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Voorwoord

Detentie van asielzoekers is een problematiek waarmee UNHCR gedurende de
afgelopen 20 jaar herhaaldelijk, of eigenlijk onafgebroken, te maken heeft gehad.
En dit ondanks het feit dat Artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat
vluchtelingen die direct uit een vervolgende staat aankomen, niet gestraft mogen
worden wegens ongeoorloofde binnenkomst of ongeoorloofd verblijf.

In 1986 nam het Uitvoerend Comitee van UNHCR Conclusie No. 44 over detentie
van vluchtelingen en asielzoekers aan, die bevestigde dat detentie van
asielzoekers normalerwijze vermeden dient te worden. In 1999 publiceerde
UNHCR de “Guidelines on Detention” die dit standpunt herhaalden, en in 2006
verscheen een omvangrijke studie over “Alternatives to Detention of Asylum
Seekers and Refugees”.

Toch blijft detentie van asielzoekers een van de meer controversiële onderwerpen
in Europa. Sommige landen gebruiken detentie als een controlemiddel terwijl
asielaanvragen onderzocht worden; en ook in geval van afwijzing van een
aanvraag ter voorbereiding van een uitzetting. Critici zijn van mening dat detentie
gebruikt wordt om potentiële asielzoekers af te schrikken.

De thans voorliggende studie, geschreven gedurende een stage bij UNHCR door
mevr. drs. F. Vogelaar, thans medewerkster bij VluchtelingenWerk Nederland,
beschrijft de toepassing van voortgezette detentie in het kader van de
Nederlandse 48-uursprocedure zoals toegepast in het aanmeldcentrum Schiphol.
UNHCR is verheugd dat VluchtelingenWerk Nederland bereid is geweest deze
studie te publiceren, tesamen met een aantal aanbevelingen gericht aan politici
en beleidsmakers en -uitvoerders.

Twee aspecten van de studie zou ik hier in het bijzonder willen benoemen.

Ten eerste het gebruik van detentie ten behoeve van nader onderzoek. In
beginsel zou de Nederlandse 48-uurs procedure tot een beslissing over de
aanvraag binnen die 48 uren moeten leiden.Indien dat niet mogelijk blijkt, zou in
beginsel de normale procedure gevolgd moeten worden, wat betekent dat de
asielzoeker het aanmeldcentrum verlaat, en in vrijheid in een opvangcentrum de
verdere procedure doorloopt. Echter, in een niet te verwaarlozen aantal gevallen
in de onderzochte periode waarin geen beslissing na die eerste 48 uren is
gevallen, volgt er geen vrijlating en overplaatsing naar een opvangcentrum, maar
wordt de detentie van de asielzoeker voortgezet ten behoeve van nader
onderzoek. De studie concludeert dat de vraag naar de noodzakelijkheid van
detentie, een van de voorwaarden genoemd in Conclusie No. 44 van het
Uitvoerend Comité van UNHCR, niet aan de orde komt, of althans in de
onderzochte gevallen niet expliciet aan de orde is geweest.

Ten tweede wil ik hier de aandacht vestigen op de detentie van asielzoekers
wanneer mogelijkerwijs een ander land dan Nederland verantwoordelijk is voor de
asielaanvraag op grond van de Dublin verordening. Uit de studie blijkt dat de
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gemiddelde detentieduur in dergelijke gevallen 86 dagen was. Dit is bijzonder
betreurenswaardig, want het kan in deze gevallen zeer wel om personen gaan die
nadien als vluchteling of anderszins beschermingswaardig erkend zullen worden.
Ook de Europese Commissie erkent dat de detentie van personen bij de
toepassing van de Dublin verordening problematisch is. In haar recent
verschenen evaluatierapport1 roept de Commissie in herinnering dat bij transfers
op grond van de verordening detentiemaatregelen alleen als laatste middel
gebruikt mogen worden, wanneer alle andere maatregelen zonder gebruik van
detentie geen uitzicht op resultaat bieden en wanneer er objectieve gronden zijn
om aan te nemen dat er een hoge kans is dat de asielzoeker onderduikt.

Voorts, het moet nog maar eens gezegd worden: asielzoekers zijn mensen.
Vrouwen en mannen, meisjes en jongens op zoek naar veiligheid. Ze zijn niet
beschuldigd van, of veroordeeld voor, een misdrijf. Velen begrijpen niet waarom
ze vastgezet zijn. Vaak hebben ze ook geen enkele informatie over de vraag of,
en wanneer, ze vrij zullen komen. In sommige Europese landen is er geen
wettelijke beperking van de duur van hun detentie; in andere landen is er weinig
of geen rechterlijk toezicht; en in weer andere landen zijn de condities van
detentie niet of slechter geregeld dan voor veroordeelde misdaders.

De Nederlandse 48-uursprocedure is niet onomstreden, en evenmin de daarbij
toegepaste detentiemaatregelen. De Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet
2000 heeft in 2006 aanbevolen de 48-uursprocedure nog eens tegen de loep te
houden. Dat proces is thans gaande, en ik zou er voor willen pleiten dat daarbij
ook de vraag naar de noodzaak van detentie bij wordt betrokken.

Judith Kumin
UNHCR Regionaal Vertegenwoordiger
Juli 2007

1 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the
Dublin system, COM(2007) 299 final, 6 juni 2007.
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Een woord vooraf

Op 2 januari 2006 vraagt een jonge vrouw afkomstig uit Sierra Leone asiel aan in
Nederland. Zij heeft samen met haar jongere nichtje gereisd, waar zij al geruime
tijd voor zorgt. De moeder van het nichtje, de tante van de jonge vrouw, is al
enkele jaren daarvoor naar Nederland gevlucht. Bij aankomst op Schiphol wordt
het nichtje onder voogdij van Nidos geplaatst. De jonge vrouw krijgt te horen dat
op basis van kopieën van haar paspoort Italië verantwoordelijk wordt gehouden
voor de afhandeling van haar asielverzoek en dat zij de overdracht naar Italië in
het Grenshospitium zal moeten afwachten. In het Grenshospitium komt het tot
een emotionele hereniging tussen de jonge vrouw en haar tante, die altijd als een
moeder voor haar is geweest. Ondanks de felle protesten tegen de overdracht
naar Italië wordt de jonge vrouw na 250 dagen te hebben doorgebracht in het
Grenshospitium, overgedragen aan Italië en wordt zij (opnieuw) gescheiden van
nu niet alleen haar tante, maar ook haar nichtje. Haar asielverzoek is in
Nederland nooit inhoudelijk behandeld.

De jonge vrouw uit Sierra Leone behoort tot de vrijwel onbekende groep
asielzoekers en mogelijke vluchtelingen die zich in gesloten opvangcentra
bevinden. Deze groep asielzoekers verblijft tijdens de hele asielprocedure in het
Grenshospitium. Het gaat hier om detentie, een zeer vergaande en ingrijpende
maatregel.

Plaatsing in het Grenshospitium is niet bedoeld als straf, maar wordt wel degelijk
zo ervaren door de asielzoekers. Logisch, zij worden soms geruime tijd van hun
vrijheid beroofd, zonder iets strafbaars te hebben begaan. De asielzoekers
hebben enkel om bescherming gevraagd. Veel mensen vertellen liever niet aan
het thuisfront dat zij zich in ‘de gevangenis’ bevinden, zij schamen zich voor de
positie waarin zij zich bevinden. Ter illustratie; één van de torens van de Bijlmer
bajes fungeerde in het verleden als Grenshospitium.

Communicatiemiddelen zijn beperkt in het Grenshospitium. Het contact met de
rechtshulpverlener in Nederland of familieleden in het land van herkomst verloopt
soms zeer moeilijk, met als gevolg dat bijvoorbeeld het over laten komen van
documenten niet of niet tijdig lukt. Het is moeilijker om tot rust te komen in een
gesloten centrum, waardoor de kans bestaat dat een asielzoeker minder goed in
staat is zijn asielverzoek te onderbouwen.

Ook gezinnen met jonge kinderen worden in het Grenshospitium geplaatst.
Staatssecretaris Albayrak heeft toegezegd dat er geen kinderen meer in
vreemdelingenbewaring terecht zullen komen. Dit geldt niet voor plaatsing in het
Grenshospitium, dat op een andere rechtsbasis is gestoeld dan de
vreemdelingenbewaring. In de toekomst zullen dan ook nog altijd kinderen in het
Grenshospitium worden geplaatst en voor langere of kortere tijd van hun vrijheid
worden beroofd.

Met onderliggend rapport wil VluchtelingenWerk Nederland aandacht vragen voor
deze groep asielzoekers die zich in het Grenshospitium bevinden en nog in
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afwachting zijn van een eerste beslissing op hun asielverzoek (of een beroep bij
de rechtbank). Het onderzoek is in de periode van september tot en met
december 2006 uitgevoerd in opdracht van UNHCR. De conclusies en
aanbevelingen zijn van VluchtelingenWerk Nederland. Wij zijn dankbaar dat
UNHCR opdracht heeft gegeven voor het onderzoek en voor het voorwoord van
Judith Kumin, regionaal vertegenwoordiger van UNHCR.

VluchtelingenWerk Nederland is van mening dat alternatieven moeten worden
gezocht voor detentie. Er zouden minder zware controlemogelijkheden moeten
worden gevonden. Het onderzoek van UNHCR naar alternatieven voor detentie
van asielzoekers en vluchtelingen kan hierbij als uitgangspunt dienen. Er zou
bovendien naar onze mening een maximum duur aan de detentie van
asielzoekers moeten worden gesteld. In het geval van asielzoekers voor wie een
ander land verantwoordelijk wordt gehouden op basis van de Dublin-verordening,
zou de detentie volledig uitgesloten moeten worden, zeker gezien het feit dat het
om asielzoekers gaat wiens asielverzoeken tijdens de detentie niet inhoudelijk
worden behandeld.

Asielzoekers worden in het Grenshospitium geplaatst voor nader onderzoek. Het
is onduidelijk waaruit dit onderzoek bestaat en de oplegging van de detentie lijkt
willekeurig en oneigenlijk. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat als niet binnen
de periode van de versnelde procedure (momenteel 48 procesuren) een
beslissing op het asielverzoek kan worden genomen, toegang moet worden
gegeven tot de reguliere asielprocedure en de reguliere opvang.

Edwin Huizing
Algemeen Directeur VluchtelingenWerk Nederland
Augustus 2007
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1. Inleiding

Na haar studie in Nederland, reist een vrouw uit Zimbabwe door naar Groot-
Brittannië. In Groot-Brittannië houdt zij zich bezig met politieke activiteiten tegen
het regime van Mugabe. Uit angst dat de autoriteiten in Zimbabwe van haar
activiteiten op de hoogte zijn gekomen, vraagt zij op 15 februari 2006 asiel aan in
Groot-Brittanië. Nederland wordt verantwoordelijk gehouden en op 21 juli 2006
wordt zij overgedragen aan Nederland. In Nederland wordt haar asielverzoek
binnen de 48 uurs-procedure afgewezen en de vrouw wordt in het
Grenshospitium geplaatst in afwachting van het beroep tegen de afwijzing. De
beschikking wordt om op dat moment onbekende redenen ingetrokken. Er wordt
een nieuw besluit genomen dat voor de rechter niet stand houdt. De IND had bij
de beoordeling van het asielverzoek geen landeninformatie meegewogen. De
minister besluit niet in hoger beroep te gaan, maar een nieuwe beslissing te
nemen. De vrouw die nu al 85 dagen in het Grenshospitium door had gebracht in
procedure, werd naar een opvangcentrum doorgestuurd. Binnen een paar weken
werd de vrouw een vluchtelingenstatus verleend.

Wat betreft de vrijheidsontneming van vreemdelingen in Nederland wordt vaak
gedacht dat alleen illegale immigranten en uitgeprocedeerde asielzoekers de
vrijheid zou worden ontnomen om zo hun uitzetting te kunnen bewerkstelligen.
Echter, ook asielzoekers die nog volop in procedure zijn, kunnen worden
gedetineerd in het Grenshospitium, een gesloten opvangcentrum. Het gaat in dit
geval om asielzoekers die aan de grens geweigerd zijn, bijvoorbeeld vanwege het
feit dat zij niet in het bezit zijn van een geldig paspoort of een benodigd visum en
die aldaar een asielverzoek hebben ingediend. Hen wordt de
vrijheidsontnemende maatregel van artikel 6 lid 1 en 2 van de Vreemdelingenwet
2000 opgelegd, en vervolgens kan hangende het onderzoek naar de
asielaanvraag deze vrijheidsontnemende maatregel worden voortgezet in het
Grenshospitium op basis van het beleid dat is neergelegd in paragraaf C12/2.2.1
(oud: paragraaf C3/12.3.3.1) onder d van de Vreemdelingencirculaire 2000.
Asielzoekers komen zodoende terecht in de zogenaamde Gesloten OC-
procedure (hierna: GOC-procedure).

