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Inleiding 
Dit rondetafelgesprek dient ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van uw Kamer met 
de minister voor Immigratie en Asiel over Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en 
asielbeleid d.d. 26 april 2011. Op de agenda voor dit overleg staan enkele recente brieven 
van de minister over de positie van dit kabinet t.a.v. het EU asiel- en migratiebeleid, 
gebaseerd op het regeer- en gedoogakkoord. VluchtelingenWerk Nederland heeft zich al 
enkele malen uitgelaten over deze positie1 en zal per brief nog nader reageren vóór het 
komende AO. Dit rondetafelgesprek is genaamd ‘Kansen in EU asielbeleid’. 
VluchtelingenWerk wil zich daarom in dit position paper met name richten op de kansen die 
wíj zien voor Nederlandse agendasetting in Europa.  
 
Dublinsysteem: herijking 
Het huidige Dublinverdelingssysteem functioneert niet en moet fundamenteel worden 
herzien. De landen aan de buitengrenzen dragen de zwaarste lasten, het systeem is niet 
evenwichtig en zorgt voor prikkels om door te reizen naar andere EU lidstaten. Dit leidt tot 
langdurige en kostbare procedures en het nodeloos heen en weer ’schuiven’ van mensen. 
Zuidelijke lidstaten die van oudsher niet beschikken over de meest sterke en effectieve 
asielsystemen werken niet mee, omdat ze het gevoel hebben niet op de noordelijke lidstaten 
te kunnen rekenen. De situatie in Griekenland is een duidelijke illustratie; ook de uitspraak 
van het EHRM in de M.S.S. zaak is duidelijk. Italië lijkt de volgende op de lijst.  Er moet een 
ander systeem komen voor de verdeling van de verantwoordelijkheid voor asielzoekers 
binnen de EU. Suggesties die in het verleden door ons, maar ook door ECRE2, zijn gedaan: 

• mogelijke link tussen een asielzoeker en een bepaalde lidstaat (aanwezigheid van 
familie, landgenoten, taal); 

• verdeling volgens een van tevoren vastgestelde verdeelsleutel naar rato van 
bevolking en opnamecapaciteit (naar Duits voorbeeld); 

• intra EU relocation systeem: een algemeen verdelingssysteem dat vluchtelingen en 
mensen die op andere gronden internationale bescherming behoeven registreert en 
vervolgens deze statushouders verdeelt over de EU. Van belang is dat de eenheid 
van het gezin blijft gewaarborgd en dat sprake is van gelijkwaardige 
integratieprogramma’s.  

Wij beseffen dat deze ideeën nog verre van uitgewerkt zijn. Wij zijn graag bereid, 
bijvoorbeeld samen met ECRE, voorstellen voor alternatieven te doordenken en uit te 
werken.  
  
Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem 
Alhoewel er in het afgelopen decennium aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt, is er nog 
lang geen sprake van één gemeenschappelijk EU asielbeleid en zeker niet op hoogwaardig 
niveau. Dit betekent in feite dat er nog altijd redenen zijn voor asielzoekers om door te reizen 
naar een ander land vanwege betere procedures, meer voorzieningen en een grotere kans 
op toelating. Wat voorkomen moet worden, is een negatieve spiraal waarin geen enkele 
lidstaat een hoger niveau of meer voorzieningen wil bieden dan de ander uit angst voor de 
komst van meer asielzoekers. Een groot risico hierbij is dat uiteindelijk alle lidstaten door de 
bodem van internationale mensenrechtenverplichtingen en waarborgen zakken. Dit is niet 

                                                
1 Brieven van 22 oktober 2010, 23 november 2010, 13 april 2011. 
2 ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, maart 2008. 



alleen slecht voor de asielzoeker, maar ook voor de lidstaten die hiermee kans lopen op 
veroordelingen door de (Europese) rechter. Daarom kan beter worden gekeken naar ‘best 
practices’: wat werkt elders goed en waarom? Dit levert een win-winsituatie op: asielzoekers 
worden adequaat beschermd, terwijl de lidstaten een effectief en eerlijk asielsysteem krijgen. 
Hoe is dat te bereiken? 

• Lidstaten wisselen nog meer dan nu ervaringen en ‘good practices’ uit en betrekken 
hierbij het maatschappelijk middenveld. NGO’s zijn vaak bekend met 
samenwerkingsverbanden (onderling, maar ook met overheden) en hun ervaringen 
kunnen van toegevoegde waarde zijn. Voorbeelden: Meldpunt Asielzoekers met 
Psychische Problemen (MAPP) en medische advisering in Nederland, training van 
rechters in het gebruik van landeninformatie in Hongarije, terugkeerhuizen in België, 
alternatieven voor detentie in Zweden en het VK; 

• De rol van het EASO wordt verstevigd (met meer mensen en meer geld), zodat dit 
bureau daadwerkelijk iets kan betekenen. Ook hier dienen NGO’s en de UNHCR een 
belangrijke raadplegende rol te krijgen.  

