat de Schengengrenscode (SGC) toestaat dat vreemdelingen de toegang tot 
Nederland mag worden geweigerd, de vreemdeling mag worden gedetineerd, ook al vragen 
deze asiel aan.1 Detentie van asielzoekers blijft een twistpunt en controversieel; De vraag 
komt telkens op of landen detentie gebruiken als een controlemiddel of om potentiële 
asielzoekers af te schrikken. 
 
In 2007 hebben VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR een onderzoek gepubliceerd met 
betrekking tot de Gesloten Opvang Centrum-procedure (GOC-procedure). Een procedure die 
aan de grens wordt uitgevoerd. Asielzoekers kunnen als gevolg van deze procedure - na 
eerst te zijn opgenomen in de Aanmeldcentum-procedure – tijdens hun asielprocedure 
langer aan de grens gedetineerd worden: maximaal zes weken voor de beslistermijn plus, in 
het geval van een eerste negatieve beslissing, de tijd die gemoeid is met de behandeling van 
de zaak door de  rechter. 
 
In het onderzoek van 2007 was een aantal aanbevelingen opgenomen, gericht aan politici, 
beleidsmakers en uitvoerders. Drie jaar later moet geconstateerd worden dat met de 
aanbevelingen in de uitvoering zo goed als niets is gedaan. Detentie wordt nog steeds 
zonder beoordeling van de noodzakelijkheid en zonder een individuele afweging toegepast. 
Iedere vreemdeling die aan de grens een asielverzoek indient, doorloopt zijn asielprocedure 
in detentie. Zelfs in de voorstellen voor de nieuwe asielprocedure is geen enkele verbetering 
ten aanzien van de GOC-procedure opgenomen.2 Een enkel lichtpunt is de wijziging van 
paragraaf C12/5.3 van de Vreemdelingencirculaire waarin een limitatieve opsomming wordt 
gegeven van de gronden waarop iemand naar de Gesloten Verlengde Asielprocedure (GVA) 
kan worden gezonden.  
 
VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR hebben in 2010 gezamenlijk een 
vervolgonderzoek verricht. Ook in dit onderzoek is gekeken naar de wettelijke basis en de 
duur van de GOC-procedure. Tevens is de rechtmatigheid van de procedure geplaatst in het 
kader van Europese richtlijnen en internationale bepalingen. Met dit vervolgrapport bepleiten 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland de afschaffing van de GOC -procedure (nu GVA). 
Indien de procedure gehandhaafd blijft pleiten UNHCR en Vluchtelingenwerk ervoor de 
toepassing van de GOC, dan wel GVA te beperken. 
 

                                                
1 “De Minister stelde in de Memorie van Antwoord bij de behandeling van de voorgestelde wijzigingen Vw 2000 in 
de Eerste Kamer van 18 maart 2010, kamerstuk 31 994, C op pag. 25: “Ik antwoord de leden van deze fracties 
dat, indien een vreemdeling toegang tot Nederland vraagt, maar niet aan de voorwaarde die daaraan in 
(Europese) regelgeving zijn gesteld voldoet, hem de toegang in beginsel wordt geweigerd. De enkele 
omstandigheid dat hij asiel aanvraagt kan daaraan op zich zelf genomen niet afdoen.    
2  Wijzigingen van de Vreemdelingenwet in verband met het aanpassen van de asielprocedure, Kamerstuk 31 
994.  
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Inleiding 
 
Op 5 juni 2010 vraagt meneer G., een door UNHCR erkende vluchteling uit Kazachstan,  
asiel aan op Schiphol. Hij is in het bezit van reis- en identiteitsdocumenten. Hem wordt de 
toegang tot Nederland geweigerd; hij wordt in vreemdelingenbewaring gesteld. Na drie 
dagen in de Aanmeld Centrum procedure,(hierna: AC procedure) bepaalt de IND dat zij 
nader onderzoek moet verrichten. Dit betekent dat meneer G. naar de GOC procedure wordt 
doorgezonden. Drie weken verblijft hij in die procedure als de IND een voornemen tot 
afwijzing uitbrengt. Als meneer G. ruim anderhalve maand in detentie heeft gezeten, zonder 
een beschikking te hebben gekregen, wordt hij – vlak voordat de zes weken termijn verstrijkt 
- naar een Oriëntatie en Integratiecentrum (OIC) uitgeplaatst. Daar wacht hij sinds 17 juli 
2010 op een definitief antwoord op zijn asielverzoek. 
 
Bij detentie van vreemdelingen in Nederland wordt vaak gedacht aan irregulier in Nederland 
verblijvende immigranten en uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan de vrijheid is ontnomen 
om uitzetting te bewerkstelligen. Minder bekend is dat ook asielzoekers die in procedure zijn, 
gedetineerd worden. Hierbij gaat het om vreemdelingen die bij de grenscontrole op Schiphol 
de toegang tot Nederland is geweigerd en die een asielverzoek hebben ingediend.3 Deze 
asielzoekers hebben een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd gekregen op grond van 
artikel 6 lid 1 en 2 Vreemdelingenwet 2000.4 Dit betreft asielzoekers in de AC procedure en 
asielzoekers in de verlengde AC procedure. Deze laatste procedure wordt de Gesloten 
Opvang Centrum-procedure (GOC-procedure) genoemd.5 Sinds juli 2010 wordt gesproken 
over de gesloten verlengde asielprocedure (GVA). In dit rapport hanteren we - mede 
vanwege de gebruikte citaten - de oude terminologie. Met de naamswijziging is overigens 
niet beoogd aan te geven dat er een verschil in de uitvoeringspraktijk zal plaatshebben. De 
GVA-procedure is dezelfde als de GOC-procedure: dezelfde criteria blijven gehanteerd om 
iemand naar de GVA-procedure te verwijzen.  
 
De GOC- procedure - en dus ook de GVA - is een derde procedure naast de snelle 
asielprocedure in het Aanmeldcentrum, de AC-procedure,6 en de ‘gewone’ OC-procedure.7 
De GOC-procedure is een niet in de wet geregelde procedure. Alle bepalingen hieromtrent 
zijn in beleidsregels neergelegd, in de Vreemdelingencirculaire. Deze wordt opgesteld door 
de Minister van Justitie, zonder dit met de Tweede Kamer te bespreken. De andere twee 
procedures, AC- en OC-procedure, zijn in de Vreemdelingenwet en –besluit neergelegd.Het 
doel van de GOC-procedure, zoals beschreven in de Vreemdelingencirculaire, is het dienen 
van de belangen van grensbewaking en internationale betrekkingen. In de Vc wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de Schengengrenscode (hierna: SGC).8  
Vrijwel alle asielzoekers die op Schiphol aankomen vanuit een niet-Schengenland wordt de 
toegang tot Nederland geweigerd. Om te voorkomen dat deze personen zich toch de 
feitelijke toegang tot Nederland verschaffen, wordt hen ook een vrijheidsontnemende 
maatregel opgelegd.9 
                                                
3 In beginsel wordt een asielaanvraag ingediend op het AC Ter Apel of AC Zevenaar. Alleen de asielzoeker die 
via Schiphol of een andere grensdoorlaatpost (bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam) Nederland binnenkomt 
en de toegang is geweigerd op grond van artikel 3 Vreemdelingenwet 2000 moet een aanvraag indienen op AC 
Schiphol (artikel 3.42 lid 2 VV). 
4 Artikel 6 Vreemdelingenwet 2000 luidt: 1) De vreemdeling aan wie toegang is geweigerd kan worden verplicht 
zich op te houden in een door de ambtenaar belast met grensbewaking aangewezen ruimte of plaats. 2) Een 
ruimte of plaats, bedoeld in het eerste lid, kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek. 
5  Vc C12/2 
6 De AC-procedure als afwijking van de normale procedure  vindt zijn grondslag in artikel 69 van de 
Vreemdelingenwet (zie ook artikel 82 Vw) en is nader uitgewerkt in de artikelen 3:108 e.v. van het 
Vreemdelingenbesluit . Zie voor de AC-procedure met name artikel 3:112 lid 1 onder b Vreemdelingen -besluit en 
artikel 3:117 Vreemdelingenbesluit. 
7 Artikel 3.111 Vb.  
8 Schengengrenscode, Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 
2006, tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen.  
9 Vc A6/2.2.2. 
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In dit rapport zal allereerst toegelicht worden wat de GOC-procedure is en welke basis 
daarvoor is in het beleid. De juridische analyse van het beleid zal in een internationaal 
perspectief geplaatst worden. Tevens zal, gelijk aan het rapport uit 2007, een overzicht 
gegeven worden van de gemiddelde duur van de GOC-procedure, de gronden waarop 
iemand verwezen wordt naar de GOC-procedure en de uitkomst van een GOC-procedure. 
Op basis van alle verzamelde gegevens en analyses, zal een aantal conclusies getrokken  
en aantal aanbevelingen gedaan worden. 
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Methodiek 
 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland waren voornemens om dit rapport mede te 
baseren op gegevens van de overheid omtrent de GOC-procedure. Diverse malen hebben 
wij de IND verzocht om onder andere de volgende gegevens te verstrekken: 

• Gemiddelde benodigde tijd om beschikkingen te slaan in de GOC-procedure; 
• Gemiddelde duur van het verblijf in GOC tot aan de uitspraak in eerste aanleg; 
• Het gebruik van de verschillende gronden waarop iemand naar de GOC-procedure 

wordt verwezen; 
• Cijfers over de uitkomsten van de GOC-procedure (uitzetting/inwilliging etc.); 
• De nationaliteit van de in de GOC-procedure opgenomen personen;  
• Het aantal in de GOC-procedure opgenomen personen. 

 
In 2007 was eenzelfde verzoek gedaan. De IND heeft destijds de gevraagde gegevens, 
ondanks herhaalde verzoeken, niet verstrekt. UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland 
hebben deze keer na lang aandringen wel medewerking verkregen en hebben gegevens 
verkregen met betrekking tot de datum waarop de beschikkingen zijn geslagen. Wij stellen 
op prijs dat de IND ons deze gegevens heeft verstrekt.  
 
Wij zagen ons genoodzaakt om met betrekking tot de andere onderwerpen die in deze studie 
aan bod komen gebruik te maken van de cijferverzamelingen rondom GOC’ers van 
Vluchtelingenwerk in het Grenshospitium en de Raad voor Rechtsbijstand.. Tussen deze 
cijferlijsten bestaan enkele discrepanties, die veroorzaakt worden door een verschillende 
wijze van informatieverwerking. Gezamenlijk en onderling vergeleken, leveren de cijfers 
echter een betrouwbaar beeld op van de GOC-procedure.  
 
Wij hebben de zaken onderzocht die tussen 6 januari 2008 en 26 maart 2010 in het 
grenshospitium zijn ingestroomd op grond van een GOC-verwijzing. In totaal zijn in 2008 en 
2009 en de eerste maanden van 2010  in bovengenoemde periode 194 personen in de 
GOC-procedure ingestroomd. Wij hebben, zoals gezegd, van alle zaken de datum waarop 
de beschikking werd geslagen.  
Ten aanzien van de personen die in 2008 en 2009 naar het GOCD werden verwezen, 
hebben we ook de lengte van de detentie in de GOC-procedure kunnen berekenen (van 
binnenkomst tot aan uitplaatsing uit het grenshospitium). We hebben ook kunnen zien dat 
bijna 60% van de GOC-verwijzingen uiteindelijk resulteerden in een OIC verwijzing, dat wil 
zeggen alsnog opname in de gewone procedure.  
 
De juridische analyse van de toegepaste wet- en regelgeving, in combinatie met de 
cijfermatige onderbouwing hebben vervolgens geleid tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen. 
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1 Toegangsweigering, Asielaanvraag & GOC-procedure 
 
De GOC-procedure kan worden gezien als een derde procedure naast de AC- en OC-
procedure. Anders dan bij de AC- en OC-procedure is de GOC-procedure een 
grensprocedure. Op grond van de SGC10, artikel 3 Vreemdelingenwet en de 
Procedurerichtlijn11 kan een vreemdeling de toegang tot het grondgebied van een lidstaat 
geweigerd worden. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens de toegangsweigering met de 
vrijheidsontnemende maatregel en de asielaanvraag voorafgaand aan de GOC-procedure, 
kort uiteengezet.  
 