In de terugkeernota van november 20032 kondigde de toenmalige Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie aan een nieuw beleid te willen voeren met
betrekking tot de bevordering van terugkeer van aan de grens geweigerde
vreemdelingen. De Minister gaf aan een restrictiever beleid te willen voeren wat
betreft de doorlating vanuit het Aanmeldcentrum Schiphol naar een
opvangcentrum. Een restrictievere doorlating zou inhouden dat, wanneer het niet
mogelijk zou blijken de asielaanvraag af te wijzen binnen de 48 procesuren die op
het Aanmeldcentrum Schiphol beschikbaar zijn, het zou moeten worden bezien of
het onderzoek naar de inwilligbaarheid kan worden voortgezet in het
Grenshospitium. Het beleid neergelegd in paragraaf C12/2.2.1 onder d van de Vc
2000 voorzag al in deze mogelijkheid. Echter door een ‘ad d’ toe te voegen heeft

2 Brief van 21 november 2003 van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie:
`Terugkeernota, maatregelen voor een effectievere uitvoering van het terugkeerbeleid´
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de Minister duidelijk willen maken in welke gevallen ook daadwerkelijk gebruik
zou worden gemaakt van deze mogelijkheid. Bij besluit WBV 2004/32 van 20 april
2004 werd de Vreemdelingencirculaire (hierna: Vc) aangepast.3

Volgens paragraaf C12/2.2.1 onder d Vc 2000 kan de maatregel van artikel 6
voortgezet worden in het grenslogies, indien er ten aanzien van de asielzoeker,
zijn identiteit, nationaliteit, asielrelaas of overlegde documenten nader onderzoek
of analyse noodzakelijk is teneinde te kunnen bepalen of de asielaanvraag dient
te worden afgewezen. Uit ‘ad d’ blijkt dat tot voortzetting van de maatregel zal
worden overgegaan, wanneer de asielzoeker zijn identiteit en/of nationaliteit niet
aannemelijk heeft weten te maken of wanneer nader onderzoek naar het
asielrelaas geïndiceerd is. Verder onderzoek wordt dus noodzakelijk geacht en dit
onderzoek kan volgens deze paragraaf van de Vc naar verwachting binnen zes
weken worden afgerond. Dit nader onderzoek zou dan kunnen bestaan uit een
onderzoek naar de echtheid of authenticiteit van de door de asielzoeker
overlegde documenten, taalanalyse, leeftijdsonderzoek of ander
herkomstonderzoek.

Ondanks de duidelijkheid die de Minister heeft willen scheppen met betrekking tot
de voortzetting van de maatregel van artikel 6, is het niet helder hoe en wanneer
er wordt overgegaan tot de toepassing van deze GOC-procedure. De
vrijheidsontnemende maatregel van artikel 6 is een ingrijpende maatregel: het
gaat om detentie. De toegang tot communicatiemiddelen vanuit detentie is
beperkt, waardoor contact met de rechtshulpverlener in Nederland of familieleden
in het land van herkomst moeizamer kan verlopen. Men komt minder goed tot rust
dan in een open opvangcentrum. Hierdoor bestaat de kans dat de asielzoekers
minder goed in staat zijn hun asielverzoek te onderbouwen.

In 2006 werd een gedeelte van de asielzoekers die GOC waren bepaald, in Zeist
of in Zestienhoven vastgehouden, in plaats van in het Grenshospitium.
VluchtelingenWerk Nederland heeft geen toegang tot Zestienhoven, en had dit tot
eind 2006 ook niet tot het centrum in Zeist. Deze aldaar gedetineerde
asielzoekers hadden derhalve beperktere toegang tot de hulpverlening.

Gelet op het bovenstaande, heeft de UNHCR het nuttig geacht om onderzoek
naar de toepassing van de GOC-procedure te doen.

De bedoeling van het onderzoek was om inzicht te krijgen hoe vaak, wanneer en
op welke gronden de GOC-procedure wordt toegepast door de Immigratie en
Naturalisatie Dienst (IND). Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van
informatie en gegevens van de IND, de Stichting Rechtsbijstand Asiel en
VluchtelingenWerk Nederland, en een dossieronderzoek bij VluchtelingenWerk in
het Grenshospitium ‘de Tafelbergweg’ te Amsterdam. Ook is achteraf informatie
opgevraagd bij de desbetreffende advocaten.

3 Voortzetting maatregel van artikel 6 Vw 2000 in het grenslogies t.b.v. onderzoek na de AC-
procedure, Besluit van de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie van 20 april 2004,
nummer 2004/32, houdende wijziging van de vreemdelingencirculaire 2000
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Eerst zal kort het traject worden beschreven dat asielzoekers doorlopen die in de
GOC-procedure terecht komen (para 2). Vervolgens zal de juridische basis van
de GOC-procedure aan bod komen alsmede een mogelijk punt van kritiek (para
3). Paragraaf 4 zet de methodiek van het eigenlijke onderzoek uiteen. De
resultaten van het onderzoek zullen worden besproken in paragraaf 5. Allereerst
zal hierbij worden ingegaan op de resultaten met betrekking tot de gehele groep
asielzoekers waar het onderzoek zich op heeft gericht. Vervolgens zal deze groep
worden verdeeld op basis van de gronden waarop zij GOC zijn bepaald (Dublin-
claim, nader onderzoek, leeftijdonderzoek of mogelijke artikel 1F tegenwerping)
en zal worden ingegaan op de specifieke waarnemingen en resultaten met
betrekking tot deze groepen. In paragraaf 6 zullen de algehele conclusies volgen.
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2. Het traject van de Gesloten OC-procedure

Een vreemdeling die via de luchthaven van Schiphol Nederland binnenkomt, heeft
zichzelf feitelijk (de facto) de toegang tot het Nederlandse grondgebied verschaft.
Echter bij aankomst bij de grenspost kan de juridische (de jure) toegang tot
Nederland om verschillende redenen worden geweigerd. Deze
toegangsweigering vindt plaats op basis van artikel 3 Vw 2000. Een vreemdeling
kan onder andere de toegang worden geweigerd, wanneer hij niet in bezit is van
een geldig paspoort of wanneer het benodigde visum daarin ontbreekt. Maar ook
kan de toegang worden geweigerd omdat er onzekerheid bestaat over de door- of
terugreis van de vreemdeling, of vanwege het feit dat de vreemdeling over
onvoldoende bestaansmiddelen voor de duur van het verblijf zou beschikken. In
principe rust er een vertrekplicht op de vreemdeling die de toegang tot Nederland
is geweigerd, aldus artikel 5 lid 1 en 2 Vw 2000.

Artikel 3 lid 3 Vw 2000 bevat een speciale regeling voor asielzoekers: “De
toegang wordt niet geweigerd aan asielzoekers dan ingevolge een bijzondere
aanwijzing van de Minister.” In A2/5.5.1 Vc 2000 (oud: paragraaf A2/5.2.3) is
bepaald dat het voornemen een asielzoeker de toegang te weigeren, voorgelegd
dient te worden aan het hoofd van de IND. Het hoofd van de IND is bevoegd een
aanwijzing te geven over het al dan niet weigeren van de toegang van de
asielzoeker. In de praktijk komt het er op neer dat de Koninklijke Marechaussee
de asielzoeker direct mondeling de toegangsweigering meedeelt en overdraagt
aan de IND, zodat er op het Aanmeldcentrum een asielaanvraag ingediend kan
worden.4 Zodra de asielzoeker zich heeft aangemeld bij het Aanmeldcentrum en
zijn asielaanvraag heeft ingediend, wordt de maatregel van artikel 6 lid 1 en 2 aan
de asielzoeker opgelegd om verdere feitelijke toegang tot Nederland te
voorkomen. Artikel 6 lid 1 is een vrijheidsbeperkende maatregel, de vreemdeling
aan wie de toegang is geweigerd, kan worden verplicht zich op te houden in een
door de ambtenaar belast met grensbewaking aangewezen ruimte of plaats.
Volgens artikel 6 lid 2, de vrijheidsontnemende maatregel, kan deze ruimte of
plaats worden beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek Aangezien er geen
vertrekplicht is voor een aan de grens geweigerde asielzoeker (artikel 5 lid 3 Vw
2000), is deze maatregel niet ter uitzetting van de asielzoeker bedoeld, maar gaat
het hier om een grensbewakingmaatregel. Vervolgens volgt plaatsing in het
Aanmeldcentrum voor de behandeling van de asielaanvraag. Vanuit hier kan een
asielzoeker op twee verschillende manieren terechtkomen in de GOC-procedure.

2.1. Asielverzoek niet binnen AC-procedure afgehandeld

Na aanmelding en het indienen van het asielverzoek op het Aanmeldcentrum zal
in principe de AC-procedure gestart worden die in 48 procesuren dient te worden
afgerond. Op elk moment gedurende deze 48 procesuren kan de IND besluiten
dat het asielverzoek niet binnen de AC-procedure zal kunnen worden afgerond. In
het geval een asielverzoek als kansrijk wordt ingeschat, zal de asielzoeker
doorgestuurd worden naar een opvangcentrum. De grensbewakingmaatregel van

4 Mr. H.W. Groeneweg & Mr. J.H. van der Winden (2006): Vreemdelingenwet 2000; Artikelsgewijs
commentaar, artikel 3, p. 76.
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artikel 6 lid 1 en 2 Vw 2000 wordt dan opgeheven en de asielzoeker wordt de
toegang tot Nederland verleend. In het geval een asielverzoek niet als kansrijk
wordt ingeschat maar er wel nader onderzoek noodzakelijk is om te bepalen of
het asielverzoek daadwerkelijk dient te worden afgewezen, kan een asielzoeker
doorgestuurd worden naar het Grenshospitium. De grensbewakingsmaatregel
van artikel 6 lid 1 en 2 Vw 2000 wordt niet opgeheven, maar wordt voortgezet op
basis van paragraaf C12/2.2.1 Vc 2000. De asielzoeker zal dan verder de GOC-
procedure doorlopen.

Een asielzoeker kan in de eerste plaats ‘GOC bepaald’ worden, wanneer de IND
nader wil onderzoeken of een ander land verantwoordelijk is voor de afhandeling
van het asielverzoek op basis van de Overeenkomst van Dublin of Dublin
Verordening 343/2003.5 Het gaat hier om zogenaamde Dublin-claims. In de
tweede plaats kan een asielzoeker GOC bepaald worden wanneer er in het geval
van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) getwijfeld wordt aan de
opgegeven leeftijd en er een leeftijdsonderzoek zal plaatsvinden. Als de
asielzoeker na het leeftijdsonderzoek minderjarig wordt bevonden, zal alsnog de
vrijheidsontnemende maatregel worden opgeheven. Wanneer de asielzoeker na
het leeftijdsonderzoek meerderjarig wordt bevonden, wordt de GOC-procedure
voortgezet. Een derde reden voor GOC bepaling is de verdenking van misdaden
tegen de menselijkheid ofwel de verwachting dat artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag wellicht tegengeworpen zal kunnen worden. Tenslotte kan
een asielzoeker GOC bepaald worden als dat noodzakelijk wordt geacht om
nader onderzoek te doen naar de identiteit, nationaliteit, overlegde documenten of
het asielrelaas van de asielzoeker.

In dit laatste geval dient de IND binnen zes weken een beslissing te nemen met
betrekking tot het asielverzoek. Wanneer er binnen zes weken nog geen
beslissing is genomen, dient er een belangenafweging plaats te vinden om te
bepalen of de voortzetting van de maatregel van artikel 6 nog langer
gerechtvaardigd is. Deze termijn geldt ook voor die asielzoekers die meerderjarig
zijn bevonden naar aanleiding van het leeftijdsonderzoek. In het geval van een
Dublin-claim gelden de termijnen genoemd in de Dublin Verordening.6 Met
betrekking tot een artikel 1F verdenking worden verder geen termijnen genoemd
in de Vreemdelingencirculaire.

Wanneer de IND gedurende het nader onderzoek tot de conclusie komt dat de
zaak niet binnen zes weken zal kunnen worden afgerond of dat het asielverzoek
wellicht toch kansrijk is, dan wordt de maatregel van artikel 6 alsnog opgeheven.
In alle andere gevallen zal de maatregel voortgezet worden en een voornemen tot

5 Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria
en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een
asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.
6 Het verzoek om overname moet binnen drie maanden na indiening van het asielverzoek gedaan
worden, aldus artikel 17 lid 1 Verordening 343/2003. Als deze termijn is verlopen, leidt dat overgang
van de verantwoordelijkheid. De aangezochte staat dient binnen twee maanden te reageren (artikel
18 lid 1). Het laten verstrijken van deze termijn leidt tot verantwoordelijkheid voor het asielverzoek.
De termijn voor overname is 6 maanden, maar kan verlengd worden (artikel 19 lid 3 &4). Zie
introductie Dublin-verordening, Vluchtelingenwerk Nederland, september 2003, p.4.



13

afwijzing worden uitgebracht. De advocaat kan binnen twee weken een zienswijze
inbrengen tegen dit voornemen. Tenzij de asielzoeker alsnog wordt doorgestuurd
naar een opvangcentrum, zal er een negatieve beschikking volgen. Tegen deze
negatieve beschikking is beroep mogelijk bij de rechtbank. Tegen de uitspraak
van de rechtbank is eventueel hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Om
verschillende redenen kan gedurende de gehele procedure alsnog de maatregel
van artikel 6 worden opgeheven en de asielzoeker doorgestuurd worden naar een
opvangcentrum alwaar de procedure zal worden voortgezet. Wanneer de
asielzoeker echter tot aan de Raad van State uitgeprocedeerd raakt, zal uitzetting
het einde van de procedure zijn. In dergelijke gevallen is de maatregel van artikel
6 lid 1 en 2 dan eigenlijk niet meer een grensbewakingsmaatregel, maar dient
meer ter fine van uitzetting van de vreemdeling, zoals de maatregel van artikel 59
Vw 2000.