 
Op dit moment bereidt de Europese Commissie een herzien wijzigingsvoorstel voor de 
Opvang- en de Procedurerichtlijn voor. Juist hierbij is van belang dat ‘best practices’ worden 
betrokken. Dit zorgt ervoor dat asiel- en opvangsystemen efficiënt en effectief worden en dat 
fundamentele rechten door alle lidstaten worden gewaarborgd. 
 
Externe dimensie / vluchtelingenbescherming in de regio 
Uitgangspunt van een adequaat systeem van vluchtelingenbescherming zou moeten zijn dat 
vluchtelingen zo snel en dichtbij huis als mogelijk volwaardige en duurzame bescherming 
moeten kunnen vinden. Daarom is het van belang dat: 
• Nederland zich niet alleen binnen de EU, maar ook in de regio inzet voor een versterking 
van de beschermingscapaciteit. Een coherente aanpak, voldoende financiële middelen en 
een goede samenwerking tussen  EU lidstaten en derde landen, UNHCR en het 
maatschappelijk middenveld zijn hiervoor noodzakelijk. Indien de EU zich solidair toont met 
de opvanglanden in de regio en projecten in deze landen (financieel) ondersteunt, zullen 
deze landen eerder geneigd zijn de sociale en economische situatie en de bewegingsvrijheid 
van vluchtelingen te verbeteren en mee te werken aan terugkeer.  
• Bescherming in de regio mag nooit ten koste gaan van de toegang van asielzoekers en 
vluchtelingen tot Europa. Internationale solidariteit is complementair aan de 
internationaalrechtelijke verplichtingen van de lidstaten zelf.  
 
Gezinsherenigingsrichtlijn 
 
Voor vluchtelingen is het belangrijk dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van 
gezinshereniging geen belemmering opwerpen om hun familieleden naar Nederland te 
halen, want: 
• de situatie van vluchtelingen vraagt om bijzondere aandacht vanwege de redenen die hen 
ertoe hebben gedwongen hun land te ontvluchten en die hen beletten aldaar een 
gezinsleven te leiden (zie overweging 8 van de preambule van de 
Gezinsherenigingsrichtlijn); 
 • bovendien geldt dat gezinshereniging bijdraagt aan de vorming van een sociaal-culturele 
stabiliteit die de integratie van de vluchteling in de Nederlandse samenleving bevordert (zie 
overweging 4 van de preambule van de Gezinsherenigingsrichtlijn). Ook de UNHCR wijst op 
het essentiële belang van een snelle gezinshereniging voor de integratie van vluchtelingen.3  
Voorstellen als een hogere inkomenseis, een borgsom en opleidingseisen, zullen er toe 
leiden dat gezinsleden van vluchtelingen of asielzoekers die een reguliere vergunning 
hebben gekregen langer dan onder het oude regime van elkaar gescheiden blijven. 
                                                
3 UNHCR Recommendations to the European Commission in its consultation on the upcoming Second 
European Union Agenda for Integration. March 2011 



VluchtelingenWerk Nederland hoopt dat de voorstellen zo zullen worden aangepast dat zij 
recht doen aan de positie van vluchtelingen. 
 
Richtlijn langdurig ingezetenen 
We zijn verheugd dat de Raad van Ministers op 11 april 2011 heeft ingestemd met 
uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen en 
subsidiair beschermden. Dit is positief, want: 
• dit geeft vluchtelingen en subsidiair beschermden de mogelijkheid om gebruik te maken 
van hun recht op vrij verkeer (bv. om in een andere lidstaat te werken of een studie te 
volgen); 
• dit zorgt ervoor dat vluchtelingen en subsidiair beschermden op een groot aantal 
economische en sociale terreinen recht hebben op dezelfde behandeling als de burgers van 
de lidstaat waarin zij verblijven; 
• deze uitbreiding zorgt voor betere integratie van vluchtelingen en subsidiair beschermden 
die al geruime tijd in een gastland verblijven en is daarom een grote winst in het systeem.  
 
VluchtelingenWerk Nederland gaat ervan uit dat de regering deze bepalingen volledig en 
tijdig in de Nederlandse wet- en regelgeving zal implementeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