1.1 Toegangsweigering 
Wanneer een vreemdeling via een grenspost Nederland binnenkomt, verschaft hij zichzelf 
feitelijke toegang tot het Nederlandse grondgebied.12 Toegang kan geweigerd worden als de 
vreemdeling niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding of 
wanneer het benodigde visum daarin ontbreekt.13 Dit komt vaak voor bij asielzoekers. De 
vreemdeling wordt dan de toegang geweigerd op grond van art. 13 jo. 5 SGC.14 Dit betekent 
ook dat de vreemdeling verplicht is om Nederland onmiddellijk te verlaten.15 Om te 
voorkomen dat de vreemdeling zich toch toegang tot het grondgebied verschaft, kan hem 
een vrijheidsbeperkende of vrijheidsontnemende maatregel worden opgelegd, op grond van 
art. 6 lid 1 en 2 Vw. Tegen deze maatregel kan de vreemdeling rechtstreeks beroep instellen 
bij de rechtbank.16 
 
1.2 Asielaanvraag 
Als vreemdelingen aan wie aan de grens de toegang geweigerd wordt, een verzoek tot 
bescherming willen indienen, mag hen dit niet geweigerd worden; anders zou wellicht 
refoulement dreigen.17 Voor deze groep vreemdelingen vervalt dan ook de verplichting om 
Nederland onmiddellijk te verlaten.18 De toegangsweigering blijft echter in stand. In de 
praktijk wordt daarnaast vaak met de toegangsweigering, een vrijheidsontnemende 
maatregel opgelegd. Dit betekent dat de vreemdeling geen toegang tot het Nederlandse 
grondgebied krijgt en om te voorkomen dat hij zichzelf die toegang feitelijk verschaft, wordt 
hij in detentie geplaatst. De mogelijkheid van een vrijheidsbeperkende maatregel uit art. 6 lid 
1 Vw wordt voorzover bekend nauwelijks toegepast. 19 De asielzoeker moet daarom zijn 
asielaanvraag in detentie op het aanmeldcentrum op Schiphol indienen. Dit aanmeldcentrum 
is een detentiecentrum; gedurende de behandeling van zijn asielverzoek mag hij het AC 
gebouw niet verlaten en wordt hij ’s nachts in een slaapruimte ingesloten. Deze situatie 
verschilt dus van de AC-procedure in de zogenaamde land AC’s; daar kunnen 
vreemdelingen zich vrijelijk bewegen en worden ze niet ingesloten. 
 

                                                
10 Schengengrenscode, Verordening (EG) Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 
2006 tot vaststelling van het communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 
(PBEU L 105). Datum inwerkingtreding: 13 oktober 2006. 
11 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 PbEG 2005, L326/13, artikel 35. 
12 Onder toegang wordt verstaan het feitelijk betreden van het Nederlands grondgebied. Hoewel de Nederlandse 
wet in artikel 3 Vw 2000 hiervoor regels bevat zijn de bepalingen ondergeschikt aan het EG/Schengenrecht.  
13 Deze gronden zijn verder uitgewerkt in de artikelen 2.1 tot en met 2.11 Vreemdelingenbesluit (Vb) en in 
paragraaf A2/5 van de Vreemdelingencirculaire (Vc) 2000. 
14 Zie ook nadere uitwerking Vc C10/3.1 jo C12/2.2.1 
15 Art. 5 lid 1 Vw. 
16 art. 92 lid 1 en 2 Vw. 
17 Zodra een aanvraag om toegang is afgewezen, ontstaat van rechtswege de verplichting tot vertrek (artikel 45 
lid 1 aanhef en onder b Vw 2000). Dat de vertrekplicht slechts tijdelijk wordt opgeschort door het indienen van de 
asielaanvraag, is tot uitdrukking gebracht door de zogenaamde Veegwet II (Wet van 19 juni 2003, Stb.2003, 269).  
18 Art. 5 lid 3 Vw 2000. 
19 Art. 55 lid 1 Vw jo. C10/3 Vc 2000. als een asielzoeker niet detentiegeschikt is, dient hij zijn aanvraag niet op 
AC Schiphol in. 
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De asielprocedure op AC Schiphol duurde tot aan 1 juli 2010 48 procesuren (ca. vijf  
werkdagen) en vanaf 1 juli acht dagen. Drie uitkomsten zijn mogelijk.20  In de eerste plaats 
kan het asielverzoek worden toegewezen, de vreemdeling krijgt dan een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning op één van de gronden van art. 29 lid 1 Vw. In de tweede plaats kan het 
asielverzoek worden afgewezen,21 de vreemdeling wordt dan overgeplaatst naar het 
grenshospitium ter fine van uitzetting. De derde uitkomst is dat de IND niet binnen acht 
dagen (vóór 1 juli 2010 was dit vijf dagen) op een zorgvuldige wijze een beslissing kan 
nemen op het asielverzoek; de IND heeft meer tijd nodig. Op AC Schiphol bestaan in een 
dergelijk geval twee opties. In de eerste plaats kan de IND besluiten een asielzoeker uit te 
plaatsen naar een OIC alwaar zijn asielverzoek verder behandeld wordt. Echter, indien de 
IND voorziet dat zij niet binnen acht dagen, maar wel binnen zes weken op een asielverzoek 
kan beslissen, kan de vrijheidsontnemende maatregel worden voortgezet, zodat de 
vreemdeling in een gesloten onderzoekscentrum geplaatst kan worden; de zogenaamde 
GOC-procedure. In onderstaande paragraaf zal verder ingegaan worden op de voorwaarden 
voor deze procedure.  
 
1.3 GOC-procedure 
Om een beeld te geven van het gebruik van de GOC-procedure in kwantitatieve zin wordt in 
onderstaande tabel het aantal asielzoekers dat op Schiphol aankomt weergegeven alsmede 
het aantal asielzoekers dat naar de GOC-procedure werd verwezen. De getallen met 
betrekking tot 2005 en (de eerste 8 maanden van) 2006 zijn te vinden op p.22 en 23 van het 
rapport van 2007.  
 
Tabel 1: Eerste asielaanvragen op Schiphol 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Totaal aantal 
asielverzoeken 
Schiphol 

2124 1718 1299 2595 2878 

Naar GOC 236 
 

156  80 92 

 
Opvallend is de daling van het aantal GOC-verwijzingen. In 2008 en in 2009 betreft het 
tezamen 172 personen. In 2005 werd dit getal in een jaar gehaald. Cijfers over 2007 hebben 
we niet voorhanden. In 2008 en 2009 zijn personen met 37 verschillende nationaliteiten in de 
GOC-procedure opgenomen. Daarnaast is ook een aantal met ‘nationaliteit onbekend’ 
aangeduid.    
 
1.3.1 Specifieke GOC criteria anno 2010 
Om een vreemdeling in de GOC-procedure te kunnen plaatsen, dient de IND te beoordelen 
of de vrijheidsontnemende maatregel van art. 6 lid 2 Vw 2000 voortgezet kan worden.22 Dit 
gebeurde tot 1 juli 2010 op basis van een aantal niet limitatieve en niet cumulatieve criteria, 
welke opgenomen waren  in de Vreemdelingencirculaire.23 In juli 2010 is het niet-limitatieve 
karakter van de gronden gewijzigd in een limitatieve opsomming. De belangrijkste gronden 
voor doorzending naar de GVA-procedure (voorheen GOC-procedure) zijn ongewijzigd 
gebleven. Voortzetting van de vrijheidsontnemende maatregel kon tot 1 juli 2010 
plaatsvinden ingeval:  

                                                
20 Wetsvoorstel 31 994 is op 18 mei 2010 door de Eerste Kamer aanvaard.  
21 Art. 30 en 31 Vw 2000. 
22 Indien verdere behandeling van de asielaanvraag in het Grenslogies afgewacht moet worden, dient ex C4/2.2.2 
Vc 2000 opnieuw een plaatsingsbeslissing genomen te worden door de IND.  
23 C12/2.2.1 Vc 2000. 
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            a) Het asielverzoek binnen de AC-procedure kan worden afgedaan; 
b) De asielzoeker behoort tot een grotere groep asielzoekers die op hetzelfde 
moment arriveert, waarbij aanleiding bestaat om uitgebreid onderzoek te plegen naar 
de herkomst of oorzaak daarvan; 
c) Er sprake is van ‘misbruik van de asielprocedure’, bijvoorbeeld doordat de 
asielzoeker onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn reis of identiteit of zich van zijn 
al dan niet vervalste reisdocument heeft ontdaan of zijn retourticket heeft verscheurd; 
d) Er ten aanzien van de asielzoeker zijn identiteit en nationaliteit, asielrelaas of 
overlegde documenten nader onderzoek of analyse noodzakelijk is, teneinde te 
bepalen of het asielverzoek dient te worden afgewezen; 
e) De toegang geweigerd  is op grond van artikel 13 juncto artikel 5, eerste lid, onder 
d of e SGC; 
f) Er ten aanzien van de asielzoeker bij een andere staat een verzoek tot overname 
zal worden ingediend op basis van de Verordening 343/2003, de 
Overnameovereenkomst Benelux-Zwitserland of een vergelijkbare 
overnameovereenkomst; 
g) Er ten aanzien van de asielzoeker een claim is gelegd bij de aanvoerende 
maatschappij; 
h) Er sprake is van een geval waarin vermoedelijk artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
kan worden tegengeworpen. 

 
Indien de vrijheidsontnemende maatregel op één van bovenstaande criteria voortgezet kan 
worden, dan wordt de asielzoeker in principe in het Grenshospitium geplaatst. 
De onder a, b en g genoemde gronden zijn bij WBV 2010/10 geschrapt. 
 
1.3.2 Specifieke GOC- criteria anno 2007 
In dit rapport willen we onder andere de uitkomsten van het huidige onderzoek vergelijken 
met de situatie in 2007. Vandaar dat we ook de criteria zoals die in 2007 golden vergelijken 
met de criteria die nadien in de Vreemdelingencirculaire (tot aan 1 juli 2010) waren 
opgenomen. Als we bovenstaande criteria vergelijken met de criteria die golden ten tijde van 
het rapport uit 2007, zien we dat het beleid na 2007 strenger is geworden, dat wil zeggen dat 
er in beginsel meer personen in de GOC-procedure opgenomen zouden kunnen worden. De 
voor de GOC procedure relevante criteria zagen er in 2007 als volgt uit: 24 

 
(…) 
c) er sprake is van misbruik van de asielprocedure; 
d) er is nader onderzoek nodig naar de identiteit, nationaliteit of reisroute van de 
asielzoeker of door hem overlegde documenten; 
e) de toegang is geweigerd op grond van artikel 3 lid 1, onder b, Vw (een gevaar voor 
de openbare orde of nationale veiligheid); 
f) er zal bij een andere staat een verzoek tot overname van de asielaanvraag worden 
ingediend op grond van de Overeenkomst van Dublin; 
(…) 
h) er is sprake van een evident geval waarin artikel 1F Vluchtelingenverdrag kan 
worden tegengeworpen. 
 

We merkten reeds op dat het niet limitatieve karakter van de lijst in 2008 en 2009 tot 1 juli 
2010 bestond. De Raad van State zag geen reden dit beleid kritisch te beschouwen:  
 
 
 
 
 

                                                
24 C3/12.3.3 Vc 2000 en WBV 2004/32. 
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‘In C12.2.2.1 onder d Vc 2000 is vermeld dat de gen oemde criteria voor voortzetting 
van de vrijheidsontnemende maatregel niet cumulatie f en niet limitatief zijn. Volgens 
dat beleid kan bij ‘nader onderzoek’ ook worden geda cht aan de situatie van het 
tijdelijk niet kunnen horen van een vreemdeling. Ge let hierop heeft de rechtbank ten 
onrechte geoordeeld dat het MAPP-onderzoek en de daa rop volgende voortzetting van 
het nader gehoor geen grond konden vormen de maatre gel voort te zetten.’ 
 
(ABRvS 1 juli 2008 JV 2008/317 LJN BD8581) 

 
Het onderdeel c was specifieker en meer gericht op Schiphol. Ook zien we dat onderdeel d 
in de formulering die gold tot 1 juli 2010 meer gericht was op afwijzing van het asielverzoek. 
Onderdeel e was in 2007 nog gebaseerd op de Vreemdelingenwet, in onderdeel e zoals dat  
later werd geformuleerd wordt verwezen naar de SGC. De ingrijpendste wijzigingen hebben 
echter plaatsgevonden in onderdeel h.. Op basis van de formulering in 2007 konden alleen 
evidente gevallen waarin artikel 1F Vluchtelingenverdrag kon worden tegengeworpen, naar 
de GOC-procedure worden verwezen. In de  regelgeving die nadien tot stand is gekomen is 
deze toets verlaagd tot gevallen waarin vermoedelijk art. 1 F kan worden tegengeworpen. 
 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland vinden de gewijzigde formulering, met name 
onderdeel d en h, zorgwekkend. Door nader onderzoek  onder d zodanig ruim te formuleren, 
kan altijd tot GOC bepaling worden overgegaan. Daarnaast achten wij zaken waarin enkel 
het vermoeden bestaat dat artikel 1F kan worden tegengeworpen, te complex om in een 
GOC-procedure, binnen zes weken af te doen. 
 
1.3.3 De praktijk 
De praktijk liet zien - rapport 2007 - dat asielzoekers met name op grond van  d, f, en h  GOC 
werden bepaald en overgebracht naar het Grenshospitium.25 In 2008 en 2009 - voorzover wij 
hebben kunnen nagaan  - is in ongeveer 52% van de zaken het opstarten van nader 
onderzoek, grond d, de reden voor doorverwijzing naar de GOC-procedure. In 38% van de 
172 GOC-verwijzingen  werd een Dublin claim gelegd (grond f). In slechts drie gevallen is 
een minderjarige  aan wiens leeftijd werd getwijfeld in de GOC-procedure behandeld. 
Daarnaast werd in maar twee gevallen een 1F-onderzoek gestart (grond h).  
In 2010 was het beeld niet heel veel anders. Ten aanzien van de 19 personen die in de 
eerste vier maanden in het Grenshospitium waren gedetineerd, in de GOC-procedure, was 
er in 36% van de gevallen een nader onderzoek opgestart. Het aantal personen in de GOC-
procedure ten aanzien van wie een Dublinclaim werd onderzocht, was relatief gestegen, 
namelijk naar 47% van de gevallen.  
Opvallend is het lage aantal leeftijds- en 1F-onderzoeken in 2008 en 2009.  
 