2.2. Asielberoep gegrond verklaard

Ook wanneer asielzoekers een negatieve beschikking in de AC-procedure aan de
grens op het Aanmeldcentrum ontvangen, kunnen zij alsnog in de GOC-
procedure terechtkomen en wel via een gegrond beroep bij de rechtbank inzake
hun asielverzoek. In dit geval doorloopt de asielzoeker in eerste instantie de AC-
procedure en wordt zijn asielverzoek binnen 48 procesuren afgedaan. Tegen
deze negatieve beschikking kan een beroep worden ingediend bij de rechtbank.
Wanneer dit beroep om inhoudelijke redenen gegrond wordt verklaard, dient de
IND zich binnen een week te beraden of hij in hoger beroep zal gaan of dat hij
een nieuwe beschikking zal afgeven.7 Indien de IND besluit tot het nemen van
een nieuwe beschikking zal opnieuw een belangenafweging moeten worden
gemaakt met betrekking tot de voortduring van de maatregel van artikel 6.
Wanneer de maatregel niet wordt opgeheven, komt de asielzoeker terecht in de
GOC-procedure, i.e., de vrijheidsontnemende maatregel o.g.v art. 6 wordt
voortgezet. Het verdere verloop van de procedure is gelijk aan hetgeen hierboven
is beschreven.

2.3 Beroep tegen de vrijheidsontneming

Tegen het opleggen van de maatregel van artikel 6 lid 1 en 2 kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank. Het is aan de vreemdeling zelf (of zijn advocaat) of hij
beroep wil instellen. Mocht de vreemdeling besluiten dit niet te doen, dan moet na
uiterlijk vier weken een ambtsbehalve kennisgeving door de staatssecretaris
worden gedaan. Als de kennisgeving door de rechtbank is ontvangen, wordt de
vreemdeling geacht zelf beroep te hebben ingesteld tegen de oplegging van de
vrijheidsontnemende maatregel, aldus artikel 94 lid 1 Vw 2000. Het beroep moet
binnen veertien dagen op een zitting behandeld zijn. De rechtbank doet
mondeling of schriftelijk uitspraak. De schriftelijke uitspraak wordt binnen zeven
dagen na de sluiting van het onderzoek gedaan. De rechtbank oordeelt of de
toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel niet in strijd is met de
Vreemdelingenwet en of deze wel in redelijkheid gerechtvaardigd is alle

7 Artikel 69 lid 2 Vreemdelingenwet 2000
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betrokken belangen in overweging genomen (zie artikel 94 lid 2 en 3 Vw 2000).
Tegen de eerste uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open op basis
van artikel 95 Vw 2000. Wanneer het eerste beroep ongegrond wordt verklaard,
kan de vreemdeling beroep instellen tegen de voortduring van de maatregel, zie
artikel 96 Vw 2000. Aan het instellen van vervolg-beroepen is geen termijn
verbonden.
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3. Een juridische basis voor de Gesloten OC-procedure?

De wettelijke basis voor de vrijheidsontneming in het geval van de GOC-
procedure is artikel 6 lid 1 en 2 van de Vreemdelingenwet 2000. Echter, de
uitwerking hiervan is te vinden in het beleid dat is neergelegd in paragraaf
C12/2.2.1 van de Vreemdelingencirculaire. Dit staat mogelijk op gespannen voet
met artikel 5 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens. Ook is de GOC-procedure niet geheel in overeenstemming met de
UNHCR Richtlijnen inzake detentie van asielzoekers.

3.1. Artikel 5 Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens

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
wettelijk voorgeschreven procedures 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.”

Op basis van artikel 3 Vw 2000 kan een vreemdeling de toegang tot Nederland
worden geweigerd. De vreemdeling dient Nederland dan in principe onmiddelijk te
verlaten. Mocht dit niet direct mogelijk zijn dan kan de maatregel van artikel 6 lid 1
en 2 worden opgelegd ter voorkoming dat de vreemdeling op onrechtmatige wijze
Nederland, en daarmee ook de Europese Unie, binnenkomt. Een
vrijheidsontnemende maatregel mag in dit geval ook worden opgelegd, aldus
artikel 5 lid 1 onder f EVRM. Ondanks het feit dat een asielzoeker die de toegang
tot Nederland is geweigerd geen vertrekplicht heeft, kan de maatregel van artikel
6 lid 1 en 2 ook aan de asielzoeker worden opgelegd ter voorkoming dat de
asielzoeker op onrechtmatige wijze Nederland binnenkomt.

Ook de voortzetting van de maatregel van artikel 6 lid 1 en 2 (GOC-procedure) is
gebaseerd op de toegangsweigering en de overweging dat het de asielzoeker zou
moeten worden belet op onrechtmatige wijze Nederland binnen te komen. De
voortzetting van de vrijheidsontnemende maatregel van artikel 6 lid 1 en 2 Vw in
het kader van de GOC-procedure is echter mogelijk in strijd met artikel 5 EVRM.

Vrijheidontneming mag slechts plaatsvinden op grond van een wettelijk
voorgeschreven procedure. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens houden de woorden ‘wettelijk voorgeschreven procedures’ in de eerste
plaats in dat de detentie een juridische basis moet hebben in de nationale
wetgeving.8 Daarbij moet deze nationale wetgeving voldoen aan bepaalde

8 EHRM, Amuur vs. France, Uitspraak van 25 juni 1996, nr. 17/1995/523/609
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voorwaarden die gesteld zijn in het EVRM. Zo moet de wet van hoge kwaliteit zijn,
voldoende precies en toegankelijk, ter voorkoming van willekeur.9

De vrijheidsontnemende maatregel ex artikel 3 jo 6 lid 1 en 2 Vw staat
beschreven in een nationale formele wet. De formele wet bevat echter geen
uitwerking van de toepassing van de vrijheidsontnemende maatregel. Deze is
neergelegd in beleidsregels in de Vreemdelingencirculaire. Enkel in de
Vreemdelingencirculaire worden redenen en termijnen genoemd. De
Vreemdelingencirculaire, die een nadere en gedetailleerde invulling geeft aan de
Vreemdelingenwet is geen formele wet, maar bevat slechts beleidsregels.

Daarbij is het beleid dat is neergelegd in paragraaf C12/2.2.1 mogelijkerwijze niet
voldoende precies. Aan het einde van de paragraaf staat het volgende:
“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 redenen voor
het voortzetten van de vrijheidsontnemende maatregel zoals genoemd in
paragraaf C12/2.2.1 Vc zijn niet limitatief en de voormalige Minister heeft hier
ruimte gelaten om ook in andere (bijzondere) omstandigheden gebruik te kunnen
maken van de voortzetting van de maatregel van artikel 6 Vw. Om die reden is
het, althans in gevallen waarin oplegging of voortzetting wordt gebaseerd op
‘bijzondere omstandigheden’,dan ook niet voldoende precies omschreven in
welke gevallen er gebruik kan worden gemaakt van de bevoegdheid de
vrijheidsontnemende maatregel voort te zetten.

De vraag kan derhalve gesteld worden of de GOC-procedure, waarbij de detentie
wordt voortgezet in het Grenshospitum op basis van beleid dat is neergelegd in
de Vreemdelingencirculaire, in overeenstemming is met het vereiste van een
“wettelijk voorgeschreven procedure”.

Hier dient verder gewezen te worden op de uitspraak van het Europese Hof van
de Rechten van de Mens in de zaak Saadi vs Verenigd Koninkrijk van 11 juli
2006.10 In deze zaak ging het om een Irakese asielzoeker die gedurende zeven
dagen werd vastgehouden op Oakington Reception Centre in het Verenigd
Koninkrijk voor de behandeling van zijn asielverzoek in een versnelde procedure.
De asielzoeker klaagde bij het EHRM dat de detentie niet in overeenstemming
zou zijn geweest met artikel 5 lid 1 onder f, nu de detentie in zijn geval niet
noodzakelijk zou zijn geweest. Het EHRM oordeelde vervolgens: ‘there is no
requirement in Article 5 § 1 (f) that the detention of a person to prevent his
effecting an unauthorised entry into the country be reasonably considered
necessary, for example to prevent his committing an offence or fleeing. All that is
required is that the detention should be a genuine part of the process to
determine whether the individual should be granted immigration clearance and/or
asylum, and that it should not otherwise be arbitrary, for example on account of

9 Nuala Mole & Catharina Harby (juni 2004); Immigration, Asylum and Detention, ECRE en The
AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe)
10 EHRM, 11 juli 2006, nr. 13229/03. Deze zaak is doorverwezen naar de Grote Kamer van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de uitspraak is dan ook nog niet defintief.
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his length.’ Het EHRM concludeerde dat in dit geval de detentie niet in strijd was
geweest met artikel 5 lid 1 onder f EVRM. Hierbij werd in acht genomen dat de
asielzoeker direct na de afwijzing van zijn asielverzoek, de afwijzing van zijn
verzoek om toegang te krijgen tot het VK en nadat hij beroep had ingediend, weer
werd vrijgelaten. Daarbij had de detentie in totaal zeven dagen geduurd, hetgeen
volgens het EHRM niet excessief was in de gegeven omstandigheden. Het EHRM
merkte verder op: ‘The Court is not required to set a maximum period on
permitted detention, although it notes that the present form of detention is ordered
on administrative authority alone.’ Gegeven deze uitspraak en de resultaten van
voorliggend onderzoek is het de vraag in hoeverre het EHRM de GOC-procedure
in overeenstemming zou achten met artikel 5 lid 1 onder f. Immers, de detentie in
het GOC-procedure duurt in het overgrote deel van de gevallen veel langer dan 7
dagen. Voor het Hof lijkt de duur van detentie een factor, evenals de wettelijke
basis en de vraag of geen sprake is van willekeur. De GOC-procedure combineert
een lange detentie met een onduidelijke wettelijke basis, en zoals later in dit
rapport zal blijken, ook een gebrek aan transparantie, zo niet willekeur.

3.2. UNHCR guidelines on the detention of asylum seekers

UNHCR is van mening dat de detentie van asielzoekers onwenselijk is en dat een
vrijheidsontnemende maatregel slechts mag worden toegepast wanneer dat
absoluut noodzakelijk is. Asielzoekers die op onrechtmatige wijze Nederland
binnen komen, zouden o.g.v. de UNHCR guidelines niet automatisch mogen
worden vastgezet en de detentie zou ook niet onnodig mogen voortduren. De
detentie van asielzoekers moet in overeenstemming zijn met de van toepassing
zijnde nationale wetten, artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag en het
internationale recht. De detentie van asielzoekers moet op een niet-
discriminerende manier worden toegepast en moet onder rechterlijke controle
staan om te verzekeren dat de detentie ook daadwerkelijk noodzakelijk is. 11

Onder de werking van de guidelines zou detentie in de volgende gevallen
gerechtvaardigd kunnen zijn; (1) het verifiëren van de identiteit van de
asielzoeker, (2) ter vaststelling van de elementen op basis waarvan de
asielzoeker een vluchtelingenstatus of asielstatus claimt, (3) in het geval dat de
asielzoeker reis- of identiteitsdocumenten heeft vernietigd of gebruik heeft
gemaakt van valse of vervalste documenten om de autoriteiten van het land waar
de asielzoeker een asielverzoek wil indienen te misleiden en (4) ter bescherming
van de nationale veiligheid of openbare orde.12

De GOC-procedure is niet volledig in overeenstemming met de richtlijnen van
UNHCR met betrekking tot detentie. In de eerste plaats vanwege de hierboven
omschreven twijfel of de GOC-procedure een ‘wettelijk voorgeschreven
procedure’ is. Daarbij dienen ook volgens de richtlijnen van UNHCR de redenen

11 UNHCR guidelines on applicable criteria and standards relating to the detention of asylum
seekers, February 1999
12 Executive Committee of UNHCR; Conclusions on the International protection of Refugees No. 44
(XXXVII)
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voor detentie limitatief te zijn opgesteld, de Vc stelt nadrukkelijk dat de paragraaf
C12/2.2.1 niet-limitatief is.

In de tweede plaats stellen de richtlijnen van UNHCR vast dat asielzoekers niet
gedurende de gehele statusbepaling of voor onbepaalde tijd mogen worden
vastgehouden. Alleen indien detentie noodzakelijk is ter vaststelling van de
basiselementen van het asielverzoek, mag de asielzoeker worden vastgehouden.
Echter deze uitzondering mag niet gebruikt worden ter rechtvaardiging van de
detentie voor de gehele periode waarin de status van de asielzoeker wordt
bepaald.13 Juist in de GOC-procedure kan het voorkomen dat de asielzoeker
gedurende de gehele statusbepaling van zijn vrijheid wordt beroofd.

13 UNHCR guidelines on applicable criteria and standards relating to the detention of asylum
seekers, februari 1999, p. 4
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4. Methodiek

Verschillende instanties en organisaties betrokken bij de asielprocedure in
Nederland is om statistische informatie gevraagd ten behoeve van onderliggend
onderzoek: de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Stichting Rechtsbijstand
Asiel, en VluchtelingenWerk Nederland.