1.4 Termijnen & Waarborgen GOC-procedure 
Als het niet mogelijk is om binnen acht dagen (voorheen vijf dagen) de asielaanvraag af te 
wijzen in AC Schiphol en de vreemdeling in het grenshospitium verblijft op basis van een 
voortgezette vrijheidsontnemende maatregel, dan dient de verdere behandeling van de 
aanvraag, inclusief nader onderzoek, voortvarend te geschieden.26 Omdat er echter in de 
Nederlandse wet geen maximum termijn verbonden is aan de duur van de 
vrijheidsontnemende maatregel, heeft het begrip ‘voortvarendheid’ weinig invloed.27 Door 
middel van het verbinden van consequenties aan bepaalde termijnen bestaan er binnen de 

                                                
25  De cijfers uit het rapport (zie pag.22) maken duidelijk dat in 2005 in 74 zaken nader onderzoek werd verricht, 
dat 59 zaken een Dublinonderzoek betrof, dat er 17 leeftijdsonderzoeken en 9 1F onderzoeken plaatsvonden. Let 
wel in 2005 (zie voetnoot 17 van het vorige  rapport) waren er 72 asielzoekers als minderjarige iGOC geplaatst 
maar er spoeding uitgehaald. In 2006 (eerste 8 maanden) werden 54 mensen GOC gestuurd voor ander 
onderzoek, 51 voor Dublinonderzoek, 6 voor een leeftijfsonderzoek en 3 voor een 1F onderzoek. . 
26 Mr. H.W. Groeneweg & mr. J.H. van der Winden, ’SduCommentaar: Vreemdelingenwet 2000’, Sdu Uitgevers, 
2008/2009, p. 91.; ABRvS 25 maart 2002, JV 2002, 150. 
27 Europese regelgeving hieromtrent zal in hoofdstuk IV besproken worden. 
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GOC-procedure desondanks enkele waarborgen omtrent de duur van de 
vrijheidsontnemende maatregel. De eerste waarborg is op het moment van de GOC 
bepaling. De asielzoeker kan namelijk zelf beroep instellen tegen de GOC bepaling. Als hij 
dit niet doet, is de Minister van Justitie verplicht om de GOC bepaling bij de rechtbank 
bekend te maken.28 De rechtbank beschouwt deze bekendmaking als een beroep van de 
vreemdeling en toetst vervolgens of de detentiemaatregel doelmatig is en of de maatregel na 
afweging van alle belangen gerechtvaardigd is.  
Bij de beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6 lid 1 of lid 2 van 
de Vreemdelingenwet  (in dat geval wordt er voor het slaan van de beschikking gebruik 
gemaakt van Model M19) wordt in noot 2 de volgende - waar het betreft het instellen van een 
beroep - ontmoedigende opmerking gemaakt: “na indiening van een eerste beroep (of eerste 
kennisgeving van de IND) zult u – indien de maatregel niet voor die tijd opgeheven is – 
(uiterlijk) op de 35e dag na aanvang van de vrijheidsontneming door een rechtbank gehoord 
worden. De oproep om op de zitting te verschijnen ontvangt u op het moment dat u naar de 
rechtbank zal worden vervoerd.” Het instellen van een beroep tegen een detentie die in 
principe maximaal 42 dagen is niet bepaald effectief als het kan leiden tot een zitting op de 
35e dag van de detentie.     
Als daarbij ook nog wordt meegenomen dat de Raad van State in een aantal uitspraken29 
heeft geoordeeld dat detentie op grond van artikel 6 ‘anders dan ingeval van 
inbewaringstelling op grond van artikel 59 van de Vw 2000, in beginsel niet door wet of 
beleid in duur is gelimiteerd’, verklaart dat mogelijk het feit dat er weinig procedures 
aanhangig werden gemaakt tegen opname in de GOC-procedure.  
In dit kader is het vermeldenswaard dat de Afdeling rechtspraak van de Raad van State deze 
jurisprudentie recent heeft verlaten. In een uitspraak van 26 juli 2010 overwoog het 
rechtscollege verwijzend naar het Saadi arrest30 van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens: “Aangezien hier vrijheidsontneming aan de orde is, is de Afdeling thans, in 
navolging van de rechtbank, van oordeel dat het vereiste van “due diligence” in de betekenis 
van voortvarend handelen ook van toepassing kan zijn bij een maatregel op grond van artikel 
6 van de Vw 2000.” 31 
Zes weken na de GOC bepaling volgt een tweede waarborg. In de Vc is namelijk 
opgenomen dat de vrijheidsontnemende maatregel na ‘zes weken in beginsel wordt 
opgeheven, tenzij redenen, gelegen in de persoon van de vreemdeling of zijn gedragingen, 
anders indiceren’.32 Deze beoordeling wordt door de IND gemaakt. Een derde waarborg 
bestaat uit het feit dat de asielzoeker op ieder moment zijn detentie kan aanvechten. Als de 
bewaring namelijk voortduurt, wordt het belang van de vreemdeling om in vrijheid gesteld te 
worden groter. Meestal ligt er een omslagpunt rond zes maanden na de GOC-bepaling (er is 
op dat moment sprake van detentie met het oog op uitzetting), in het voordeel van de 
asielzoeker.  
 
Daar waar het in de afgelopen jaren geen of nauwelijk zin had om in beroep te gaan tegen 
de detentiemaatregel op grond van artikel 6 Vw , is het op grond van de recente rechtspraak 
van de Raad van State mogelijk wel zinvol te procederen over detentie(-omstandigheden) 
tijdens de GOC-procedure, nu GVA-procedure.  
 
Hieronder zal relevante internationale wetgeving met betrekking tot grensprocedures en -
detentie uiteengezet worden. 

                                                
28 De bekendmaking bij de rechtbank dient uiterlijk op de 28e dag na de GOC bepaling te geschieden. 
29 ABRVS 7 februari 2003, JV 2003/114; ABRVS 15 september 2008, 200806323/1; AB 23 april 2009, 
200902296/1/V3. 
30 EHRM 29 januari 2008, Appl. Nr. 13229/03 (Saadi t. Verenigd Koninkrijk). 
31 ABRVS 26 juli 2010, 200909945/1/V3, ve10001167; in ABRVS 29 juli 2010, 200908081/1/V3 was de omslag 
ingezet (zie r.o. 2.2.1. en 2.2.2.). Zie ook ABRvS 9 augustus 2010, 201001722/1, ve10001220 en 201004951/1, 
ve10001218. Zie ook het artikel van Bram van Dokkum en Galina Cornelisse : ‘Artikel 5 EVRM en de 
voorwaarden voor een rechtmatige vreemdelingendetentie’, in A&MR 2010, nummer 9 , pag. 448-455.     
32 Vc C12/5.3 
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2 Internationale verdragen en Europese wet- & regelgeving 
 
Naast de hierboven beschreven nationale bepalingen die van toepassing zijn op de GOC-
procedure, dient Nederland zich ook te houden aan internationale bepalingen rondom 
grensdetentie en -procedures. We maken daarbij een onderscheid tussen internationale en 
Europese bepalingen. In onderstaande paragrafen zullen we toelichten in hoeverre het 
Nederlandse beleid voldoet aan deze internationale bepalingen. 
 
2.1 Vluchtelingenverdrag 
De belangrijkste artikelen uit dit verdrag voor de GOC-procedure zijn art. 31 en 33. Deze 
artikelen stellen dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waar hun 
leven gevaar loopt en dat verdragssluitende Staten geen strafsancties, op grond van 
onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatig verblijf zullen toepassen op vluchtelingen.   
 
VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR zijn van mening - onder andere gebaseerd op de 
UNHCR Guidelines on Detention33, dat asielzoekers die op onrechtmatige wijze Nederland 
binnen komen, niet automatisch gedetineerd mogen worden.  
Deze Guidelines stellen dat detentieprocedures wettelijk vastgelegd moeten worden. 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland zijn van mening dat de detentie opgelegd tijdens 
de GOC-procedure niet wettelijk geregeld is. Alhoewel de vrijheidsontnemende maatregel 
wettelijk geregeld is, zijn alle regels omtrent termijnen en gronden voor GOC bepaling in 
beleidsregels, de Vreemdelingencirculaire, neergelegd.34 Wij vinden dat hiermee 
onvoldoende toepassing aan de Guidelines gegeven wordt.  
 
De Guidelines stellen tevens dat de redenen voor detentie limitatief opgesteld moeten zijn. 
Uit de Vreemdelingencirculaire zoals die tot 30 juni 2010 gold, bleek echter duidelijk in 
paragraaf C12/2.2.1 dat dit geen limitatieve opsomming betrof. Bovendien was het beleid in 
deze paragraaf onvoldoende precies, nu gesteld werd dat: “Bovenstaande lijst is niet 
uitputtend. Indien niet (langer) aan een van de bovenstaande criteria wordt voldaan kan 
onder bijzondere omstandigheden de maatregel toch worden opgelegd dan wel worden 
voortgezet.” De minister had hier dus ruimte gelaten om ook in andere (bijzondere) 
omstandigheden gebruik te kunnen maken van de voortzetting van de vrijheidsontnemende 
maatregel. Nederland voldeed op dit punt naar onze mening dus niet aan de Guidelines. Met 
de gewijzigde tekst van Vreemdelingencirculaire C12 is een einde gekomen aan deze 
situatie. 
 
Tot slot stellen de Guidelines dat asielzoekers niet gedurende de gehele statusbepaling of 
voor onbepaalde tijd mogen worden vastgehouden.35 Alleen indien detentie noodzakelijk is 
ter vaststelling van de basiselementen van het asielverzoek, mag de asielzoeker worden 
vastgehouden. Deze uitzondering mag, aldus de Guidelines  niet gebruikt worden ter 
rechtvaardiging van de detentie voor de gehele periode waarin de status van de asielzoeker 
wordt bepaald.  VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR zijn van mening dat dit juist wel 
gebeurt bij de GOC-procedure. Zoals ook uit de cijfers in hoofdstuk 5 blijkt, overschrijdt de 
detentie gedurende de GOC-procedure de zes weken termijn  waarbinnen de beschikking 
geslagen zou moeten worden (het gemiddelde is 55 dagen in 2008 en 2009). Nederland past 
de Guidelines derhalve onvoldoende toe. 
 
2.2 EVRM 
Volgens artikel 5 van het EVRM heeft een ieder het recht op vrijheid en veiligheid van zijn 
persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in die gevallen die in artikel 5 
lid 1 EVRM staan beschreven en die overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven 

                                                
33 Zie ook UNHCR Guidelines on Detention ( February 1999). 
34 Art. 3 jo 6 lid 1 en 2 Vw. 
35 Guideline nr 3. 
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procedure zijn. Artikel 5 lid 1 onder f stelt dat iemand de vrijheid mag worden ontnomen “in 
het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon ten einde hem te beletten 
op onrechtmatige wijze het land binnen te komen of van een persoon waartegen een 
uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.” 
 
De woorden ‘wettelijk voorgeschreven procedure’ van artikel 5 lid 1 EVRM maken duidelijk 
dat de detentie een juridische basis moet hebben in de nationale wetgeving. Hierboven is 
nader toegelicht waarom UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland van mening zijn dat 
hiervan geen sprake is bij de GOC-procedure.  
 
2.2.1 Guidelines on accelerated procedures  
De toepassing van het EVRM is voortdurend aan verandering onderhevig. Met enige 
regelmaat geeft het Comite van Ministers van de Raad van Europa daarom richtlijnen uit die 
de lidstaten handvatten geven bij het toepassen van het EVRM. Het Comite van Ministers 
heeft in dit verband op 1 juli 2009 richtlijnen aangenomen voor versnelde procedures.36 De 
richtlijnen bevatten een uitwerking van hetgeen onder een versnelde procedure moet worden 
verstaan. De richtlijnen definiëren een versnelde procedure als ‘one that derogates from 
normally applicable procedural time scales and/or procedural guarantees with a view to 
expediting decision making’. De GOC-procedure kan ook als versnelde procedure 
beschouwd worden. Er moet immers binnen een kortere termijn dan de normale zes 
maanden, een beslissing genomen worden.   
 
De richtlijnen stellen  dat bijzonder complexe zaken niet in een versnelde procedure 
afgedaan zouden moeten worden. Dit zou in beginsel moeten betekenen dat 1F- zaken niet 
in deze procedure behandeld zouden moeten worden, tenzij de zaak niet als complex kan 
worden beschouwd, bijvoorbeeld als er een aanklacht ligt van een internationaal tribunaal. 
Dit veronderstelt verder dat er een inhoudelijk criterium moet zijn voor behandeling in een 
versnelde procedure. Een dergelijk inhoudelijk criterium bestaat in Nederland niet. De 
richtlijnen bevelen verder aan dat lidstaten rekening houden met kwetsbare groepen 
asielzoekers zoals alleenstaande minderjarigen, slachtoffers van marteling of mensenhandel 
en personen met psychische of fysieke beperkingen. Van hen zou niet gevergd mogen 
worden dat zij hun asielverzoek in een detentiesituatie moeten indienen. In de regelgeving is 
niet uitgesloten dat personen behorend tot kwetsbare groepen in de GOC-procedure worden 
opgenomen.  
 