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) beschikte enkel over gegevens met
betrekking tot de oplegging van artikel 6, niet met betrekking tot de voortzetting
van de maatregel van artikel 6 op basis van C12/2.2.1 Vc. Een verdeling op basis
van de gronden voor GOC bepaling (Dublin, artikel 1F, leeftijdsonderzoek of
nader onderzoek) was dan ook niet mogelijk op basis van IND gegevens. De IND
wilde verder ook geen uitspraak doen over de duur van de detentie of de afloop
van de procedure, aangezien de beschikbare gegevens niet geheel betrouwbaar
zouden kunnen zijn.14

De Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) beschikte naast IND cijfermateriaal ook
over eigen cijfers met betrekking tot het aantal asielzoekers per maand dat in de
GOC-procedure terecht is gekomen in 2005 en in 2006. Beide
cijferverzamelingen zijn beschikbaar gemaakt voor het onderzoek. De beide
cijferverzamelingen vertonen echter enkele discrepanties. Een verklaring hiervoor
zou de verschillende manier van informatieverwerking kunnen zijn. De SRA kon
op basis van eigen cijfers een onderverdeling maken voor de gronden van GOC
bepaling.15 Echter, ook bij de SRA waren geen gegevens beschikbaar met
betrekking tot de duur van de detentie of de afloop van de procedure.

De afdeling van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) op het Grenshospitium ‘de
Tafelbergweg’ in Amsterdam beschikte over meer specifieke informatie dan de
IND en de SRA. VWN kon niet alleen cijfers leveren met betrekking tot de
mensen die in 2005 en 2006 in de GOC-procedure terecht zijn gekomen, maar
ook de gronden voor GOC bepaling, datum van inschrijving in het
Grenshospitium, en datum -en in veel gevallen ook de reden- van uitschrijving uit
het Grenshospitium.16 Verder onderzoek heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden op
basis van deze van VWN afkomstige cijfers.

Om het onderzoek zo volledig en betrouwbaar mogelijk te maken, is uit de
gegevens van VWN een groep van asielzoekers geselecteerd. Geselecteerd zijn
die asielzoekers (in de GOC-procedure) die zich op 1 januari 2006 in het
Grenshospitium bevonden en die asielzoekers die van januari 2006 tot en met
augustus 2006 in het Grenshospitium terecht zijn gekomen vanwege GOC
bepaling. Van deze groep asielzoekers was het het meest waarschijnlijk dat er
nog dossiers aanwezig zouden zijn op het Grenshospitium of dat er nog
informatie zou kunnen worden achterhaald via een advocaat.

14 Email van Senior Adviseur Procesmanagement Asiel IND, 29 September 2006
15 Email van Juridisch Coördinator SRA AC Schiphol, 18 oktober 2006
16 Email van Werkbegeleidster Vluchtelingenwerk Grenshospitium, 5 & 19 oktober 2006
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Vervolgens is dossieronderzoek gedaan op het Grenshospitium in Amsterdam,
waarbij vijfenzestig dossiers zijn doorgenomen. Gegevens die ontbraken in de
dossiers zijn zo mogelijk achterhaald door contacten met advocaten. Tijdens het
dossieronderzoek is gelet op precieze redenen voor GOC bepaling. Er is vooral
gelet op verdere specificering in het geval van nader onderzoek, aangezien dit
nog kan worden toegespitst tot nader onderzoek naar identiteit, nationaliteit,
overlegde documenten of asielrelaas. Verder is er gelet op aanwijzingen in het
dossier waarom er in deze specifieke zaak nader onderzoek nodig was, hoe snel
dit onderzoek afgerond zou kunnen worden en voorts is de datum van de
beschikking genoteerd. Er is gelet op aanwijzingen in de beschikking of er
daadwerkelijk nader onderzoek is gedaan door de IND en of dit onderzoek nog
heeft geleid tot het starten van een beroepsprocedure.

Na afronding van het dossieronderzoek zijn de advocaten benaderd die de zaken
behartig(d)en van de asielzoekers die uiteindelijk zijn doorgestuurd naar een
opvangcentrum. Er is geïnformeerd naar de redenen voor opheffing van de
vrijheidsontnemende maatregel en de stand van zaken op dit moment met
betrekking tot het asielverzoek van cliënt. Deze informatie was vooral van belang
om een beeld te kunnen vormen in hoeverre de GOC-procedure wordt toegepast
op asielzoekers die voor een asielstatus in aanmerking komen of zouden moeten
komen. Verschillende advocaten hebben positief gereageerd en de benodigde
informatie aangeleverd. Enkele advocaten hebben niet gereageerd en slechts één
advocaat weigerde uiteindelijk mee te werken. Deze was van mening dat het
geven van dergelijk informatie zou indruisen tegen de absolute
geheimhoudingsplicht van een advocaat. Alle resultaten van bovenstaand
onderzoek zijn verwerkt en zullen hieronder worden beschreven.
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5. Resultaten

5.1 GOC bepalingen 2005

Volgens de cijfers van de IND (verkregen via de SRA: zie Methodiek) is de GOC-
procedure in 2005 in 226 gevallen toegepast. Volgens VWN zou het gaan om 234
gevallen in 2005. In het geval van de IND cijfers gaat het enkel om gevallen van
voortzetting van de maatregel van artikel 6 vanuit het Aanmeldcentrum Schiphol.
In de cijfers van VWN zijn ook de gevallen meegenomen waar de maatregel van
artikel 6 werd voortgezet na een gegrond asielberoep bij de rechtbank. Dit
verklaart mogelijk het verschil in cijfers tussen IND en VWN. De SRA heeft over
2005 slechts cijfers bijgehouden over de maanden januari tot en met juni,
gedurende deze periode zou in 142 gevallen de GOC-procedure zijn toegepast.
De cijfers van IND, VWN en SRA verschillen over deze maanden. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de verschillende manier van informatieverwerking.

GOC beslissingen 2005
IND 226
SRA (t/m juni) 142
VWN 234

Aangezien de SRA slechts cijfers heeft bijgehouden over de eerste zes maanden
van 2005 is een onderverdeling naar gronden voor GOC bepaling ook niet
volledig representatief voor 2005. Vandaar ook dat deze onderverdeling van de
cijfers van de SRA op dit moment achterwege zal worden gelaten. VWN geeft aan
dat 59 asielzoekers vanwege een Dublin-claim in de GOC-procedure terecht zijn
gekomen, 74 vanwege nader onderzoek, 89 asielzoekers vanwege een
leeftijdsonderzoek (17 asielzoekers werden uiteindelijk meerderjarig bevonden en
van 72 asielzoekers kon niet worden vastgesteld dat zij meerderjarig waren en
werden doorgestuurd naar een opvangcentrum), 9 asielzoekers vanwege een
mogelijke artikel 1F tegenwerping, 1 asielzoeker vanwege een zogenaamd BMA-
onderzoek (Bureau Medische Advisering) en 2 asielzoekers zijn om onbekende
redenen GOC bepaald. Het is niet mogelijk een uitspraak te doen over de
gemiddelde duur van de detentie of over de afloop van de procedures in 2005,
aangezien de gegevens hierover te onvolledig zijn om een betrouwbaar beeld te
kunnen scheppen.
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Onderverdeling VWN 2005
Dublin 59
Nader Onderzoek 74
Leeftijdsonderzoek 17
Nader Onderzoek 1F 9
BMA 1
Onbekend 2
Totaal 162 17

5.2 GOC bepalingen 2006

In de periode januari tot en met augustus 2006 is er, volgens de IND (wederom
op basis van de gegevens die via de SRA zijn ontvangen), in 156 gevallen de
GOC-procedure toegepast. Een interessant gegeven is dat in deze periode in 691
gevallen de maatregel van artikel 6 is opgelegd.18 In 156 van de 691, in bijna 23%
van de gevallen, werd dus de maatregel voortgezet vanwege een Dublin-claim,
nader onderzoek, artikel 1F verdenking of een leeftijdsonderzoek. Verder is
volgens de SRA de GOC-procedure in 135 gevallen toegepast en VWN geeft aan
dat het om 106 gevallen zou gaan.

GOC beslissingen 2006
IND (t/m augustus) 156
SRA (t/m augustus) 135
VWN (t/m augustus) 106

De volgende drie redenen zouden een verklaring kunnen zijn voor het verschil in
de genoemde aantallen GOC-asielzoekers in 2006. In de eerste plaats zijn in de
cijfers van VWN slechts die asielzoekers opgenomen die na leeftijdsonderzoek
meerderjarig zijn bevonden en niet die asielzoekers van wie niet kon worden
vastgesteld dat ze meerderjarig waren. Deze zijn wel opgenomen in de cijfers van
de IND. Ten tweede zijn er gedurende deze periode GOC-asielzoekers van het
Aanmeldcentrum Schiphol overgeplaatst naar detentiecentra in Zeist of
Zestienhoven en niet naar het Grenshospitium in Amsterdam. Deze asielzoekers
zijn dan ook niet geregistreerd door VluchtelingenWerk, maar wel opgenomen in
de cijfers van de IND. Ten derde gaat het in het geval van de cijfers van de IND
enkel om gevallen van voortzetting van maatregel van artikel 6 vanuit het
Aanmeldcentrum Schiphol, daar waar in de cijfers van VWN ook de gevallen zijn
meegenomen waar de maatregel van artikel 6 is voortgezet na een gegrond
asielberoep bij de rechtbank. Het verschil tussen IND en SRA is mogelijk weer te
verklaren aan de hand van de verschillende manier van informatieverwerking.

17 Het gaat hier om de boven genoemde 234 asielzoekers die volgens VWN in 2005 in de GOC-procedure
terecht zijn gekomen minus de 72 asielzoekers die na leeftijdsonderzoek minderjarig waren bevonden.
18 Informatie van de IND. Helaas is niet dezelfde informatie beschikbaar met betrekking tot het hele jaar 2005.
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Wat betreft de onderverdeling naar gronden voor GOC bepaling stelt de SRA19
dat 30 asielzoekers in de GOC-procedure terecht zijn gekomen vanwege een
Dublin-claim, 62 asielzoekers vanwege nader onderzoek, 54 asielzoekers
vanwege een leeftijdsonderzoek en 3 asielzoekers vanwege een artikel 1F
verdenking. VWN stelt dat 51 asielzoekers vanwege een Dublin-claim GOC zijn
gegaan, 54 asielzoekers vanwege nader onderzoek, 6 asielzoekers vanwege
leeftijdsonderzoek (let op: enkel meerderjarig bevonden asielzoekers na
leeftijdsonderzoek vermeld), en 3 asielzoekers vanwege een artikel 1F
verdenking. Opvallend is het verschil met betrekking tot het genoemde aantal
asielzoekers dat vanwege een Dublin-claim of vanwege nader onderzoek GOC
zijn bepaald. Echter in veel gevallen wordt een asielzoeker GOC bepaald
vanwege nader onderzoek naar de eventuele verantwoordelijkheid voor het
asielverzoek van een ander land. Er wordt op het formulier aangegeven dat het
om nader onderzoek gaat, terwijl het eigenlijk een Dublin-claim betreft. Een
mogelijke verklaring is dan ook dat de SRA dit als nader onderzoek heeft
genoteerd, terwijl door VWN de asielzoeker direct als Dublin-claimant wordt
genoteerd.

Onderverdeling gronden 2006
(jan.-sept.) VWN SRA
Dublin 51 30
Nader onderzoek 54 62
Leeftijdsonderzoek 6 54
Art. 1F 3 3
Onbekend 2
Totaal 116 149

Alhoewel het hierboven om zeer interessante cijfers gaat, is de betrouwbaarheid
van de cijfers twijfelachtig en geven zij slechts een beperkt beeld van de
toepassing van de GOC-procedure. Zo zeggen de cijfers onder andere niets over
de duur van de detentie of de afloop van de procedures. Hieronder zal dan ook
verder worden gegaan met het bespreken van de groep van asielzoekers die in
het kader van het onderzoek zijn geselecteerd. Allereerst zal de gehele groep
worden besproken, vervolgens de Dublin-claimanten, de asielzoekers die GOC
zijn bepaald vanwege nader onderzoek, de Ex-Twama’s20 en als laatste de ‘1F-
ers.’

5.3. Totale groep GOC-asielzoekers

Zoals in paragraaf 4 beschreven, is er een groep van 143 asielzoekers
geselecteerd om verder onderzoek naar te doen. In deze groep zijn 37
nationaliteiten vertegenwoordigd en wel de volgende: Afghanistan (1), Angola (1),
Burkina Faso (1), Burundi (7), China (5), Cuba (4), de Democratische Republiek

19 De SRA heeft hierbij de maand september meegenomen in de cijfers. Het is onmogelijk de GOC
gevallen uit september hiervan te onderscheiden. Om een goede vergelijking te kunnen maken met
de cijfers van VWN, is in het geval van de cijfers van VWN ook de maand september meegenomen.
20 De ‘Twijfelachtige’ Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die na leeftijdsonderzoek
meerderjarig zijn bevonden.
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Kongo (7), Eritrea (1), Gambia (1), Georgië (1), Ghana (1), Irak (11), Iran (7),
Ivoorkust (1), Kameroen (1), Kenia (2), Libanon (2), Liberia (2), Myanmar (5),
Nepal (2), Nigeria (30), Noord Korea (1), Oeganda (1), Oekraïne (1), Pakistan (4),
Rusland (2), Rwanda (1), Sierra Leone (9), Soedan (1), Somalië (6), Sri Lanka
(13), Staatloos (1), Syrië (1), Tanzania (3), Tibet (1), Togo (1), Turkije (2) en
Zimbabwe (2).21

Van de groep van 143 asielzoekers waren er 7 onder de 18 jaar (volgens eigen
opgave bij binnenkomst), 34 asielzoekers waren tussen de 18 en 25 jaar, 55
asielzoekers waren tussen de 26 en 35 jaar, 19 asielzoekers waren tussen de 36
en 45 jaar, 2 asielzoekers waren tussen de 46 en 55 jaar en 5 asielzoekers waren
56 jaar of ouder. Van 21 asielzoekers kon de geboortedatum niet worden
achterhaald.