In hoofdstuk IX van de richtlijn wordt overwogen dat de versnelde procedure niet te lang mag 
duren, zeker niet als er sprake is van detentie. Er staat:   
 

a) Asylum seekers shall have a reasonable time to lodge their application. 
b) The time taken for considering an application shall be sufficient to allow a full and fair 

examination, with due respect to the minimum procedural guarantees to be afforded 
to the applicant. 

c) The time should not however be so lengthy as to undermine the expediency of the 
accelerated procedure, in particular when an asylum seeker is detained. 

 
VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR zijn van mening dat de gemiddelde duur van de 
GOC-procedure dusdanig lang is, dat er, hoewel de procedure korter is dan de normale 
procedure, geen sprake meer is van een versnelde procedure in de zin van de richtlijn en 
detentie derhalve in veel gevallen niet opportuun is. 
 

                                                
36 Committee of Ministers of the Council of Europe, Guidelines on human rights protection in the context of 
accelerated procedures, 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1469829&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021
&BackColorLogged=F5D383. 
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2.2.2 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet bindende uitspraken over de 
toepassing van het EVRM. In dit kader is het van belang om te wijzen op een 
richtinggevende uitspraak van het Hof met betrekking tot grensprocedures in de zaak Saadi 
tegen het Verenigd Koninkrijk.37 In deze zaak was sprake van een asielzoeker die gedurende 
zijn asielprocedure zeven dagen gedetineerd werd. Deze asielzoeker was van mening dat dit 
in strijd met art. 5 lid 1 sub f EVRM was. Het EVRM oordeelde dat het besluit om de vrijheid 
te ontnemen zorgvuldig moet plaatsvinden, dat het doel moet zijn het voorkomen van 
ongeautoriseerde binnenkomst van een persoon in het land, en dat de plek en condities van 
de detentie geschikt moeten zijn. Het Hof wijst erop dat het niet om criminelen gaat maar om 
mogelijke vluchtelingen, en dat de lengte van de detentie niet langer mag zijn dan nodig. Het 
Hof oordeelde, gezien de ruime faciliteiten waar de heer Saadi gebruik van kon maken (er 
was een bibliotheek, internetverbinding, telefoonverbinding, hij kon zich vrij over het terrein 
van de detentiefaciliteit bewegen en werd alleen ’s avonds ingesloten) dat zeven dagen 
detentie niet disproportioneel was. Al deze genoemde faciliteiten zijn in Nederland niet 
beschikbaar voor asielzoekers die aan de grens gedetineerd worden. Daarnaast wordt de 
vrijheidsontnemende maatregel in beginsel na zes weken opgeheven. Deze periode is veel 
langer dan de ‘proportionele’ zeven dagen in het Verenigd Koninkrijk. De daadwerkelijke 
duur van de detentie is overigens langer dan de zes weken omdat ook de periode van de 
behandeling bij de rechtbank in detentie wordt doorgebracht. 
 
Uit ons onderzoek is gebleken dat vreemdelingen in de GOC-procedure gemiddeld 73 dagen 
gedetineerd zijn.38 Dit betreft de periode tussen GOC bepaling en uitplaatsing uit het 
Grenshospitium. Dit gemiddelde wordt beïnvloed door een viertal extreem lange 
detentieperiodes variërend van 332 dagen tot 427 dagen. Sommige vreemdelingen waren 
dus langer dan een jaar aan de grens gedetineerd. Wanneer we deze extremen buiten 
beschouwing laten, komen we op een gemiddelde van 61 detentiedagen. Na afloop van de 
detentie wordt 59% van de GOC’ers alsnog overgeplaatst naar een open centrum omdat de 
IND bijvoorbeeld het onderzoek niet binnen zes weken heeft kunnen afronden. 
 
In de hierbovengenoemde Saadi-zaak, was sprake van een proportionele detentieduur van 7 
dagen. Dit kan als richtinggevend worden beschouwd. Nu asielzoekers in Nederland veel 
langer dan 7 dagen aan de grens gedetineerd zijn, zonder de benodigde faciliteiten, waarna 
uiteindelijk in bijna 60 % van de gevallen uitplaatsing naar een open centrum volgt, is sprake 
van een disproportioneel gebruik van detentie. Nederland handelt derhalve niet conform de 
regels van internationaal recht.  
 
2.3 Europese verordeningen en richtlijnen 
Op EU-niveau zijn er diverse richtlijnen en codes die zien op grensprocedures en -detentie. 
Om de samenhang tussen de diverse bepalingen zo duidelijk mogelijk weer te geven, zal in 
onderstaande tekst een aantal vragen beantwoord worden, te weten:  

• Verplicht de SGC om asielzoekers en vluchtelingen aan de grens te detineren indien 
zij niet voldoen aan de voorwaarden voor toegangsverlening? 

• Valt onder de term ‘bijzondere bepalingen inzake asielrecht’ ook het uitgangspunt dat 
detentie enkel als ultimum remedium moet fungeren? 

• Wordt bij een toegangsweigering ex art. 13 jo 5 SGC detentie als ultimum remedium 
toegepast in Nederland? 

• Binnen welke termijn dient in een grensprocedure een beslissing op het asielverzoek 
genomen te worden? 

 

                                                
37EHRM 29 januari 2008, Application no. 13229/03. 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=saadi%20%7C%20v%20
%7C%20united%20%7C%20kingdom&sessionid=37637357&skin=hudoc-en 
38 Het betreft hier de periode 2008-2009. 
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Aan de beantwoording van deze vragen zal een conclusie verbonden worden met betrekking 
tot de vraag of de GOC-procedure voldoet aan de waarborgen van de EU- regelgeving. 
 
2.3.1 Toepassing van de Schengengrenscode 
De SGC is een EU-verordening  die regels, zoals grenscontroles, toegangsvoorwaarden en 
grensbewaking stelt voor de grensoverschrijding tussen een aantal landen in Europa. Artikel 
12 SGC stelt dat de bewaking aan de buitengrenzen vooral bedoeld is om maatregelen te 
kunnen nemen zodat personen niet illegaal binnen kunnen komen. Met illegale binnenkomst 
wordt de situatie bedoeld waarin personen zich toegang tot het Schengen-grondgebied 
verschaffen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden van art. 5 SGC. De voorwaarden 
van dit artikel zien voornamelijk op de geldigheid van reisdocumenten, het beschikken over 
voldoende middelen van bestaan en het tegengaan van een bedreiging van de openbare 
orde. Als vreemdelingen niet aan de voorwaarden van art. 5 SGC voldoen, wordt hen op 
grond van art. 13 SGC de toegang geweigerd. Deze bepaling ziet enkel op 
toegangsweigering; niet op detentie. 
 
Art. 13 SGC herbergt echter een belangrijke uitzondering in zich. In lid 1 wordt namelijk 
gesteld dat als een vreemdeling niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, hem de toegang 
geweigerd wordt, maar: “Dit laat de toepassing van bijzondere bepalingen inzake asielrecht 
en internationale bescherming  (…) onverlet.” 
 
Dit betekent dat met betrekking tot toegangsweigering er voor asielzoekers en vluchtelingen 
bijzondere bepalingen gelden. Dit voorbehoud wordt bevestigd door art. 3 SGC, dat stelt: 
 
Deze verordening is van toepassing op iedereen die de binnen- of buitengrenzen van de 
lidstaten overschrijdt, onverminderd: 

a) (…) 
b) de rechten van vluchtelingen en personen die om internationale bescherming 

verzoeken, met name wat betreft non-refoulement. 
 
Bovendien wordt in de preambule in overweging (20) bevestigd dat de SGC toegepast dient 
te worden met inachtneming van de verplichtingen voor lidstaten inzake internationale 
bescherming en non-refoulement. 
 
Als een vreemdeling niet valt onder bovengenoemde uitzonderingssituaties (art. 13 lid 1, 
bijzondere bepalingen of art. 3 sub b), dan is het alsnog mogelijk dat de lidstaat de 
vreemdeling toelaat tot haar grondgebied. Art. 5 lid 4 sub c SGC bevat namelijk de 
zogenaamde humanitaire clausule. Deze bepaling geeft lidstaten de vrijheid om 
vreemdelingen toe te laten tot het grondgebied, terwijl de lidstaat hiertoe niet verplicht is. Als 
een lidstaat de humanitaire clausule toepast, is detentie niet verplicht. 
 
Op basis van de SGC kan dus niet gesteld worden dat lidstaten verplicht zijn om 
asielzoekers en vluchtelingen te detineren indien zij niet aan de voorwaarden van art. 5 SGC 
voldoen. De SGC verplicht lidstaten enkel om hun buitengrenzen te bewaken en indien er 
sprake is van onrechtmatige grensoverschrijding, de toegang te weigeren, tenzij een 
bijzondere bepaling, het gestelde in art. 3 sub b of art. 5 lid 4 sub c SGC van toepassing is. 
 
2.3.2 Detentie als ultimum remedium? 
De SGC moet worden toegepast met inachtneming van bijzondere bepalingen inzake 
asielrecht en internationale bescherming. Hieronder moet in de eerste plaats het non-
refoulement beginsel, zoals neergelegd in het Vluchtelingenverdrag, worden verstaan. Dit 
wordt immers ook gesteld in art. 3 sub b SGC. Tevens kunnen de bepalingen inzake 
asielrecht zoals neergelegd in internationale verdragen hier onder geschaard worden. Dit 
geldt met name voor bepalingen voortvloeiend uit het Vluchtelingenverdrag, het EVRM, maar 
ook die bepalingen die zijn neergelegd in communautaire wet- en regelgeving. 
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In dit verband dient gekeken te worden naar het uitgangspunt dat vreemdelingendetentie 
alleen als ultimum remedium toegepast zou moeten worden. Te beargumenteren valt, dat dit 
uitgangspunt ook onder de bijzondere bepalingen ex art. 13 jo 5 SGC valt. 
De toepassing van vreemdelingendetentie als ultimum remedium vloeit o.a. voort uit één van 
de algemene beginselen van gemeenschapsrecht: het proportionaliteitsbeginsel.  
 
De Europese Commissie onderkent de relevantie van het principe dat detentie als uiterste 
middel gebruikt moet worden. In de wijzigingen die de Commissie voorstelt ten aanzien van 
de Opvangrichtlijn heeft de Commissie het volgende artikel met betrekking tot 
vreemdelingenbewaring opgenomen: 
 
Artikel 8 

1. De lidstaten houden een persoon niet in bewaring om de enkele reden dat hij om 
internationale bescherming verzoekt overeenkomstig Richtlijn 2005/85/EG van de 
Raad. 
2. In de gevallen waarin zulks nodig blijkt en op grond van een individuele 
beoordeling van elk geval, mogen de lidstaten een verzoeker overeenkomstig hun 
nationale wetgeving op een bepaalde plaats in bewaring houden wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen worden toegepast. Een 
verzoeker mag alleen op een bepaalde plaats in bewaring worden gehouden: 
(a) om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen, na te gaan of te 
controleren; 
(b) om de gegevens die ten grondslag liggen aan het asielverzoek en die 
anders verloren zouden kunnen gaan, vast te leggen; 
(c) in het kader van een procedure om een beslissing te nemen over het 
recht van de verzoeker om het grondgebied te betreden; 
(d) wanneer de bescherming van de nationale veiligheid en de openbare 
orde dat vereisen. 
Dit lid laat artikel 11 onverlet. 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat in de nationale wetgeving regels worden vastgesteld 
over alternatieven voor bewaring, zoals het zich regelmatig melden bij de overheid, 
het stellen van een borgsom of een verplichting om op een bepaalde plaats te blijven. 
 

Art. 8 lid 2 aanhef laat zien dat de Commissie van mening is dat primair minder ingrijpende 
maatregelen dan vreemdelingendetentie toegepast moeten worden. Bovendien stelt de 
Commissie dat hieraan een individuele beoordeling ten grondslag moet liggen.  
 
In art. 8 lid 2 sub a-d wordt aangegeven in welke concrete gevallen een vrijheidsontnemende 
maatregel mogelijk is. De concrete gevallen zijn limitatief opgesomd, zoals blijkt uit de 
aanhef. De gronden maken duidelijk dat er bij het opleggen of voortzetten van een 
vrijheidsontnemende maatregel een individuele beoordeling dient te komen waarbij 
gemotiveerd wordt waarom het detineren van de vreemdeling noodzakelijk is. 
 
Daarnaast heeft de Europese Commissie een amendering van de Dublinverordening 
voorgesteld. In de verordening dient volgens de Commissie te worden opgenomen dat 
Dublinclaimanten niet gedetineerd mogen worden in de periode dat er een 
overname/overdrachtsverzoek is gedaan aan een ander Dublinland. Ook nadat besloten 
werd tot overdracht is detentie volgens de Europese Commissie niet aangewezen tenzij er 
daadwerkelijk gevaar voor onderduiken bestaat.39 Dit gevaar kan niet geacht worden 
aanwezig te zijn op grond van de enkele overweging dat de betrokken persoon zich reeds 
niet heeft gehouden aan de Dublinregels. Het nuttig effect van de bepaling zou dan 
ontbreken. De Commissie stelt een herformulering (artikel 27 lid 5) voor die duidelijk maakt 

                                                
39 Recast proposal art. 27 
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dat bewaring zoveel mogelijk beperkt moet worden tot de tijd die nodig is voor de vereiste 
administratieve procedure voor het verrichten van de overdracht.  
 