Jonger dan
18 jaar 7
18-25 34
26-35 55
36-45 19
46-55 2
56 jaar en ouder 5
Onbekend 21

Van de geselecteerde groep (143) zijn er 55 asielzoekers in de GOC-procedure
terechtgekomen vanwege een Dublin-claim, 71 asielzoekers vanwege nader
onderzoek naar identiteit, nationaliteit, overlegde documenten of asielrelaas, 11
asielzoekers vanwege het feit dat zij meerderjarig zijn bevonden na een
leeftijdsonderzoek en 6 asielzoekers vanwege het feit dat hen wellicht artikel 1F
kon worden tegengeworpen.

Onderverdeling op basis van
gronden voor GOC bepaling
Dublin 55
Nader onderzoek 71
Leeftijdsonderzoek 11
Artikel 1F 6
Totaal 143

De detentie duurde gemiddeld 98 dagen voor de totale groep van 143
asielzoekers. Een groot deel van deze asielzoekers was gedurende het hele

21 Opvallend is het aantal Nigerianen dat vertegenwoordigd is in deze groep. Van de 30 Nigerianen zijn er 13
in de GOC-procedure terechtgekomen vanwege een Dublinclaim, 12 vanwege nader onderzoek en 5 vanwege
het feit dat zij meerderjarig zijn bevonden na een leeftijdsonderzoek. Op het moment van afronding van het
onderzoek verbleven er nog 2 Nigeriaanse GOC-asielzoekers in het grenshospitium, in 8 van de 30 gevallen
werd de Nigeriaanse asielzoeker overgedragen aan een ander land (voornamelijk Italië), in 13 gevallen werd
de asielzoeker uitgezet naar Nigeria, in 5 gevallen werd de asielzoeker naar een opvangcentrum doorgestuurd,
in een geval werd de bewaring opgeheven zonder dat er recht op opvang was (de asielzoeker werd zogezegd
‘geklinkerd’) en van 1 Nigeriaanse asielzoeker is het onbekend hoe de procedure is afgelopen.
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verblijf verwikkeld in de asielprocedure en werd vaak nog doorgestuurd naar een
open opvangcentrum. Een gedeelte raakte na verloop van tijd nog in het
Grenshospitium uitgeprocedeerd. Het snelst kwam er een einde aan de
vrijheidsontneming van een Tibetaanse asielzoeker. In zijn geval werd de
bewaring na 9 dagen opgeheven vanwege het feit dat er geen Tibetaanse tolk
aanwezig was tijdens de zitting van het beroep tegen de maatregel van artikel 6.
In het geval van een asielzoeker uit Sierra Leone (ex-Twama) werd de maatregel
van artikel 6 op 9 november 2005 voorgezet en duurde de detentie 381 dagen.
De verschillende ‘voorstelrondes’ bij meerdere West-Afrikaanse ambassades
leverden geen laissez-passer op. De bewaring werd dan ook uiteindelijk
opgeheven, omdat uitzetting niet mogelijk bleek te zijn, en de asielzoeker werd
gelast Nederland binnen 48 uur zelfstandig te verlaten. Opgemerkt dient te
worden dat de duur van de detentie van de asielzoekers die zich bij het afsluiten
van dit onderzoek (december 2006) nog altijd in het Grenshospitium bevonden
niet is meegenomen in de berekening van de gemiddelde duur van de detentie.

Gemiddelde duur
detentie

98
dagen

Kortste duur detentie
9

dagen

Langste duur detentie
381
dagen

Op het moment van afronding van dit onderzoek bevonden zich nog 10 van de
143 asielzoekers in het Grenshospitium, terwijl 28 asielzoekers waren
overgedragen in het kader van een Dublin-claim. 35 Asielzoekers zijn het land
uitgezet vanuit het Grenshospitium op basis van een claim op een
luchtvaartmaatschappij22, of met een eigen paspoort/reisdocument of een laissez-
passer verkregen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van
herkomst. In 13 gevallen werd de bewaring gewoon opgeheven en de asielzoeker
vrijgelaten. Deze asielzoekers zijn zogenaamd ‘geklinkerd.’ De uitgeprocedeerde
asielzoekers onder hen dienden Nederland binnen 48 uur zelfstandig te verlaten;
de asielzoekers die hun procedure in Nederland mochten afwachten maar geen
recht hadden op opvang is een meldplicht opgelegd. In het geval van 8
asielzoekers is het niet meer mogelijk te achterhalen waarom en wanneer zij het
Grenshospitium hebben verlaten. Het grootste gedeelte van de geselecteerde
groep asielzoekers, 49 van de 143, is uiteindelijk om uiteenlopende redenen
alsnog doorgestuurd naar een opvangcentrum.

22Wanneer bekend is met welke vlucht een bepaalde asielzoeker is gekomen, kan de
uchtvaartmaatschappij die de asielzoeker in eerste instantie naar Nederland heeft vervoerd
verantwoordelijk worden gehouden de asielzoeker weer terug te vervoeren naar land van laatste
bestemming. Dit hoeft niet noodzakelijk land van herkomst te zijn. Zie artikel 4 lid 1 & artikel 65 Vw
2000
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Onderverdeling op basis van
detentiesituatie bij beëindigen onderzoek
Gedetineerd (Grenshospitium) 10
Overdracht (Dublin claim) 28
Uitzetting 35
Opvangcentrum 49
Maatregel opgeheven
(“geklinkerd”) 13
Onbekend 8
Totaal 143

In 13 gevallen werd een asielaanvraag of een asielberoep ingetrokken. Het
merendeel van deze asielzoekers werd vrij snel na het intrekken van het
asielverzoek of de beroepsprocedure uitgezet. Een aantal bevond zich nog in het
Grenshospitium ten tijde van het beëindigen van het onderzoek, een enkeling
werd verzocht Nederland binnen 48 uur zelfstandig te verlaten nadat uitzetten
door de Nederlandse autoriteiten niet tot de mogelijkheden bleek te behoren.

5.4. Dublin

In totaal zijn er 55 asielzoekers GOC bepaald vanwege een (mogelijke) Dublin-
claim. In deze groep zijn 22 nationaliteiten vertegenwoordigd en wel de volgende:
Afghanistan (1), Angola (1), Burkina Faso (1), Burundi (5), de Democratische
Republiek Kongo (3), Eritrea (1), Gambia (1), Georgië (1), Ghana (1), Irak (5),
Iran (1), Kenia (2), Nepal (1), Nigeria (13), Noord Korea (1), Pakistan (3), Rusland
(1), Sierre Leone (4), Somalië (3), Sri Lanka (3), Tanzania (2) en Tibet (1).

Van de 55 asielzoekers die GOC bepaald werden vanwege een Dublin-claim
stelde er 1 onder de 18 jaar te zijn, 13 asielzoekers waren tussen de 18 en 25
jaar, 19 asielzoekers waren tussen de 26 en 35 jaar, 11 asielzoekers waren
tussen de 36 en 45 jaar, 2 asielzoekers waren tussen de 46 en 55 jaar. Van 9
asielzoekers kon de geboortedatum niet worden achterhaald.

Jonger dan 18 jaar 1
18-25 13
26-35 19
36-45 11
46-55 2
56 jaar of ouder 0
Onbekend 9

In 16 gevallen kon worden nagegaan op welk tijdstip de Dublin-beschikking (een
afwijzende beschikking inhoudende dat het andere land de Dublin-claim heeft
geaccepteerd en dat Nederland het asielverzoek niet in behandeling zal nemen)
was afgegeven. Gemiddeld werd de Dublin-beschikking na 53 dagen afgegeven.
In het geval van een Dublin-claim naar Polen werd de asielzoeker na 17 dagen al
de afwijzende beschikking uitgereikt, de uiteindelijke detentie duurde 112 dagen.
De detentie liep hier op als gevolg van de voorlopige voorziening die was
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aangevraagd bij de rechter om het beroep tegen de afwijzende beschikking in
Nederland te mogen afwachten. Het beroep was gericht tegen het feit dat de
overdracht naar Polen zou plaatsvinden enkel op basis van een kopie van het
paspoort en visum, waarover later meer. In het geval van een asielzoekster uit
Sierra Leone werd de afwijzende beschikking pas na 188 dagen uitgereikt.
Waarom de beschikking zo lang op zich heeft laten wachten is niet helemaal
duidelijk geworden, waarschijnlijk als gevolg van de specifieke omstandigheden
van het geval. Zo beschikte de IND enkel over kopieën van een paspoort en
visum en was niet duidelijk of de asielzoekster in kwestie wel op dit paspoort was
gereisd. Daarbij was asielzoekster samen gereisd met een jonger nichtje en zij
werden in Nederland herenigd met tante/moeder. Er was dus sprake van een
familieband in Nederland.

Slechts beperkte informatie is beschikbaar met betrekking tot de houdbaarheid
van de Dublin-beschikkingen voor de rechter. Uit het dossieronderzoek is
gebleken dat ten minste 12 asielzoekers tegen het besluit van de IND in beroep
zijn gegaan. In een geval werd het beroep gegrond verklaard, maar bleef het
besluit van de IND in stand. In een ander geval werd het beroep gegrond
verklaard en het besluit vernietigd. In 6 gevallen werd het beroep ongegrond
verklaard. In een geval verzette de asielzoeker zich tijdens de overdracht, er liep
op het moment van afronding van dit onderzoek in december 2006 nog een nieuw
beroep. Een asielzoeker ging in hoger beroep tegen de ongegronde uitspraak van
de rechtbank. Dit hoger beroep werd ook ongegrond verklaard. In drie gevallen
werd het beroep ingetrokken en van een geval is niet bekend hoe de
beroepsprocedure is afgelopen.

De detentie van de Dublin-claimanten duurde gemiddeld 86 dagen. De Dublin-
claimanten waren gedurende het grootste deel van het verblijf in het
Grenshospitium en in een aantal gevallen gedurende het hele verblijf in het
Grenshospitium, verwikkeld in de asielprocedure. Slechts een beperkt deel van
het verblijf in het Grenshospitium, werd als uitgeprocedeerd doorgebracht. De al
eerder genoemde Tibetaanse asielzoeker verbleef slechts 9 dagen op het
Grenshospitium. Een asielzoekster uit Sierra Leone werd 250 dagen de vrijheid
ontnomen alvorens zij werd overgedragen aan Italië (beschikking na 188 dagen).

Gemiddelde duur
detentie

86
dagen

Kortste duur detentie
9

dagen

Langste duur detentie
250
dagen

Op het moment van afronding van dit onderzoek in december 2006 verbleven er
nog 3 asielzoekers in het Grenshospitium in afwachting van een overdracht of
uitzetting. In 4 gevallen is de asielzoeker uitgezet nadat de asielaanvraag werd
ingetrokken. Slechts van 1 asielzoeker is onbekend hoe de procedure is
afgelopen. In 28 van de 55 gevallen is het gekomen tot een overdracht. Er is
overgedragen aan de volgende landen: Cyprus (1), Duitsland (2), Engeland (5),
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Finland (1), Frankrijk (4), Italië (7), Litouwen (1), Noorwegen (1), Polen (4),
Zweden (1) en Zwitserland (1).

In 19 van de 55 Dublin-claim gevallen is de asielzoeker uiteindelijk doorgestuurd
naar een opvangcentrum. In 10 van de 19 gevallen was de reden voor opheffing
van de bewaring te achterhalen. In 4 gevallen werd de Dublin-claim niet
geaccepteerd en moest Nederland de asielzoeker alsnog in de nationale
procedure opnemen. Andere redenen waren een gegrond beroep tegen de
Dublin-claim (2), gegrond beroep tegen de toegangsweigering (1), het ontbreken
van een juiste tolk op de rechtszitting (1), de verwachte duur van de procedure (1)
en een fout van de IND (1). In 4 van de 10 gevallen waar de reden voor de
opheffing van bewaring was te achterhalen, was de asielzoeker uiteindelijk met
onbekende bestemming vertrokken, waaronder 2 asielzoekers die in de
Nederlandse asielprocedure waren opgenomen. Inmiddels had 1 asielzoeker
(samen met haar meegereisde minderjarige kinderen) een asielstatus gekregen
op basis van categoriale bescherming, 1 asielzoeker had een negatieve
beschikking ontvangen waartegen in beroep is gegaan, 1 asielzoeker ontving in
november 2006 een voornemen tot afwijzing en 1 asielzoeker is nog in afwachting
van een voornemen/beschikking. In een zaak werd het Dublin-beroep in
november 2006 ongegrond verklaard, 1 asielzoeker was nog in afwachting van
zijn Dublin-beroep.

Onderverdeling op basis van afloop
van de procedure
In het Grenshospitium 3
Overdracht 28
Uitzetting 4
Opvangcentrum 19
Onbekend 1
Totaal 55

5.4.1. Commentaar & kritiek

De duur van de detentie in het kader van een Dublin-claim kan om een aantal
redenen oplopen. Het beroep of hoger beroep tegen de Dublin-claim kent geen
schorsende werking, maar er kan wel om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Indien de voorlopige voorziening wordt toegewezen door de rechter,
kan de asielzoeker niet worden overgedragen zolang er een beroep of wel een
hoger beroep loopt tegen de Dublin-claim. Het gevolg is dat de
vrijheidsontneming van de asielzoeker voortduurt gedurende het beroep of hoger
beroep. Hetzelfde geldt in het geval bezwaar of beroep is ingesteld tegen de
toegangsweigering, dit beroep kent wel een automatische schorsende werking.
Daarbij laat de daadwerkelijke overdracht van de asielzoeker aan het
verantwoordelijke land om onbekende redenen vaak enige tijd op zich wachten.
Als gevolg van de oplopende duur van de detentie in het geval van een
beroepsprocedure tegen de Dublin-claim, kan het gebeuren dat iemand 250
dagen vastzit zonder dat hij of zij de kans krijgt zijn/haar asielrelaas naar voren te
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brengen. In het zogenaamde Dublin-gehoor wordt de asielzoeker wel gevraagd of
er bezwaren zijn tegen een eventuele overdracht en of dat er redenen zijn
waarom Nederland de asielaanvraag in behandeling zou moeten nemen (omwille
van humanitaire redenen, ernst van het asielrelaas). Echter, uit het onderzoek is
gebleken dat asielzoekers vaak niet voorbereid zijn op een Dublin-gehoor, niet
door een advocaat noch op een andere manier, zij weten niet goed waar ze aan
toe zijn, zijn vaak bang, vermoeid van een lange reis en alle nieuwe indrukken
met als gevolg dat zij niet of slechts summier antwoorden op dergelijke vragen
aan het einde van het gehoor. Aangezien het asielrelaas van de asielzoeker niet
bekend is, is het dus zeer goed mogelijk dat iemand die in aanmerking zou
moeten komen voor een vluchtelingen- of asielstatus langere tijd de vrijheid wordt
ontnomen zonder ook maar een keer gehoord te worden.

Verder is uit het dossieronderzoek gebleken dat in ten minste 7 gevallen er een
Dublin-claim werd gelegd enkel op basis van kopieën van het paspoort. De
asielzoekers in kwestie waren allen ongedocumenteerd in Nederland
aangekomen; allen hadden hun reisdocumenten bij vertrek of anders bij
aankomst op Schiphol afgegeven aan de reisagent. Het was echter wel duidelijk
met welke vlucht en welke luchtvaartmaatschappij zij waren gearriveerd. De
Koninklijke Marechaussee heeft vervolgens de kopieën van de paspoorten van
alle passagiers van die vlucht bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij
opgevraagd. Op basis van gegevens van de grenspost werd achterhaald wie er
wel en wie er niet de grenspost was gepasseerd. Als er slechts één
paspoortkopie overbleef, concludeerde de Kmar hieruit dat de asielzoeker op dat
paspoort gereisd zou moeten hebben. Wanneer er in dat paspoort een visum zat
(waarvan ook een kopie is gemaakt door de luchtvaartmaatschappij), dan hield de
IND het land verantwoordelijk dat het visum had afgegeven.
Bovenstaande Dublin-claims zijn gebaseerd op artikel 9 van de Dublin
Verordening. Artikel 9 lid 2 stelt dat wanneer een asielzoeker houder is van een
geldig visum, de lidstaat die dit visum heeft afgegeven verantwoordelijk is voor de
behandeling van het asielverzoek. Het feit dat het visum eventueel is afgegeven
op basis van een valse of fictieve persoonlijkheid, of op vertoon van valse,
vervalste of ongeldige documenten, vormt geen belemmering voor het toewijzen
van de verantwoordelijkheid aan de lidstaat die het visum heeft afgegeven. Indien
de lidstaat kan aantonen dat er gefraudeerd is nadat het visum is verstrekt, kan
de lidstaat die het visum heeft afgegeven niet verantwoordelijk worden gehouden,
aldus artikel 9 lid 5 van de Verordening.

Het is waarschijnlijk nooit met honderd procent zekerheid vast te stellen of de
asielzoeker daadwerkelijk op het paspoort heeft gereisd waarvan de IND een
kopie heeft ontvangen van de Kmar. Zeker daar de gelijkenis van de asielzoeker
met de foto op de kopie van het paspoort in een aantal gevallen zeer twijfelachtig
is te noemen. De betreffende asielzoekers blijven vaak ook zelf stellig vasthouden
niet diegene te zijn op de foto. Het is dus niet zeker dat het visum is afgegeven
aan deze specifieke asielzoeker, los van het feit dat het visum eventueel op basis
van valse of fictieve persoonlijkheid of op vertoon van valse, vervalste of
ongeldige documenten is afgegeven. De kans dat er gefraudeerd is door de
reisagent nadat het visum is afgegeven is dan ook groot. Een dergelijke claim, op
basis van kopieën van het paspoort en visum, zou dan ook niet geaccepteerd
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kunnen of moeten worden. Echter uit het dossieronderzoek is gebleken dat Italië
in 4 gevallen de claim heeft geaccepteerd. Twee asielzoekers waren op het
moment van afronding van dit onderzoek in december 2006 al overgedragen aan
Italië, één asielzoekster na 250 dagen detentie, de andere asielzoeker na een
onbekend aantal dagen detentie (in ieder geval langer dan 60 dagen). In 2
gevallen is een dergelijke claim door Polen geaccepteerd, beide asielzoekers zijn
na 170 en 112 dagen detentie overgedragen aan Polen. Spanje heeft een
dergelijke claim nadrukkelijke verworpen. Deze gang van zaken zou een
interessant onderwerp kunnen vormen voor een ander onderzoek.

Opvallend waren ook enkele toegangsweigeringen op basis van artikel 3 Vw
2000. Met name één specifieke toegangsweigering is hier noemenswaardig. Bij
aankomst in Nederland werd deze asielzoeker aan de grens geweigerd, omdat hij
over onvoldoende bestaansmiddelen voor de duur van het verblijf zou
beschikken. De asielzoeker in kwestie was in het bezit van een geldig paspoort,
een geldig Italiaans toeristenvisum, een retourticket, een hotelreservering in
Milaan en travellercheques ter waarde van 2.500 euro. Het hotel in Milaan werd
gebeld, er bleek inderdaad een reservering te zijn. Echter het hotel zou nog niet
betaald zijn. De waarde en de authenticiteit van de travellercheques werd nooit
gecontroleerd. De maatregel van artikel 6 werd vervolgens opgelegd en twee
dagen later werd er geprobeerd de asielzoeker uit te zetten waarop deze een
asielverzoek indiende. Op basis van het Italiaanse toeristenvisum werd een
Dublin-claim gelegd op Italië. Het beroep tegen deze toegangsweigering werd
ongegrond verklaard, het hoger beroep werd door de advocaat ingetrokken omdat
de asielzoeker inmiddels al meer dan drie maanden in het Grenshospitium
verbleef en het hoger beroep deze vrijheidsontneming alleen maar verlengde
(vanwege de schorsende werking). Deze asielzoeker werd na 106 dagen in het
Grenshospitium te hebben doorgebracht overgedragen aan Italië. Alhoewel het
van belang is dat Nederland de Europese grenzen bewaakt, is het de vraag of in
dit geval wel juist is gehandeld. Had men hem door laten reizen naar Milaan dan
was de Nederlandse staat een hoop kosten bespaard (de kosten van de
vrijheidsontneming, de administratieve kosten van de Dublin-procedure) en had
deze asielzoeker niet nodeloos meer dan drie maanden vast gezeten.

5.5. Nader onderzoek

In de onderzochte 143 gevallen is de GOC-procedure in 71 gevallen toegepast
vanwege nader onderzoek naar identiteit, nationaliteit, overlegde documenten of
asielrelaas. In deze groep zijn 25 nationaliteiten vertegenwoordigd: Burundi (2),
China (3), Cuba (4), de Democratische Republiek Kongo (4), Irak (4), Iran (6),
Ivoorkust (1), Kameroen (1), Libanon (2), Liberia (1), Myanmar (5), Nepal (1),
Nigeria (12), Oeganda (1), Rusland (1), Rwanda (1), Sierra Leone (2), Soedan
(1), Somalië (3), Sri Lanka (10), Staatloos (1), Tanzania (1), Togo (1), Turkije (2)
en Zimbabwe (1).

Van de 71 asielzoekers die GOC werden bepaald vanwege nader onderzoek,
waren 18 asielzoekers tussen de 25 en 35 jaar, 34 asielzoekers tussen de 26 en
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35 jaar, 8 asielzoekers tussen de 36 en 45 jaar en 3 asielzoekers waren 56 jaar of
ouder. Van 8 asielzoekers kon de geboortedatum niet meer achterhaald worden.

Jonger dan 18 jaar 0
18-25 18
26-35 34
36-45 8
46-55 0
56 jaar of ouder 3
Onbekend 8

In 46 van de 71 gevallen ging het om asielzoekers die direct vanuit het
Aanmeldcentrum doorgestuurd werden naar het Grenshospitium vanwege nader
onderzoek. In 7 gevallen ging het om zogenaamde Dublin-in zaken. Dit zijn
asielzoekers die al eens eerder in Nederland asiel hebben aangevraagd en
vervolgens het Nederlandse grondgebied hebben verlaten. Vaak gaat het hier om
uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook om asielzoekers die nog in eerste
procedure zijn of asielzoekers die na jaren frustratie, zonder een definitieve
eindbeslissing op hun asielverzoek te hebben gekregen, hebben beslotendoor te
reizen naar een ander Dublin-land. Op basis van een Dublin-claim komen deze
asielzoekers weer terug in Nederland. Wanneer de asielzoeker daarbij ook nog
eens het Schengengebied heeft verlaten is bij terugkeer een toegangsweigering
op grond van artikel 3 Vw mogelijk en dus ook de oplegging van maatregel van
artikel 6. Zo komen zij dus in de GOC-procedure terecht. In totaal hebben 8
asielzoekers de weg van het gegronde asielberoep bewandeld en 10 asielzoekers
zijn in de GOC-procedure terechtgekomen nadat zij vanuit het Grenshospitium
een tweede of volgende asielverzoek (Hasa) hadden ingediend.

GOC traject
Vanuit Ac nader
onderzoek 46
Asielberoep gegrond 8
Herhaald asielverzoek 10
Dublin in 7

Wanneer een asielzoeker GOC wordt bepaald vanwege nader onderzoek, kan dit
zijn omdat er nader onderzoek moet worden gedaan naar identiteit, nationaliteit,
overlegde documenten of het asielrelaas. Het dossieronderzoek heeft geleerd dat
het vaak een combinatie is van voornoemde factoren. In 16 zaken werd
aangegeven dat nader onderzoek naar identiteit nodig was, in 7 zaken nader
onderzoek naar nationaliteit, in 6 zaken nader onderzoek naar overlegde
documenten en in 24 zaken werd aangegeven dat er nader onderzoek nodig was
naar het asielrelaas (In 11 van deze 24 zaken werd enkel en alleen nader
onderzoek naar het asielrelaas genoemd; in 13 zaken werden meerdere redenen
genoemd). In sommige zaken werd aangegeven waartoe nader onderzoek moest
worden gedaan: onder andere naar het verblijfsverleden van een asielzoeker in
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een bepaald land (3), naar het verblijf in de Abu Graib-gevangenis in Irak (1), naar
de vrees voor vervolging (2) en naar het lidmaatschap van een politieke partij (1).
In andere zaken was het onduidelijk waarnaar precies nader onderzoek moest
worden gedaan. In één geval werd de asielzoeker GOC bepaald vanwege
frustratie van de procedure. Eén asielzoeker kwam in de GOC-procedure terecht,
omdat de IND zijn dossier niet kon vinden (het ging hier om een Dublin-in zaak).

In het geval van toepassing van de GOC-procedure vanwege nader onderzoek
dient de IND in principe binnen zes weken (42 dagen) een beschikking af te
geven. In 21 gevallen was het tijdstip van de beschikking te achterhalen en hieruit
is gebleken dat de IND gemiddeld na 41 dagen een besluit heeft genomen. In het
kortste geval werd binnen 13 dagen een beschikking afgegeven. In het langste
geval moest een asielzoeker 119 dagen in het Grenshospitium wachten op het
besluit van de IND op zijn asielverzoek.

Er is helaas niet voldoende informatie beschikbaar gebleken om te kunnen
bepalen in hoeverre de beschikkingen na nader onderzoek van de IND houdbaar
zijn bij de rechter. Bekend is dat in ten minste 19 gevallen een beroep is
ingediend tegen de afgegeven beschikking. In 3 gevallen is dit beroep weer
ingetrokken, in één geval is het beroep niet-ontvankelijk verklaard en in 2 gevallen
is het beroep gegrond verklaard. Eén van deze 2 asielzoekers heeft uiteindelijk
een A-status verkregen. In 9 gevallen is het beroep ongegrond verklaard en op
het moment van afronding van dit onderzoek waren er nog drie
beroepsprocedures lopende.