Bovenstaande ondersteunt de conclusie dat de voorgestelde bijzondere bepalingen inzake 
asielrecht het uitgangspunt omvatten dat detentie enkel als ultimum remedium toegepast 
dient te worden. In paragraaf 2.3.4.zal een antwoord gegeven worden op de vraag of er in 
Nederland voldoende toepassing gegeven wordt aan het principe van detentie als ultimum 
remedium. 
 
2.3.3 Raad van Europa  
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa bepleitte in zijn 
rapport van 2009 over de situatie in Nederland eveneens een proportioneel gebruik van 
detentie. Hij overwoog onder andere het volgende:40  
 
The Commissioner recalls that the general legal principle of proportionality requires an 
individual assessment of each case as well as consideration of alternatives to detention. The 
Commissioner believes that the current scheme to detain all asylum seekers entering the 
Netherlands by air is not in line with these principles and urges the authorities to consider 
modifying this practice. 
 
2.3.4 Grensdetentie 
De beoordeling of Nederland detentie als ultimum remedium toepast, valt uiteen in twee 
elementen. In de eerste plaats dient er een individuele beoordeling aan de toepassing van 
vreemdelingendetentie vooraf te gaan. Ten tweede moeten er alternatieven voor detentie 
worden overwogen, zoals bijvoorbeeld een meldplicht of garantstelling, alvorens een 
detentiemaatregel wordt opgelegd. 

Individuele beoordeling 
Essentieel onderdeel van detentie als ultimum remedium, is het maken van een individuele 
beoordeling. Uit de bewoordingen van de Vreemdelingencirculaire C10/3.1, blijkt dat deze 
beoordeling niet gemaakt wordt bij asielzoekers en vluchtelingen aan de grens. 
 
(…) De ambtenaar belast met grensbewaking wijst in dat geval door middel van een 
beschikking op grond van artikel 6, eerste lid, juncto tweede lid Vw, het AC Schiphol aan als 
plaats of ruimte waar de vreemdeling zich dient op te houden. Voor deze aanwijzingen 
gelden geen andere criteria dan de omstandigheid dat de toegang is geweigerd (…) 
 
Op basis van het beleid worden asielzoekers dus gedetineerd zonder een individuele 
beoordeling te hebben gehad over de noodzakelijkheid van hun detentie. Het ontbreken van 
een individuele beoordeling blijkt ook uit de beschikking die een asielzoeker krijgt uitgereikt 
nadat hem de toegang is geweigerd. Deze bevat uitsluitend standaardoverwegingen en mist 
een duidelijke motivatie waarom in dit individuele geval detentie noodzakelijk was. 
 
“overwegende dat aan X de toegang is geweigerd op grond van  
 
artikel 13 juncto artikel 5 van de Verordening (EG) Nr. 562/2006 van 15 maart 2006 tot 
vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door 
personen wordt aan betrokkene op grond van art. 6 lid 1 en lid 2 van de Vreemdelingenwet 
de verplichting opgelegd zich op te houden in: 
 
AANMELDCENTRUM SCHIPHOL 
 
Deze beschikking is door mij onmiddellijk aan de vreemdeling uitgereikt.” 
                                                
40 CoE CHR Thomas Hammarberg ‘Country Report on the Netherlands’. March 2009. 
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Alternatieven 
Ook wordt de mogelijkheid tot het instellen van minder ingrijpende maatregelen in Nederland 
onvoldoende toegepast. Aan de grens wordt een vreemdeling die niet over de juiste 
documenten beschikt namelijk standaard de toegang geweigerd op grond van art. 3 Vw 2000 
en vervolgens gedetineerd op grond van art. 6 Vw. Alternatieven voor detentie zoals een 
meldplicht, het vragen van een borgsom of een familielid dat garant kan staan, worden 
nauwelijks toegepast. Deze mogelijkheden zijn bij wet gegeven in art. 56 Vw. 
 
Als we echter kijken naar de wetssystematiek dan lijkt de Nederlandse wetgever ook van 
mening te zijn geweest dat bij toegangsweigering niet primair detentie moet worden 
opgelegd. In artikel 6 lid 1 Vw wordt namelijk gesteld dat een vreemdeling aan wie toegang 
geweigerd is, kan worden verplicht zich op te houden in een bepaalde ruimte of plaats. Pas 
in lid 2 wordt gesteld dat deze ruimte kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek. 
Hetzelfde valt in hoofdstuk 5 van de Vreemdelingenwet te zien. Hier wordt primair gesproken 
over vrijheidsbeperkende maatregelen (art. 56). Secundair wordt er verwezen naar de 
mogelijkheid om vreemdelingen te detineren (art. 59). 
 
Diverse NGO’s, waaronder VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International, betogen 
al geruime tijd dat de voorwaarden voor het toepassen van vreemdelingendetentie in 
Nederland onvoldoende worden nageleefd. Amnesty International publiceerde in 2008 een 
kritisch rapport over vreemdelingendetentie in Nederland.41 
 
Op basis van de regelgeving en praktijk moet geconcludeerd worden dat bij een 
toegangsweigering ex art. 13 jo 5 SGC, detentie niet als ultimum remedium wordt toegepast. 
Het beleid in de vreemdelingencirculaire laat duidelijk zien dat detentie bij asielzoekers aan 
de grens standaard wordt opgelegd, zonder een individuele afweging te maken en 
alternatieven voor detentie te overwegen.  
De detentiemaatregel zoals hierboven beschreven, vindt plaats aan de grens. Dit betekent 
dat asielzoekers op Schiphol in vreemdelingenbewaring genomen worden. Zij doorlopen hun 
asielprocedure in een zogenaamde grensprocedure. In de volgende paragraaf zal nader 
ingegaan worden op het begrip grensprocedure en binnen welke termijn een beslissing in 
een dergelijke procedure genomen moet worden. 
 
2.3.5 Duur van grensdetentie 
Het begrip grensprocedure wordt geïntroduceerd in art. 35 Procedurerichtlijn (hierna: PR). 
Dit artikel geeft regels voor grensprocedures in lidstaten. Zowel de asielprocedure op AC 
Schiphol alsook de GOC-procedure kunnen als grensprocedures gekwalificeerd worden. Het 
gaat in beide gevallen om een procedure aan de grens waarbij een verzoek om bescherming 
is ingediend, terwijl de toegang tot het grondgebied van de lidstaat geweigerd is.  
 
Ten tijde van het ontwerpen van de PR hadden niet alle lidstaten grensprocedures. Om de 
lidstaten die wel een dergelijke procedure hadden niet te dwingen een nieuwe procedure te 
ontwerpen, werd er een zogenaamde ‘stand still’ clausule in art. 35 opgenomen. Hierdoor 
valt het artikel uiteen in twee delen. 
 
Art. 35 lid 1 PR ziet op lidstaten die ten tijde van de inwerkingtreding nog geen 
grensprocedure hadden óf op lidstaten die een grensprocedure hadden die reeds volledig 
aan de bepalingen uit hoofdstuk II van de PR voldeed.42 Lid 2 – 5 ziet op lidstaten die ten 
tijde van de inwerkingtreding van de PR een grensprocedure kenden die niet volledig aan de 
bepalingen van hoofdstuk II van de richtlijn voldeed. Zij hoefden hun procedure niet conform 

                                                
41The Netherlands: The detention of Irregular Migrants and Asylum Seekers; Amnesty International, juni 2008.  
42 Hoofdstuk II van de Procedurerichtlijn geeft minimumnormen waaraan asielprocedures in de lidstaten moeten 
voldoen. In dit hoofdstuk zijn zowel de rechten als plichten voor asielzoekers en lidstaten neergelegd. 
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hoofdstuk II vorm te geven zolang hun grensprocedure maar aan de minimumnormen van 
art. 35 lid 2-5 voldeed. Dit is de zogenaamde “stand still clausule”. 
 
In het kader van harmonisatie zijn de minimumnormen zoals neergelegd in art. 35 lid 2-5 van 
toepassing op alle Europese lidstaten met een grensprocedure. In artikel 35 lid 4 wordt 
gesproken over ‘een beslissing’, de vraag is op welke beslissing precies gedoeld wordt: de 
beslissing omtrent toegang en/of de beslissing omtrent het asielverzoek. Gezien de invulling 
van het begrip grensprocedure in art. 35 lid 1: 
 
“De lidstaten kunnen procedures invoeren om, overeenkomstig de fundamentele beginselen 
en waarborgen van hoofdstuk II, aan de grens of in transitzones van de lidstaten een 
beslissing te nemen over asielverzoeken die aldaar worden ingediend.” 
 

En gezien de koppeling die in de slotzin van art. 35 lid 3 PR gemaakt wordt tussen de 
beslissing omtrent de toegangsweigering en de beslissing op het asielverzoek, lijkt art. 35 
lid 4 PR van toepassing te zijn op beide situaties. Art. 35 lid 4 PR luidt: 

De lidstaten zorgen ervoor dat een beslissing in het kader van de in lid 2 
voorgeschreven procedures binnen een redelijke termijn wordt genomen. Wanneer niet 
binnen vier weken een beslissing is genomen, wordt aan de asielzoeker toegang tot het 
grondgebied van de lidstaat verleend zodat zijn verzoek kan worden behandeld 
overeenkomstig de andere bepalingen van deze richtlijn. 

 
Binnen een redelijke termijn dient er een beslissing te worden genomen omtrent toegang én 
asielverzoek. Na vier weken (28 dagen) volgt, bij uitblijven van een dergelijke beslissing, 
toegangverlening. In het voorstel van de Europese Commissie is artikel 35 lid 4 PR 
opgenomen in artikel 37 lid 2 PR. De tekst  met betrekking tot de vierwekentermijn is 
dezelfde gebleven.43  
Het was niet eenvoudig om een precies beeld te krijgen over het aantal zaken waarin niet 
binnen zes weken (zoals genoemd in Vc C12) een beschikking werd geslagen. Op basis van 
de cijfers hebben wij kunnen vaststellen dat in 56 zaken van de zaken in 2008 en 2009 (een 
totaal van 172 GOC zaken) niet binnen zes weken beslist.  
 
2.4 Conclusie  
Detentie van asielzoekers moet absoluut noodzakelijk en in overeenstemming zijn met de 
van toepassing zijnde nationale wetten, artikel 31 Vluchtelingenverdrag en het internationale 
recht, waaronder het communautaire recht. Asielzoekers mogen niet automatisch 
gedetineerd worden. De detentie van asielzoekers moet onder rechterlijke controle staan om 
te verzekeren dat de detentie ook daadwerkelijk noodzakelijk is.44  
 
EU-regelgeving kent geen verplichting tot het detineren van asielzoekers en vluchtelingen 
aan de grens, als zij niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden. Op grond van art. 13 en 3 
SGC dienen bijzondere bepalingen van internationale bescherming voor asielzoekers en 
vluchtelingen in acht te worden genomen. Een van de bijzondere bepalingen betreft het 
principe van detentie als ultimum remedium. Dit principe wordt bij de vrijheidsontnemende 
maatregel ex art. 6 Vw onvoldoende toegepast nu er ex Vc C10/3.1 geen individuele 
beoordeling wordt gemaakt, noch alternatieven worden overwogen. Vervolgens leidt art. 35 
lid 4 PR tot de conclusie dat in ieder geval binnen vier weken in de Nederlandse 
grensprocedures zoals de GOC-procedure en de procedure op AC Schiphol een beslissing 
op de toegangsverlening en het asielverzoek genomen moet worden. 
 

                                                
43 Voorstel van de Commissie d.d. 21 oktober 2009, COM(2009) 554 definitief. 
44 UNHCR’s Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-
Seekers, 26 februari 1999. 
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In de uitspraak Saadi tegen het Verenigd Koninkrijk heeft het EHRM bepaald dat zeven 
dagen grensdetentie niet disproportioneel is. De GOC-procedure met de verlenging van zes 
weken waarin een beslissing genomen dient te worden zal mogelijk in de ogen van het Hof 
wel disproportioneel zijn.  
 
Uit de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de 
Opvangrichtlijn blijkt dat alleen in een beperkt aantal gevallen vreemdelingendetentie 
opportuun is. 
 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland zijn van mening dat Nederland een onjuiste 
interpretatie aan de SGC geeft door te stellen dat de code verplicht tot detinering van 
asielzoekers en vluchtelingen. Bovendien wordt de detentiemaatregel niet als ultimum 
remedium toegepast, hetgeen wel verlangd wordt door de algemene beginselen van 
gemeenschapsrecht; het proportionaliteitsbeginsel. Tot slot voldoet Nederland niet aan art. 
35 lid 4 Procedurerichtlijn nu in de GOC-procedures niet altijd binnen vier weken een 
beslissing op het asielverzoek genomen wordt.  
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3 Rapport 2007 en Kamervragen 
 
In 2007 hebben UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland een rapport over de GOC-
procedure gepubliceerd. In dat rapport wordt een onderscheid gemaakt in de vier meest 
voorkomende groepen asielzoekers die naar de GOC-procedure worden verwezen. In dit 
hoofdstuk zullen we op basis van dat onderscheid kort de conclusies herhalen. Vervolgens 
schetsen we een beeld van de politieke ontwikkelingen na het rapport.  
 