Gemiddeld duurde de detentie in het geval van nader onderzoek 95 dagen. Het
grootste deel van deze groep van 71 asielzoekers was gedurende het hele verblijf
in het Grenshospitium verwikkeld in de asielprocedure. Het andere deel van de
groep was gedurende het grootste gedeelte van het verblijf verwikkeld in de
asielprocedure, maar raakte na verloop van tijd uitgeprocedeerd. Een Chinese
asielzoeker (Oeigoer) werd na 10 dagen doorgestuurd naar een opvangcentrum
naar aanleiding van een aanvullend gehoor. In het geval van een asielzoeker uit
Libanon duurde de detentie 320 dagen voort. De asielzoeker in kwestie werd
GOC bepaald omdat “Nader Onderzoek noodzakelijk wordt geacht in verband
met een eerdere aanvraag van betrokkene. Het is op dit moment onmogelijk
gebleken het dossier van betrokkene op te vragen. Zonder dit dossier is een
zorgvuldige beslissing op een tweede aanvraag van betrokkene niet mogelijk.”23
Uiteindelijk ontving deze asielzoeker na 37 dagen een negatieve beschikking. Na
320 dagen werd de bewaring uiteindelijk opgeheven, naar alle waarschijnlijkheid
vanwege de capaciteitsproblemen naar aanleiding van sluiting van het
Grenshospitium ‘de Tafelbergweg’ op 17 november 2006. Er dient echter op
gewezen te worden dat er op het moment van afronding van het onderzoek nog
een asielzoeker uit Sierra Leone op het Grenshospitium verbleef waarvan de
vrijheidsontnemende maatregel al op 24 november 2005 werd voortgezet en op
dat moment inmiddels dus al meer dan een jaar van zijn vrijheid was beroofd.

23 Redenen door de IND opgegeven voor voortzetting maatregel van artikel 6 in een brief van 16
december 2005 aan rechtsbijstandsverlener.
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Gemiddelde duur
detentie

95
dagen

Kortste duur detentie
10

dagen

Langste duur detentie
320
dagen

Op het moment van afronding van dit onderzoek in december 2006 verbleven er
nog 5 van de 71 asielzoekers op het Grenshospitium die GOC waren bepaald
vanwege nader onderzoek. Zij zijn in afwachting van een beroep, een hoger
beroep of van hun uitzetting. In 24 gevallen is er sprake geweest van uitzetting
ofwel naar land van herkomst ofwel op basis van een luchtvaartclaim. In totaal
werden er 9 asielzoekers “geklinkerd”. De meerderheid van deze “geklinkerden”
diende Nederland binnen 48 uur zelfstandig te verlaten, een enkeling was nog in
procedure en werd een meldplicht opgelegd. In 6 gevallen is de afloop van de
procedure onbekend.

Van de 71 asielzoekers die GOC bepaald werden vanwege nader onderzoek
werden er uiteindelijk 27 om uiteenlopende redenen doorgestuurd naar een
opvangcentrum. In 16 gevallen kon de reden voor opheffing van de bewaring
achterhaald worden. In 7 gevallen werd de maatregel van artikel 6 beëindigd
vanwege nader bekend geworden feiten en omstandigheden. Deze nader bekend
geworden feiten en omstandigheden waren de advocaten allen onbekend. In 2
van deze 7 gevallen zullen de capaciteitsproblemen naar aanleiding van de
sluiting van het Grenshospitium ‘de Tafelbergweg’ waarschijnlijk een rol hebben
gespeeld in het opheffen van de bewaring. In één geval is de asielzoeker
waarschijnlijk doorgestuurd naar een opvangcentrum vanwege een MAPP
onderzoek.24 Tot twee keer toe leidde een gegrond asielberoep tot de opheffing
van de bewaring en een keer een gegrond beroep tegen de inbewaringstelling. In
2 gevallen leidde de uitkomst van een taalanalyse tot de doorsturing naar een
opvangcentrum. Eén asielzoeker werd naar aanleiding van het aanvullende
gehoor doorgestuurd en één asielzoeker naar aanleiding van de zienswijze. Een
Iraanse asielzoeker werd op vrije voeten gesteld nadat er in verband met het
besluit- en vertrekmoratorium25 door de IND voorlopig geen besluiten meer
werden genomen met betrekking tot Iraanse christenen.

24 Meldpunt Asielzoekers Psychische Problemen is een initiatief van ASKV/steunpunt Vluchtelingen
in Amsterdam. Wanneer de rechtsbijstandverlener of medewerkers van VluchtelingenWerk signalen
opvangen dat de asielzoeker met psychische problemen kampt, kunnen zij MAPP inschakelen. Het
MAPP organiseert na signalering een psychologisch onderzoek op locatie. Tijdens dit onderzoek
staat centraal de vraag of de asielzoeker in staat is consistent en coherent te verklaren, zoals dit in
de asielprocedure verwacht wordt. Het rapport wordt overlegd aan de rechtsbijstandverlener en kan
vervolgens direct worden meegenomen in de asielprocedure.
25 Dit besluit- en vertrek moratorium werd op 17 mei 2006 door de Minister ingesteld.
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Onderverdeling op basis van
afloop van de procedure
In het Grenshospitium 5
Uitzetting 24
Opvangcentrum 27
Klinker 9
Onbekend 6
Totaal 71

5.5.1. Commentaar & kritiek

Een eerste punt van kritiek met betrekking tot het nader onderzoek naar identiteit,
nationaliteit, asielrelaas of overlegde documenten in het kader van de GOC-
procedure, is dat de IND in principe niet hoeft te motiveren waarom nader
onderzoek noodzakelijk is en waarom dit onderzoek binnen zes weken zal
kunnen worden afgerond. Wanneer de IND besluit tot voortzetting van de
vrijheidsontneming op basis van het beleid dat is neergelegd in paragraaf
C12/2.2.1 Vc 2000 volstaat de motivering dat “nader onderzoek naar identiteit,
nationaliteit, asielrelaas of overlegde documenten noodzakelijk wordt geacht ten
einde te kunnen bepalen of de asielaanvraag dient te worden afgewezen.” Daar
waar de vrijheidsontneming in het geval van een strafrechtelijke vervolging met
vele waarborgen is omkleed, lijkt de vrijheidsontneming van asielzoekers die
waarborgen niet te kennen. Alhoewel er begrip is voor het niet openbaar willen
maken van bepaalde bronnen en/of informatie, gezien de aard en gevolgen van
de maatregel zou de voortzetting van de vrijheidsontneming zorgvuldiger
gemotiveerd moeten zijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter met
betrekking tot de motivatie van de voortzetting van de maatregel van artikel 6 in
het kader van de GOC-procedure het volgende bepaald; “Zolang er gesteld noch
gebleken is dat er concrete aanwijzingen zijn op grond waarvan het op voorhand
niet in de rede ligt dat de minister binnen de gestelde termijn van zes weken het
onderzoek zal afronden, mag niet van de minister worden gevergd dat hij door
inzicht te geven in de aard en opzet van het nader onderzoek, motiveert dat de
termijn van zes weken toereikend zal zijn om het nader onderzoek af te ronden.”26
De beslissing van de IND, om de vrijheidsontnemende maatregel in het
Grenshospitium voort te zetten vanwege nader onderzoek dat noodzakelijk wordt
geacht teneinde te kunnen bepalen of de asielaanvraag moet worden afgewezen,
hoeft volgens de rechter in principe dus niet nader te worden gemotiveerd. De
IND is niet verplicht aan te geven waarnaar zij precies nader onderzoek wil doen
terwijl de asielzoeker in het Grenshospitium verblijft, tenzij er concrete
aanwijzingen zijn dat de zes weken die voor het onderzoek staan niet toereikend
zullen zijn.

26 ABRvS (MK), 20 maart 2006, 200601189/1
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Aangezien de IND niet verplicht is nader te motiveren waarom zij van mening is
dat nader onderzoek noodzakelijk is of waarom dit onderzoek binnen zes weken
zal kunnen worden afgerond, wordt in slechts uitzonderlijke gevallen aangegeven
waarnaar precies nader onderzoek zal worden gedaan en waaruit dit zal bestaan.
Wanneer er staat aangegeven dat er nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht
naar overlegde documenten is de aard en opzet van het onderzoek vaak wel
duidelijk. De documenten zullen worden onderzocht op echtheid of authenticiteit.
Wanneer er staat aangegeven dat er nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht
naar identiteit en nationaliteit dan is de aard en opzet van het onderzoek al iets
minder duidelijk. Nader onderzoek naar nationaliteit zou kunnen bestaan uit een
taalanalyse of het beantwoorden van vragen met betrekking tot het land van
herkomst in een aanvullend gehoor. Nader onderzoek naar identiteit zou kunnen
bestaan uit een aanvullend gehoor. Wanneer staat aangegeven dat er nader
onderzoek noodzakelijk wordt geacht naar het asielrelaas is de aard en opzet van
het onderzoek niet op voorhand duidelijk. Het onderzoek zou kunnen bestaan uit
een aanvullend gehoor of eventueel ander herkomstonderzoek.
In de hoop enig inzicht te krijgen in het hoe en waarom van het nader onderzoek
is er gedurende het dossieronderzoek naar aanwijzingen gezocht in de dossiers
waaruit zou kunnen blijken waarnaar nader onderzoek zou moeten worden
gedaan of waaruit dit onderzoek zou kunnen bestaan. Met name eerste gehoren
en nadere gehoren zijn uitvoerig bestudeerd. Uit het overgrote deel van de
dossiers kwam niet naar voren waarom er nader onderzoek noodzakelijk werd
geacht, waaruit dit onderzoek zou kunnen bestaan of waarom dit specifieke
onderzoek binnen zes weken zou kunnen worden afgerond.27 Verschillende
dossiers vertoonden bijvoorbeeld een sterke gelijkenis met de dossiers van
mensen die in de AC-procedure zijn afgedaan en het is dan ook onduidelijk
waarom er werd gekozen voor een voortzetting van de maatregel van artikel 6 op
basis van paragraaf C12/2.2.1 onder d Vc 2000. Diezelfde onduidelijkheid bestaat
er met betrekking tot het besluit om een asielzoeker niet door te sturen naar een
opvangcentrum, maar in de GOC-procedure op te nemen. Verschillende andere
dossiers bevatten namelijk ook zeker aanwijzingen dat als de asielzoeker meer
tijd zou hebben gekregen om zijn asielrelaas te onderbouwen, in een rustige
omgeving, de beslissing van de IND of het uiteindelijke resultaat (na
beroepsprocedures) wellicht anders zou zijn uitgevallen. Een bezwaar dat ook
van toepassing is met betrekking tot asielverzoeken die binnen de AC-procedure
worden afgedaan.

Een tweede punt van kritiek met betrekking tot het nader onderzoek heeft te
maken met de verantwoording in het voornemen/de beschikking voor de
toepassing van de GOC-procedure. Uit het dossieronderzoek is gebleken dat de
voornemens en beschikkingen afgegeven door de IND in het kader van de GOC-
procedure geen blijk geven van de aard en resultaten van het uitgevoerde nader
onderzoek. In totaal zijn er 23 voornemens/beschikkingen doorgenomen. In alle
voornemens/beschikkingen (met uitzondering van één) werd het asielrelaas als

27 Vaak is duidelijk als er getwijfeld wordt aan identiteit of nationaliteit, hoe men dit verder wil
onderzoeken is echter onduidelijk. Voornamelijk is er ook gezocht naar aanwijzingen met betrekking
tot nader onderzoek naar asielrelaas. Het is niet duidelijk welk gedeelte van het asielrelaas niet
aannemelijk of ongeloofwaardig wordt gevonden en wat/waarom men verder wil onderzoeken.
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onaannemelijk of ongeloofwaardig afgedaan zonder dit standpunt te staven met
uitkomsten van een verricht nader onderzoek. De voornemens en beschikkingen
vertonen dan ook een sterke gelijkenis met AC-beschikkingen. In de eerste plaats
wordt het ontbreken van reis en/of identiteitsdocumenten de asielzoeker
aangerekend. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State28 dient in dat geval een positieve overtuigingskracht uit te
gaan van het asielrelaas en mogen in het relaas, om het geloofwaardig te achten,
geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het
niveau van relevante bijzonderheden voorkomen. Op basis van deze
jurisprudentie oordeelt de IND vervolgens dat het asielrelaas onaannemelijk dan
wel ongeloofwaardig is. De onaannemelijkheid of ongeloofwaardigheid is daarbij
niet (aantoonbaar) gebaseerd op nader onderzoek.

Uit het dossieronderzoek is voorts gebleken dat taalanalyses ten behoeve van de
vaststelling van de identiteit in het kader van de GOC-procedure niet vaak worden
uitgevoerd en dat slechts enkele asielzoekers terug gaan naar het
Aanmeldcentrum voor een aanvullend gehoor. Met betrekking tot documenten
wordt het de asielzoeker in veel gevallen tegengeworpen dat hij of zij enkel in
bezit is van een kopie van een document en dat hiervan de authenticiteit niet is
vast stellen. Toch werden enkele asielzoekers in dergelijke gevallen GOC
bepaald. Het komt niet overtuigend voor dat als reden nader onderzoek naar
overlegde documenten wordt opgegeven voor GOC bepaling, terwijl van te voren
al duidelijk is dat de echtheid nooit zal kunnen worden vastgesteld. Wanneer de
documenten toch zouden zijn onderzocht door Bureau Falsificaten zou hiervan
blijk moeten worden gegeven in de beschikking ter rechtvaardiging van de
voortduring van de vrijheidsontneming. In een zaak heeft de IND aangegeven de
volgende bronnen te hebben gebruikt ter verifiëring van antwoorden van
asielzoekers: Encarta grote wereldatlas 2000, internet en lonely planet. Dit zijn
bronnen die direct toegankelijk zijn. Er valt dan ook niet goed in te zien waarom er
zes weken nodig zouden zijn om deze bronnen te raadplegen. Uit het
dossieronderzoek is verder gebleken dat in slechts uitzonderlijke gevallen ander
herkomstonderzoek wordt gedaan.