3.1 Dublinclaimanten (onderdeel f) 
Dit betreft asielzoekers van wie de IND vermoedt dat een Dublinclaim gelegd kan worden. 
Omdat dit volgens de Vreemdelingencirculaire een rechtvaardigingsgrond voor voortzetting 
van de vrijheidsontnemende maatregel is, wordt de asielzoeker GOC bepaald. Gedurende 
zijn detentieperiode wordt er niet inhoudelijk gekeken naar zijn asielrelaas. 
 
Uit het rapport van 2007 kwam naar voren dat de duur van detentie bij dublinclaimanten flink 
kan oplopen. De gemiddelde detentieduur tot aan de uitzetting bedroeg 86 dagen. Dit cijfer is 
relatief hoog gezien het feit dat het asielverzoek niet inhoudelijk behandeld wordt; de 
asielzoeker wacht enkel op overdracht naar een ander land. De gemiddelde duur werd door 
twee factoren verklaard. Enerzijds door toegewezen voorlopige voorzieningen die waren 
aangevraagd om het beroep tegen de afgewezen asielaanvraag in Nederland te mogen 
afwachten. Anderzijds doordat lidstaten aan wie een terugnameverzoek was gericht erg laat, 
of helemaal niet reageerden.  
 
Ten aanzien van deze groep is de aanbeveling gedaan om na de vaststelling van de 
identiteit en de grondslag van het verzoek, detentie volledig op te heffen.  
 
3.2 Leeftijdsonderzoek 
Een leeftijdsonderzoek kan noodzakelijk worden geacht indien getwijfeld wordt aan de 
beweerde minderjarigheid van de asielzoeker.45 Dit leidt tot GOC bepaling op grond van 
onderdeel d van C12/2.2.1. 
 
In het rapport van 2007 blijkt dat ook deze groep - het betreft dan personen die meerderjarig 
worden geacht, de minderjarigen werden doorgestuurd naar OC  - lang in 
vreemdelingendetentie wordt gehouden; gemiddeld 188 dagen. Dit is met name gelegen in 
het feit dat deze groep asielzoekers moeilijk uitzetbaar is; vaak zijn zij ongedocumenteerd en 
is het voor hen moeilijk om reisdocumenten te verkrijgen. Ten aanzien van deze groep is de 
aanbeveling gedaan om alternatieve controlemogelijkheden, gekoppeld aan opvang, toe te 
passen in plaats van detentie. Bovendien zou er een wettelijke beperking van de duur van de 
detentie moeten worden ingesteld. 
  
3.3 1F onderzoek 
Artikel 1F Vluchtelingenverdrag maakt deel uit van de zogenoemde uitsluitingsgronden van 
het Vluchtelingenverdrag.46 1F-ers kunnen evenwel vaak niet uitgezet worden omdat art. 3 
EVRM zich tegen uitzetting verzet, daar deze vermeende daders zelf het slachtoffer van 
schendingen van mensenrechten zouden kunnen worden. Gezien de vergaande 
consequenties die de uitsluiting voor deze categorie personen heeft, dient deze 
verdragsbepaling restrictief te worden toegepast. Het onderzoek naar toepasselijkheid van 
artikel 1F en naar eventuele toepasselijkheid van artikel 3 EVRM moet gezien de 
consequenties zorgvuldig gebeuren. Het is daarom opmerkelijk dat ingeval van verdenking 
van 1F het mogelijk is de asielzoeker in de GOC-procedure te plaatsen.  
 

                                                
45 Vc A6/1.1.5.   
46  Het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het bijbehorende Protocol van 
New York van 1967 (Vluchtelingenverdrag). 
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Helaas was er ten tijde van het onderzoek in 2007 onvoldoende informatie beschikbaar over 
de mogelijke toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag in het kader van de 
GOC-procedure.47  
 
Ook nu zijn er weinig gegevens bekend met betrekking tot het doorsturen van vermoedelijke 
1F-ers naar de GOC-procedure. Uit het verzamelde materiaal komt naar voren dat er in 2008 
tot en met april 2010 in twee gevallen een 1F –onderzoek werd opgestart. Deze personen 
werden binnen twee weken overgeplaatst naar een OIC. De tijd benodigd voor het slaan van 
een beschikking nam in het ene geval 9 maanden in beslag. In het andere geval werd na een 
jaar de primaire beschikking ingetrokken. Gegevens met betrekking to de afloop van deze 
zaken hebben wij niet. Het verwijzen naar de GOC-procedure van personen bij wie 1F in het 
geding zou zijn lijkt echter, mede gezien de ervaring opgedaan binnen dit onderzoek, niet 
echt in de rede te liggen. Dit soort zaken zijn te complex om binnen zes weken afgerond te 
kunnen worden.  
 
3.4 Nader onderzoek naar identiteit en nationaliteit 
Als de IND niet in staat is om de identitieit en nationaliteit van de asielzoeker vast te stellen, 
mag de asielzoeker voor nader onderzoek GOC bepaald worden. Uit het rapport van 2007 
blijkt dat 50% van de GOC-ers op onderdeel d in die procedure is bepaald (71 personen). Zij 
zaten gemiddeld 95 dagen in detentie. Het grootste deel van de periode had men een 
asielaanvraag lopen. Slechts een korte periode waren zij uitgeprocedeerd. In 27 gevallen is 
de asielzoeker toch uitgeplaatst naar een OC-locatie, 24 personen zijn uitgezet en 9 op 
straat gezet. 
 
Met name ten aanzien van deze groep werd geconcludeerd dat de motivatie waarom nader 
onderzoek nodig werd geacht, onvoldoende en vaag was. Daarnaast bleek niet uit de 
beschikking die uiteindelijk volgde, wat de uitkomst van het nader onderzoek was en in 
hoeverre dit van invloed was op de beslissing. Ook bleek dat nader onderzoek soms 
helemaal niet werd uitgevoerd,en de asielzoeker simpelweg nog een keer werd gehoord. Dit 
alles leidde tot de indruk dat de GOC-procedure mogelijk willekeurig werd toegepast. 
 
De aanbeveling ten aanzien van deze groep luidde dan ook dat detentie afgeschaft zou 
moeten worden en de asielzoekers voor nader onderzoek naar een OC locatie uitgeplaatst 
moeten worden.  
 
3.5 Kamervragen 2007 
Kamervraag nummer 549 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport uit 2007 zijn enkele Kamervragen gesteld over 
de GOC-procedure.48  
 
Een van de vragen zag op het ontbreken van een motivatieplicht voor de IND met betrekking 
tot het toepassen van de GOC-procedure bij nader onderzoek. Hierop reageert de 
staatssecretaris door te zeggen dat in alle gevallen door de IND of de Dienst Terugkeer en 
Vertrek (DT&V) een reden kan worden gegeven voor de duur van de detentie. De 
staatssecretaris acht dit kennelijk niet verplicht.   
 
Tevens vindt de staatssecretaris dat er geen maximumtermijn verbonden moet worden aan 
de detentie vanwege het feit dat daarmee een belangrijke impuls om mee te werken aan het 
vertrek verdwijnt. Bij een maximumtermijn is het immers voor de vreemdeling op voorhand 
duidelijk op welk specifiek moment de detentie zal worden beëindigd. Deze redenering kan 
begrijpelijk worden gevonden binnen het kader van detentie ter fine van uitzetting. Hij is 

                                                
47 ‘Gesloten OC Procedure voor Asielzoekers’, september 2007. Vluchtelingenwerk Nederland, p.41. 
(http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Gesloten_OC_Procedure_voor_Asielzoekers.pdf). 
48  Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, nr. 549. 
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echter niet relevant bij detentie tijdens de procedure waarbij de aanspraken op toelating nog 
moeten worden beoordeeld. 
 
De staatssecretaris stelt voorts dat de vreemdeling altijd de mogelijkheid heeft om tegen (de 
voortduring van) detentie in beroep te gaan op grond van artikel 96 Vw 2000. Ook hier geldt 
dat de staatssecretaris sprak over vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting en niet over 
detentie in het kader van de GOC-procedure. Detentie in het kader van de GOC-procedure 
kan moeilijk worden aangevochten omdat de criteria waaraan getoetst moet worden niet 
duidelijk zijn. Is voortvarendheid in het onderzoek het enig denkbare criterium of moet 
bijvoorbeeld het criterium luiden of detentie noodzakelijk is? 
 
De beantwoording van de Kamervragen is naar onze mening onvolledig en onbevredigend. 
Het stellen van vervolgvragen zou opportuun zijn geweest. Echter pas vanaf oktober 2009 
kwam de GOC-procedure weer in de Kamer ter sprake, nu in het kader van de herziening 
van de asielprocedure. Over de GOC-procedure zijn vervolgens diverse (schriftelijke) vragen 
gesteld. Deze zullen we hieronder bespreken. 
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4 GOC en de nieuwe asielprocedure 
 
4.1 Kamervragen 2009-2010 
In het kader van de voorstellen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 zijn er vanaf 14 
oktober 2009 regelmatig (schriftelijke) vragen gesteld aan de staatssecretaris.49 De eerste 
vragen zagen op de regels ten aanzien van de GOC-procedure en de gemiddelde 
verblijfsduur in detentie. De staatssecretaris heeft hierop gereageerd door het beleid zoals 
neergelegd in de Vreemdelingencirculaire te herhalen. Er wordt geen volledig antwoord op 
de vragen gegeven. De vraag naar de verblijfsduur blijft onbeantwoord. Hetzelfde geldt voor 
de vragen die in de Nota naar aanleiding van Verslag zijn gesteld.50 Hierin stellen de Minister 
en staatssecretaris geen aanleiding te zien om de GOC-procedure te wijzigen in het kader 
van de nieuwe asielprocedure. Ze zijn van mening dat de procedure een goede balans is 
tussen de verplichtingen die Nederland in het kader van Schengen heeft om personen die 
niet voldoen aan de (Schengen-)voorwaarden voor toegang, niet tot het Schengengebied toe 
te laten en de individuele belangen van de vreemdeling. Het loslaten van de GOC-procedure 
zou betekenen dat vreemdelingen met het enkele indienen van een asielverzoek onder 
omstandigheden toegang tot het Schengengebied kunnen bewerkstelligen.51 
 
Tijdens diverse Algemene Overleggen (AO) over de nieuwe asielprocedure zijn vragen over 
de GOC-procedure gesteld, maar grotendeels onbeantwoord gebleven. 52 De enige 
toezegging die de staatssecretaris heeft gedaan, betreft het betrekken van de GOC-
procedure in de voortgangsnotitie over de nieuwe asielprocedure. In datzelfde AO stelde de 
staatssecretaris te verwachten dat de groep grensgeweigerden kleiner zou worden na 
aanvaarding van de achtdagenprocedure. Daarnaast noemde de staatssecretaris 
grensweigering en detentie niet alleen een instrument in het kader van Europese afspraken, 
maar ook een effectief instrument om mensen terug te kunnen sturen. Het deel van de groep 
dat effectief kan worden teruggestuurd is volgens haar verhoudingsgewijs vele malen groter 
dan de terugkeercijfers van de op een andere locatie afgewezen asielzoekers.53 Dit werd 
echter tijdens het overleg niet met cijfers onderbouwd. In hoofdstuk 5 zijn enkele cijfers 
opgenomen die twijfel over de juistheid van de bewering oproepen.  
 
Ook bij de behandeling van het wijzigingsvoorstel Vw 2000 in de Eerste Kamer zijn 
schriftelijke vragen over de GOC-procedure gesteld.54 De rechtmatigheid van deze 
procedure wordt in twijfel getrokken door de leden van de Eerste Kamer gezien EU en 
internationale regelgeving. De minister van Justitie herhaalde daarop in de Memorie van 
Antwoord enkel het huidige nationale beleid. Hij wees er bovendien op dat asielzoekers niet 
gedetineerd worden omdat ze asiel aanvragen, maar omdat ze niet over de juiste papieren 
voor grensoverschrijding beschikken. Daarnaast maakte de minister tijdens de plenaire 
behandeling duidelijk dat er volgens hem in Nederland geen sprake is van grensprocedures. 
De situatie op Schiphol is naar zijn mening niet anders dan in de land AC’s. Het enige 
verschil is de “gebouwelijke beperking” waardoor er nu nog geen volledige rust en 
voorbereidingstermijn op Schiphol is. Deze stelling van de minister gaat volledig voorbij aan 
de toegangsweigering én vrijheidsontneming voor asielzoekers en het feit dat de gehele AC-
procedure aan de grens wordt doorlopen, soms nog verlengd met de GOC-procedure. De 
stelling van de minister is tevens in strijd met de conclusies uit de studie van UNHCR die de 
implementatie van de Procedurerichtlijn heeft onderzocht.55 Deze studie stelt namelijk wel 

                                                
49 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31994, nr. 5.  
50 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31994, nr. 6. 
51 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31994, nr. 6, p 25. 
52 Tweede Kamer vergaderjaar 2009-2010  19 637 , 1331, vastgesteld 5 maart 2010, pag. 3 . 
53 idem , p. 24/25 en 31 
54  Eerste Kamer, vergaderjaar 2009-210, 31 994, B, voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie, 
vastgesteld 2 maart 2010, pag 11/12. 
55 Improving Asylum Procedure Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice, March 2010: 
UNHCR. <http://www.unhcr.org/4ba9d99d9.html>. 
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dat er in Nederland sprake is van een grensprocedure. De Eerste Kamer heeft tevens 
gewezen op resolutie 1707 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, 
waarin aanbevelingen worden gedaan om de situatie voor gedetineerde asielzoekers aan de 
grens te verbeteren.56 De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa overwoog: 
“Whilst it is universally accepted that detention must be used only as a last resort, it is 
increasingly used as a first response and also as a deterrent.” De minister herkent zich niet 
in het beeld dat door de Raad van Europa geschetst wordt. Hij ziet daarom geen aanleiding 
om de bestaande waarborgen in Nederland aan te passen.  
 
4.2 Internationaal-politieke ontwikkelingen  
Zoals al eerder genoemd, heeft de Europese Commissie een aantal wijzigingen in de 
Procedurerichtlijn met betrekking tot bepalingen die zien op grensdetentie, voorgesteld. 
Voorgesteld artikel 8 Opvangrichtlijn hebben we reeds besproken in hoofdstuk 2.3.2. 
Daarnaast heeft de Commissie een wijziging van de Dublinverordening voorgesteld. Ook 
deze is in hoofdstuk 2 besproken.  
 
4.3 Conclusie 
VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR zijn blij met de aandacht van politieke partijen voor 
de GOC-procedure. Echter, de reactie van het ministerie van Justitie laat te wensen over. 
Het bestaande beleid wordt slechts herhaald; een daadwerkelijke toets van het Nederlandse 
systeem aan de Europese richtlijnen vindt niet plaats en cijfers worden niet gegeven. 
VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR hopen daarom dat dit nieuwe rapport in 
combinatie met de recast proposals van de Europese Commissie, de bewindspersonen hier 
wel toe zal dwingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
56 Council of Europe: Parliamentary Assembly, Resolution 1707 (2010): The detention of asylum seekers and 
irregular migrants in Europe, 28 January 2010, RES 1707 (2010), available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6bec802.html 
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5 Cijfers & Onderzoeksresultaten 2008-2010 
 
Voor dit onderzoek hebben we enerzijds gebruik gemaakt van gegevens zoals verstrekt door 
de IND en anderzijds gebruik gemaakt van cijfers zoals deze door Vluchtelingenwerk op het 
Grenshospitium zijn bijgehouden. Deze cijfers geven bij benadering een beeld van de 
praktijk.  
 
De onderzoeksperiode loopt van 6 januari 2008 tot 26 maart 2010. We hebben deze periode 
opgesplitst in drie jaren; 2008, 2009 en 2010. Voor 2010 hebben we alleen het eerste 
kwartaal meegenomen daarom zullen gegevens over 2010 als trend gepresenteerd worden. 
 
Om asielzaken per jaar te kunnen indelen, is gewerkt op basis van de GOC bepaling. Het 
moment dat een vreemdeling naar de GOC-procedure wordt verwezen door de IND en hij 
het Grenshospitium instroomt is bepalend voor het jaar waarin de zaak ingedeeld wordt. Dit 
moment is tevens bepalend voor alle termijnberekeningen. 
 
Hieronder zullen de onderzoeksresultaten per tabel toegelicht worden. 
 
5.1 Totaal aantal GOC-zaken 
 
 2008 2009 2010 
Totaal aantal 
GOC zaken 

80 92 19 

 
Deze cijfers vertonen een behoorlijke daling ten opzichte van de cijfers uit het GOC rapport 
2007. In dat rapport werden in 2005, 234 GOC zaken geteld en in 2006 (t/m september) 
116.57 We kunnen op basis van deze cijfers concluderen dat de GOC-procedure minder 
wordt toegepast. Dit is opmerkelijk, aangezien het aantal eerste asielaanvragen op Schiphol 
juist is toegenomen. In 2008 waren er 2595 eerste asielaanvragen, in 2009 was dit aantal 
2878.58  
 
5.2 Gronden voor GOC-bepaling 
 
Categorieën 
 

2008 en 2009 2010  

Dublinclaimanten  
 

39 % 47% 

Nader onderzoek 
 

53 % 37% 

Leeftijdsonderzoek 
 

3 personen 1 persoon 

1F Verdenking 
 

2 personen Geen 
gegevens 

Deze cijfers laten weinig wijzigingen ten opzichte van het GOC rapport uit 2007 zien. Ook in 
die periode werd het merendeel van de asielzoekers GOC bepaald wegens nader onderzoek 
(46%). Het percentage Dublin claimanten lag daar dichtbij (44%). De cijfers voor 2010 laten 
een licht stijgende trend van het aantal Dublin claimanten zien.  
 
Het aantal asielzoekers dat wegens leeftijdonderzoek GOC bepaald is, is laag. Ook in 2006 
was dit het geval. Omdat het hier echter mogelijk om minderjarige asielzoekers gaat, blijft het 

                                                
57 Opgemerkt dient te worden dat deze cijfers noodgedwongen gebaseerd waren op gegevens van 
Vluchtelingenwerk en de SRA. Cijfers vanuit de IND konden niet geleverd worden vanwege systeemtechnische 
beperkingen. 
58 Zie ook tabel 1, 1.3. 
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ontoelaatbaar dat deze personen aan wier leeftijd wordt getwijfeld in verlengde detentie 
worden gehouden. Kinderen horen niet in de cel en detentie is nooit in hun belang. De 
minister van Justitie heeft ook diverse malen erkend dat kinderen niet in detentie geplaatst 
zouden moeten worden. Uit deze cijfers blijkt dat detentie van kinderen in de praktijk toch 
nog voorkomt.  
 
5.3 Overschrijding zes weken termijn 
 
 2008  

 
2009 

Aantal zaken waarin 
termijnoverschrijding 
plaatsvond 

26 (berekend over 
80)59  

30 (van de 92)  

Gemiddelde duur 
totale detentie  
 

88 dagen  63 dagen  

Langste duur detentie 
 

438 dagen 323 dagen 

 
In 2008 is de zes weken termijn in 26 van de 80 zaken overschreden. Dat is in meer dan 
30% van de gevallen. In 2009 is dat iets vaker het geval, namelijk in 30 van de 92 zaken. 
Een overschrijding van de termijn in meer dan 30% van de gevallen is absoluut te veel.  
 
Een overschrijding van de zes weken termijn kan plaatsvinden terwijl de betrokken 
asielzoeker nog in het GOC verblijft, maar ook wanneer hij is uitgeplaatst, naar een open 
centrum.    
 
Termijnoverschrijding en voortzetting detentie  
Als de zes weken termijn wordt overschreden, kan de detentie worden voortgezet. De 
asielzoeker blijft in dat geval gedetineerd aan de grens. In 2008 deed deze situatie zich 17 
keer voor. Deze mensen moesten vervolgens nog gemiddeld 71 dagen wachten op hun 
beschikking (let op: dit betekent niet per definitie tevens uitplaatsing!). In 2009 signaleren we 
een afname van deze termijnoverschrijding. 13 personen verbleven in detentie nadat de zes 
weken termijn was verstreken. Zij moesten vervolgens nog 28 dagen wachten op hun 
beschikking, hetgeen nog altijd vier weken is.    
 
Vaak blijft deze groep asielzoekers ook nog na het ontvangen van de beschikking in detentie 
tot ze worden uitgeplaatst. Deze uitplaatsing kan betekenen dat ze worden overgeplaatst 
naar OIC, overgedragen worden in het kader van Dublin, uitgezet worden naar het land van 
herkomst of geklinkerd worden (op straat gezet). Bovenstaande groep asielzoekers verbleef 
al met al 184 (2008) of 120 (2009) dagen in detentie.  
Dit betekent dus dat er in de onderzochte periode niet alleen in 30% van de GOC-zaken een 
termijnoverschrijding plaatsvond, maar ook dat de asielzoeker in veel gevallen na het 
ontvangen van zijn beschikking nog een lange tijd  moest wachten op uitplaatsing, waarbij in 
meerdere gevallen uitzetting niet gerealiseerd werd en vreemdelingen zelfs geklinkerd 
werden. 
 
Termijnoverschrijding en uitplaatsing naar OIC 
Nadat de zes weken termijn overschreden is, kan een asielzoeker ook uitgeplaatst worden 
naar een OIC. Gesteld zou kunnen worden dat deze personen niet meer onder de GOC-
bepaalden vallen. Het is echter interessant dat deze personen (9 in 2008) nog gemiddeld 

                                                
59  Deze berekeningen zijn gebaseerd op 80 zaken in 2008. In 18 van die zaken is geen beschikking geslagen. In 
2009 gaat het over 92 zaken waarbij ook in 18 zaken geen beschikking is geslagen (de asielzoeker heeft 
bijvoorbeeld zijn verzoek ingetrokken).   
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199 dagen (na overschrijding zes weken termijn) op hun beschikking moesten wachten. In 
2009 gold dit voor 17 personen die gemiddeld 187 dagen op hun beschikking moesten 
wachten. Met recht kan hier de vraag worden gesteld waarom deze zaken überhaupt in de 
GOC-procedure waren ondergebracht.   
 
Ons advies luidt dat er een betere inschatting moet worden gemaakt van het aantal weken 
dat benodigd is om een beschikking te slaan. Dat geldt voor beide categorieën; zowel voor 
degenen die in detentie worden gehouden als voor hen die naar een open centrum worden 
gestuurd. 56 van de 172 personen hebben ontoelaatbaar lang op hun beschikking moeten 
wachten, terwijl ervan uit werd gegaan dat een beschikking binnen 6 weken geslagen zou 
kunnen worden.   
 
Er zijn zaken waarbij het erg lang duurt voordat een beschikking wordt geslagen. Zo is er 
een persoon die na het verstrijken van de zes weken termijn nog 346 dagen heeft gewacht 
op zijn beschikking.  
 
5.4 Gemiddelde detentieduur alle GOC-bepaalden 
 
 
 

2008  2009  2010 

Gemiddelde duur 
totale detentie  
 

86 dagen 62 dagen 31 dagen 

Langste duur 
detentie 
 

438 dagen 311 dagen onbekend 

 
Omdat we deze gegevens in bijna alle GOC zaken hebben kunnen achterhalen (meer dan 
90%), zijn de cijfers representatief te noemen. We zien dat de gemiddelde detentieduur van 
alle GOC-bepaalden daalt. In 2008 zat een GOC-bepaalde gemiddeld 86 dagen in detentie 
(in 2006: 98 dagen). De cijfers over 2009 laten wederom een daling zien tot 62 dagen. 
Wij willen naast het bovenstaande extra aandacht vragen voor de langdurige detentie van 
asielzoekers die we in dit onderzoek zijn tegengekomen.  
In de periode 2008 bevonden zich meerdere uitschieters Elf asielzoekers zaten langer dan 
200 dagen in detentie. Twee daarvan zaten zelfs langer dan een jaar in detentie; een 
asielzoeker uit Gambia verbleef 366 dagen in detentie en van een man uit Tsjaad werd pas 
na 438 dagen de bewaring opgeheven.    
In 2009 zien wij drie asielzoekers die langer dan 200 dagen in detentie zaten en één persoon 
die langer dan 300 dagen in detentie heeft verbleven (323 dagen).   
 
Er vindt dus een vermindering plaats in het aantal detentie-uitschieters. In 2008 zijn dit er elf; 
in 2009 valt het terug naar vier zaken. 
 
5.5 Gegevens uitstroom GOC-procedure 
Tot slot hebben we gegevens verzameld over de wijze waarop de GOC-procedure wordt 
beëindigd. Dit kan op verschillende manieren. De asielzoekers wordt naar een open centrum 
uitgeplaatst om de verdere behandeling van zijn asielaanvraag af te wachten, of iemand 
wordt daadwerkelijk uitgezet, of geklinkerd. Hierbij wordt de detentie opgeheven en wordt 
iemand op straat gezet omdat er geen recht op opvang bestaat.  
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 2008 en 2009 2010 
Percentage 
OIC bepaalden 
 

59% 37% 

Percentage 
uitzettingen 
(incl. Dublin) 
 

31% 11% 

Percentage 
geklinkerden  

6% geen gegevens 

 
Dit overzicht laat zien dat een groot deel van de GOC-ers wordt uitgeplaatst naar een open 
centrum: bijna 60% van de asielzoekers werd uit detentie in een OIC geplaatst. Dit is een 
stijging ten opzichte van de cijfers over 2006. Toen was het percentage OIC uitgeplaatsten 
34%.  
 
Daarnaast zien we dat het aantal succesvolle uitzettingen nog altijd laag is: 31%. In 2006 
was het aantal succesvolle uitzettingen nog kleiner: slechts 24%. 
 
Tevens werden er na afloop van de GOC-procedure nog altijd mensen op straat gezet, circa 
6%. In een procedure die primair is ingericht om te voorkomen dat mensen door Europa 
gaan zwerven zonder een dak boven hun hoofd, zou dit percentage nihil moeten zijn.  
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6 Conclusies & Aanbevelingen 
 
6.1 Conclusie 
In dit onderzoek hebben we ons gericht op de theoretische legitimiteit van de GOC-
procedure. Daarnaast hebben we praktisch onderzoek verricht ten aanzien van die 
procedure. Het doel van de GOC-procedure is tweeledig; enerzijds dient de procedure het 
belang van grensbewaking, anderzijds dient de procedure succesvolle uitzettingen mogelijk 
te maken. 
 
Het theoretische onderzoek liet zien dat er geenszins een verplichting bestaat tot het 
detineren van vreemdelingen aan de grens. Ook werd er geconcludeerd dat het overwegen 
van alternatieven van detentie en daarbij meewegen van het individuele belang, aan de 
grens voorzover bekend zo goed als niet plaatsvindt. Standaard wordt de asielzoeker de 
toegang tot Nederland geweigerd en wordt hij gedetineerd. 
 
Het praktische onderzoek laat zien dat het aantal personen dat in de GOC-procedure is 
opgenomen, de laatste jaren aanzienlijk is verminderd; het zijn op jaarbasis minder dan 100 
personen. De totale instroom van asielzoekers is op AC Schiphol echter de afgelopen jaren 
toegenomen. Het lijkt er dus op dat de GOC-procedure niet lichtzinnig wordt toegepast. Toch 
kunnen we ons niet aan de indruk ontrekken dat de GOC-procedure in heel veel zaken ten 
onrechte werd toegepast, gezien bijvoorbeeld de lange periode dat men nog heeft moeten 
wachten op een beschikking na overschrijding van de zes weken termijn. 
Een interessante observatie is nog de volgende: uit gesprekken met de IND is gebleken dat 
het logistiek niet haalbaar is om veel mensen GOC te bepalen. Er zouden dan teveel 
vreemdelingen in het Grenshospitium verblijven, waarbij de IND onvoldoende capaciteit heeft 
om het nader onderzoek uit te voeren.  Indien capaciteit een factor van invloed is, is willekeur 
in het geding. Er wordt dan immers niet langer gekeken naar de inhoudelijke gronden om 
iemand naar de GOC-procedure te verwijzen maar naar de capaciteit. In een procedure die 
pretendeert zorgvuldig en efficiënt te zijn, mag de factor capaciteit geen invloed hebben op 
het al dan niet toepassen van vreemdelingenbewaring. 
 
Een groot deel van de personen die in de GOC-procedure werden opgenomen - zo’n 60% - 
wordt uiteindelijk uitgeplaatst naar een OIC. Dit rechtvaardigt de vraag of het opportuun is 
om de GOC-procedure in stand te houden. Immers 60% van de grensgeweigerden wordt 
uiteindelijk OIC geplaatst; zij hadden überhaupt niet in de GOC-procedure geplaatst hoeven 
worden. Het nader onderzoek had ook direct in een OIC kunnen plaatsvinden. Het tweede 
doel, namelijk snelle en succesvolle uitzettingen mogelijk maken, lijkt op basis van de 
onderzochte cijfers ook niet behaald te worden. De gemiddelde detentieduur bedroeg 86 
dagen in 2008 en 62 dagen in 2009. Bovendien werd slechts 31% van de GOC- bepaalden 
daadwerkelijk uitgezet. Dit percentage is hoger dan in 2006. Echter, er is op zowel financieel 
als op het vlak van capaciteitsopbouw enorm veel geïnvesteerd in de activiteiten van de 
Dienst Terugkeer en Vertrek. Een stijging van slechts 7 % uitzettingen over een periode van 
twee jaar, kan moeilijk een succes genoemd worden.  Tot slot belandde 6% van de totale 
groep GOC-bepaalden in de periode 2008-2009 op straat. 
 
In aanmerking nemende dat van de 31% succesvolle uitzettingen een groot deel 
Dublinclaimant is, zal dit percentage in de toekomst wellicht afnemen. De Europese 
Commissie heeft namelijk voorstellen gedaan om detentie van Dublinclaimanten zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Alhoewel de onderhandelingen hierover zich in een beginstadium 
bevinden, dient met deze ontwikkeling wel rekening gehouden te worden.  Het feit dat de 
Vreemdelingencirculaire is gewijzigd en er nu een limitatieve opsomming ten aanzien van 
GOC-gronden geldt, zal het totaal aantal GOC-bepalingen niet wezenlijk wijzigen. De 
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redenen waarom iemand GOC bepaald wordt, zijn namelijk gelijk gebleven en bieden nog 
steeds ruime mogelijkheden om personen naar de GOC- procedure te verwijzen.60 
 
UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland zijn derhalve van mening dat er een juridische 
noch praktische legitimiteit is om de GOC-procedure langer in stand te houden. Deze 
procedure voldoet niet aan de EU regelgeving en de normen die volgen uit de  Europese 
jurisprudentie en de beoogde doelstelling – een snelle beslissing gevolgd, in geval van een 
definitieve negatieve beslissing, door uitzetting – wordt niet bereikt. 
 
6.2 Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek luiden onze aanbevelingen als volgt: 
 

1. De huidige GOC-procedure moet worden afgeschaft; 
2. Bij detentie dient een individuele belangenafweging plaats te vinden. Detentie moet 

niet het uitgangspunt zijn en als detentie wordt overwogen moeten eerst alternatieven 
voor detentie in iedere individuele zaak overwogen worden. Deze waarborgen 
moeten ook van toepassing zijn op een GOC-bepaling; 

3. Indien niet tot afschaffing van de GOC-procedure (dan wel GVA-procedure) wordt 
besloten, doen UNHCR en Vluchtelingenwerk de aanbeveling op grond van 
bovenstaande studie de gronden die gebruikmaking van de GVA-procedure 
rechtvaardigen te beperken tot gevallen waarin evident sprake is van een 1F-casus, 
bijvoorbeeld in het geval een internationaal tribunaal een opsporingsbevel heeft 
uitgevaardigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Zie voor een uitgebreide beschrijving 1.3.1. 
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Bijlage 1: Executive summary 
 
Prolonged Border Detention: necessary and effective?  
Report on the Closed Border Procedure for asylum seekers 2008- 2010 
 
Article 18 of the European Union Procedures Directive states that Member States cannot 
detain a person solely because he or she is an asylum seeker. The Dutch Government is of 
the opinion that the 2006 Regulation on the Schengen Borders Code obliges the Netherlands 
to refuse access to the territory to aliens and detain them, if they do not fulfil the necessary 
visa requirements. 
 
In 2007, the Dutch Council for Refugees and UNHCR published a report on the closed 
reception centre procedure (the closed border procedure hereinafter: GOC-procedure). This 
procedure allows the accelerated procedure at the border to be prolonged with a maximum 
term of six weeks. As a result, asylum seekers can be detained during the GOC-procedure 
for a long period at the border i.e. for a maximum of six weeks to take a decision plus, in 
case of an appeal, the time the court needs to review the case.  
 
The 2007 research resulted in several recommendations which were directed at politicians, 
policy makers and at the executive instance responsible for the implementation of the 
procedure. Three years after the research, however, these recommendations have not been 
taken forward. The accelerated procedure at the border – including detention – is still applied 
without assessing the necessity of resorting to this procedure instead of the regular 
procedure without detention and without taking into account individual circumstances. The 
new asylum procedure, which came into force in July 2010, does not include significant 
improvements with regard to the GOC-procedure. At that time it became known as the GVA-
procedure. 
 
The Dutch Council for Refugees and UNHCR conducted follow-up research in 2010. This 
examined once more the legal basis and the duration of the GOC-procedure. The resulting 
argues for the abolition the GOC-procedure. If it is to be maintained, the Dutch Council for 
Refugees and UNHCR plead for a very limited and strict application of grounds on which 
referral of an asylum-seeker to the GOC-procedure/GVA-procedure should be made.  
 
Research results 2010 
The period covered in the research runs from 6 January 2008 to 26 March 2010 and is 
divided into three years: 2008, 2009 and 2010, although the last year, only covers three 
months and is presented as a trend.  
 
In 2008, 80 cases were referred to the GOC-procedure, in 2009, 92 cases and in the first 
three months of 2010, 19 cases were referred. These figures illustrate a significant decrease 
compared to 2007 GOC report when 234 GOC cases were reported in 2005 and 116 in 2006 
(January - September only).  We can therefore conclude that fewer asylum seekers are 
referred to the GOC-procedure. This is remarkable, since the number of first asylum 
applications at Schiphol airport have increased. In 2008, 2,595 first asylum applications were 
recorded at Schiphol airport and in 2009, 2,878 applications. 
 
 
In 2008 and 2009, the six week period was exceeded in 56 of 172 cases, that is, in some 33 
per cent of the cases.  Exceeding the maximum limit in a third of the cases is excessive and 
can not, in the view of the Dutch Council for Refugees and UNHCR, be justified.  
Exceeding the maximum period can occur while the applicant is still residing in the GOC, but 
additionally when he or she is waiting to be relocated to an open centre. When the six week 
period is exceeded, it is usually not a matter of days, but many weeks. In 2008, asylum-
seekers still in detention waited on average 42 days, plus another 71 days for a decision. In 



 
 

33

2009, it took on average six weeks and 28 days to take a decision, still four weeks more than 
is in principle allowed.  
 
If the applicant was sent to the open centre, the six week period was also often exceeded. It 
could be argued that these individuals are not to be considered as GOC-cases, because of 
the fact that they have been transferred to an open centre before a decision was taken. It is 
interesting, however, to note that in nine cases decisions were delayed by an average of 199 
days in 2008 and 17 cases with an average of 187 days in 2009. The question may be raised 
why these cases were referred to the GOC-procedure in the first place.  
We conclude that a better estimate of the number of weeks needed for decision making is 
required before an asylum seeker is referred to the GOC-procedure. This applies to those 
who are continuously held in detention and to those who are sent from the GOC-procedure 
to an open centre. In the period covered (2008-2009), 56 out of 172 persons had to wait for 
their decisions for an unacceptably long time, despite an assumption that an asylum decision 
would be made within six weeks.  
 
We see that the average period of detention of all persons referred to the GOC-procedure is 
decreasing. In 2008, an asylum seeker stayed on average 86 days in GOC-detention (in 
2006: 98 days). The figures of 2009 the period of detention was reduced to 62 days.  
In some exceptional cases, detention continued for a very long time. In 2008, 11 asylum 
seekers were held for more than 200 days in detention, including three asylum seekers who 
were held for more than 300 days (i.e. Mr. X. from Gambia for 366 days, Mr. X. from 
Bangladesh for 328 days, and Mr. X. from Iran for 307 days). One asylum seeker was 
detained for longer than 400 days (438 days for Mr. M. from Chad).  
 
In 2009, three asylum seekers were detained for more than 200 days (Mr. X. from Syria for 
249 days, Mr. X. from Turkey for 239 days, and Mr. X. from Iraq for 234 days) and one 
person was detained for longer than 300 days (Mr. X. from Algeria for 323 days).  
 
Conclusion 
In this study, we focused on the legitimacy of the GOC-procedure and researched the 
implementation of procedure. The aim of the GOC-procedure is twofold: firstly, it serves 
border control objectives and,  secondly, the procedure is intended to facilitate successful 
deportation.  
The findings illustrate that there is no obligation to detain aliens at the border. It was also 
concluded that no reflection on alternatives to detention, taking into account the 
circumstances and interests of the individual, takes place at the border.  
In recent years, the number of people referred to the GOC-procedure has decreased 
significantly and now concerns fewer than 100 people annually. The number of asylum 
claims lodged at Schiphol Airport on the other hand has increased. Nevertheless, we cannot 
avoid the conclusion that in many cases the application of the GOC-procedure is not justified. 
60 per cent of people referred to the GOC procedure are eventually relocated to an open 
centre; this begs the question whether it is appropriate to continue the existence of the GOC-
procedure. The need for further investigation, which is often the ground given for referring to 
the GOC-procedure, could just as well have taken place at the open centre. The second 
ground for referral to the GOC-procedure, the possibility of quick and successful 
deportations, seems not to have been achieved when considering the figures. Only 31 per 
cent of those referred to the GOC-procedure were actually deported. Finally, 6 per cent of 
asylum-seekers referred to the GOC-procedure ended up the street without any form of 
reception in 2008-2009. 
UNHCR and the Dutch Council for Refugees are of the opinion that the use of the GOC-
procedure in the Dutch asylum system cannot be justified either by legal or practical 
arguments. The research finds that the GOC-procedure does not meet EU standards.  
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Recommendations 
1. The current GOC-procedure should be abolished; 
2. When detention of an asylum seeker at the border is considered, an individual 

determination needs to take place, weighing the grounds for detention against the 
circumstance and interests of the individual. Alternatives to detention should be 
systematically considered in each and every individual case.  

3. If it is decided the GOC- or GVA-procedure remains in use, UNHCR and the Dutch 
Council for Refugees recommend, on the basis of this study, that its use be limited to 
cases where Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees is 
manifestly applicable, for example when an international tribunal has ordered a arrest 
warrant.  
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