Enkele advocaten hebben het ogenschijnlijke gebrek aan onderzoek aan de orde
gesteld in hun zienswijze. In het geval van een advocaat van een Nigeriaanse
asielzoeker, heeft de advocaat aangegeven te willen weten wat het onderzoek
heeft ingehouden op grond waarvan zijn cliënt in het Grenshospitium was
geplaatst. Hierop antwoordde de IND: “Zoals destijds ook is aangegeven, is
noodzakelijk geacht nader onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de
betrokkene een behandeling in de zin artikel 3 EVRM te vrezen heeft bij terugkeer
naar Nigeria. Tevens heeft een aanvullend gehoor plaatsgevonden. Nu het relaas
niet geloofwaardig is, vloeit daaruit voort dat op grond van de verklaringen van
betrokkene geen sprake is van een vrees voor een behandeling in de zin van art.
3 EVRM indien betrokkene terugkeert naar Nigeria.” De IND geeft hierbij aan dat
het nader onderzoek enkel heeft bestaan uit een aanvullend gehoor en dat verder
onderzoek niet nodig was nu het asielrelaas ongeloofwaardig werd geacht.
Waarom in dit geval de beschikking dan 99 dagen op zich liet wachten is

28 ABRvS, 27 januari 2003, JV 2003/103 & 15 juni 2006, 200602132/1
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onduidelijk. In een zorgvuldige beslissing zou gemotiveerd moeten worden
aangeven wat het onderzoek heeft ingehouden en waarom de beschikking pas na
99 dagen werd afgegeven; er zou een rechtvaardiging voor de duur van de
vrijheidsontneming moeten worden gegeven.

Dat de IND van mening is dat een dergelijke motivering niet hoeft te worden
gegeven, blijkt uit de zaak van een Soedanese asielzoeker. Bij hoge mate van
uitzondering werd er in het geval van deze asielzoeker zeer specifiek aangegeven
waaruit het nader onderzoek naar het asielrelaas zou bestaan, namelijk
onderzoek naar de ‘houding van de Soedanese autoriteiten jegens eerwraak en
hetgeen de Soedanese strafwet bepaalt aangaande overspel.’ Echter, uit het
voornemen bleek niet of dit onderzoek was gedaan, of welke resultaten er uit het
onderzoek waren gekomen. In de zienswijze stelde de advocaat dan ook dat ‘het
onderzoek niet zorgvuldig was geweest nu er geen overwegingen in het
voornemen waren gewijd aan de resultaten van het onderzoek.’ De IND heeft
hierop in de beschikking als volgt gereageerd: “De enkele aankondiging dat er
nader onderzoek dient te worden verricht, houdt in zijn algemeenheid niet in dat
de resultaten in het voornemen en de beschikking dienen te worden opgenomen.
Er kunnen in de brief van 31 augustus 2006 in die zin dan ook geen rechten
worden ontleend. In het onderhavige geval is gebleken na (intern) onderzoek en
(her)lezing van het dossier dat de minister van oordeel is dat het relaas van
betrokkene geloofwaardig is maar dat betrokkene niet geloofwaardig heeft
gemaakt dat hij gegronde vrees voor vervolging heeft.” De brief van 31 augustus
2006 waarover wordt gesproken, bevat de beslissing de maatregel van artikel 6
voort te zetten op basis van paragraaf C12/2.2.1 onder d Vc, de basis voor de
verdere vrijheidsontneming. Er kunnen volgens de IND aan deze brief dus verder
geen rechten worden ontleend in die zin dat de resultaten van het onderzoek
zouden moeten terugkomen in het voornemen en/of beschikking. Maar als een
dergelijke brief, met de aankondiging dat nader onderzoek noodzakelijk is,
gebruikt wordt ter rechtvaardiging van de voortzetting van de vergaande
maatregel van artikel 6, ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook achteraf blijk
wordt gegeven van het feit dat dit nader onderzoek daadwerkelijk is verricht, de
vrijheidsontneming gerechtvaardigd is geweest en dat de asielzoeker niet zonder
reden zes weken is vastgehouden op het Grenshospitium in afwachting van een
beslissing op zijn asielverzoek.

Uit het dossieronderzoek is gebleken dat verschillende keren het mogelijke
gebrek aan onderzoek aan de rechter is voorgelegd. De rechter is echter slechts
bevoegd de beslissing van de IND marginaal te toetsen.29 Het eerste, nadere en
het eventuele aanvullende gehoor worden niet door de rechter in zijn beslissing
betrokken, enkel de beschikking van de IND en hetgeen de asielzoeker hier
tegenin heeft gebracht. De rechter kan slechts oordelen of ‘de IND in alle
redelijkheid tot het standpunt heeft kunnen komen dat het asielrelaas positieve
overtuigingskracht ontbeert en mitsdien ongeloofwaardig is.’ Wanneer de rechter
tot de conclusie komt dat de IND in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat het
asielrelaas ongeloofwaardig is -en in bijna alle onderzochte dossiers kwam de
rechter tot een dergelijke conclusie- dan wordt wat is ingebracht over het (gebrek

29 Onder meer ABRvS, 27 januari 2003, 200206297/1
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aan) nader onderzoek niet meer besproken. De aard en omvang van nader
onderzoek wordt dan ook nooit daadwerkelijk gecontroleerd door de rechter. Het
heeft er dan ook alle schijn van dat de IND asielzoekers op grond van de
noodzakelijkheid van nader onderzoek de vrijheid verder mag ontnemen zonder
zich achteraf te hoeven verantwoorden over de vraag of het onderzoek ook
daadwerkelijk nodig was, en over de uitvoering daarvan.

Een opvallende zaak met betrekking tot het nader onderzoek was die van een
asielzoekster uit Zimbabwe. De asielzoekster in kwestie had al eens in Nederland
verbleven met een studievisum en was tijdens haar studieverblijf naar het
Verenigd Koninkrijk vertrokken. Daar heeft zij vervolgens enkele jaren illegaal
gewoond en zich aangesloten bij een politieke organisatie die zich uitsprak tegen
de regering in Zimbabwe. Aangezien het in Zimbabwe bekend zou zijn dat zij zich
aangesloten zou hebben bij deze organisatie, heeft zij in het Verenigd Koninkrijk
asiel aangevraagd. Op grond van het studievisum heeft Engeland onder de
Dublin II-verordening vervolgens Nederland verantwoordelijk gehouden voor de
asielaanvraag. In Nederland aangekomen, werd haar asielaanvraag in eerste
instantie binnen de AC-procedure afgedaan. Er werd door de advocaat beroep
aangetekend tegen de beschikking, maar nog voor de rechter een blik op de zaak
kon werpen, werd de beschikking door de IND ingetrokken. De asielzoekster werd
echter niet doorgezonden naar een opvangcentrum, maar er werd in het
Grenshospitium een nieuw voornemen en een nieuwe beschikking uitgebracht.
Het asielberoep tegen de tweede beschikking werd uiteindelijk gegrond verklaard
omdat de IND de landeninformatie niet had meegewogen in haar beoordeling. De
IND besloot niet in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak, maar de
asielzoekster na 85 dagen in het Grenshospitium toch door te sturen naar een
opvangcentrum. Binnen enkele weken ontving de asielzoekster een
vluchtelingenstatus op grond van artikel 29 lid 1 onder a Vw 2000. De
vluchtelingenstatus werd verleend omdat het feitencomplex aangevoerd door
asielzoekster strookte met hetgeen bekend was over de algemene situatie in
Zimbabwe uit openbare bronnen en het asielrelaas alsnog zwaarwegend genoeg
werd bevonden.

5.6. Leeftijdsonderzoek

De GOC-procedure werd in 11 van de onderzochte gevallen toegepast vanwege
een leeftijdsonderzoek waarvan de uitkomst meerderjarigheid van de asielzoeker
was. In deze groep zijn 6 nationaliteiten vertegenwoordigd: China (2), Nigeria (5),
Pakistan (1), Sierre Leone (1), Syrië (1), Zimbabwe (1).

Van de 11 asielzoekers die stelden minderjarig te zijn, was er één asielzoekster in
het bezit van een geldig paspoort op basis waarvan zij 31 jaar zou zijn. Zij zelf gaf
aan dat dit niet haar eigen paspoort was en dat zij veel jonger was. Eén
asielzoeker was 17 jaar, volgens eigen opgave bij binnenkomst, maar werd 18
tijdens de vrijheidsontneming. Van 3 asielzoekers was niet duidelijk welke
geboortedatum zij bij binnenkomst hadden opgegeven. Allen kregen een
geboortedatum aangewezen op basis waarvan zij 21 jaar of ouder waren.
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Jonger dan
18 jaar 6
18-25 1
26-35 1
36-45 0
45-55 0
55 jaar of ouder 0
Onbekend 3

Slechts in 4 gevallen was het tijdstip van de beslissing van de IND te achterhalen.
Gemiddeld werd er een beschikking afgegeven na 38 dagen. In ten minste 6
gevallen is er beroep aangetekend tegen de beschikking. Eén beroep is
vervolgens ingetrokken en 4 zijn ongegrond verklaard. In het geval van een
Nigeriaanse asielzoekster werd op het moment dat het beroep nog lopende was
de bewaring opgeheven na aangifte van vrouwenhandel.

Gemiddeld duurde de detentie in het geval van leeftijdsonderzoeken 188 dagen.
Gedurende de begin maanden van het verblijf waren de asielzoekers verwikkeld
in de asielprocedure. Het overgrote deel van het verblijf bracht deze groep
asielzoekers echter als uitgeprocedeerd door in het Grenshospitium. Het kortste
verblijf was 42 dagen. De bewaring werd in dit geval opgeheven nadat was
gebleken dat niet vastgesteld kon worden dat asielzoekster meerderjarig was. In
het geval van een asielzoeker uit Sierra Leone duurde de detentie 381 dagen.

Gemiddelde duur
detentie

188
dagen

Kortste duur detentie
42

dagen

Langste duur detentie
381
dagen

Op het moment van afronding van dit onderzoek verbleef er nog één asielzoeker
in het Grenshospitium voor leeftijdsonderzoek. In 4 gevallen werd de asielzoeker
uitgezet en in 4 gevallen werd de asielzoeker geklinkerd nadat uitzetting niet
mogelijk bleek. Eén asielzoekster is OC gegaan en met onbekende bestemming
vertrokken. In één geval is het onbekend hoe de procedure is afgelopen.

Onderverdeling op basis
van de afloop procedure
In het Grenshospitium 1
Uitzetting 4
Opvangcentrum 1
Klinker 4
Onbekend 1
Totaal 11
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5.6.1. Commentaar & kritiek

Over het algemeen duurt de vrijheidsontneming in het geval van
leeftijdsonderzoek twee keer zo lang als in het geval van een Dublin-claim of
nader onderzoek. Het feit dat de asielzoekers over reis- noch
identiteitsdocumenten beschikken ligt hieraan ten grondslag. Uit het onderzoek
blijkt dat onbegeleide (gestelde) minderjarigen die in Nederland arriveren, vaak uit
het niets verschijnen op Schiphol. Zij kennen hun naam, geboortedatum en
nationaliteit, maar beschikken verder niet over papieren of kennis om dit alles te
bewijzen. Het is dan ook zeer moeilijk deze asielzoekers na afwijzing van hun
asielverzoek uit te zetten. Wanneer een asielzoeker niet over documenten
beschikt, wordt de asielzoeker voorgesteld op de ambassade of diplomatieke
vertegenwoordiging van het gestelde land van herkomst. De bedoeling is dan dat
de consul de asielzoeker erkent als burger van dat land en hem/haar voorziet van
reisdocumenten. Wanneer de asielzoeker niet erkend wordt door de consul van
het gestelde land van herkomst, iets wat regelmatig gebeurt, dan zal de
asielzoeker vaak nog op een aantal andere ambassades worden voorgesteld of
worden onderworpen aan een taalanalyse om het juiste land van herkomst te
kunnen vaststellen. Het behoeft geen uitleg dat er veel tijd gemoeid gaat met
deze –vaak gevolgsloze - voorstelrondes. Daarbij is de IND vasthoudend wat
betreft het voorstellen van asielzoekers op ambassades en geeft niet snel op na
een afwijzing. Het gevolg is dan ook dat de gemiddelde duur van de detentie twee
keer zo lang is en dat het aantal geklinkerden relatief hoog is in deze groep omdat
de asielzoekers vaak niet uitzetbaar blijken.

5.7. Artikel 1F

De GOC-procedure is in 6 gevallen toegepast vanwege een mogelijke
tegenwerping van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. In deze groep zijn vier
nationaliteiten vertegenwoordigd: Irak (2), Liberia (1), Oekraïne (1) en Sierre
Leone (2).

Van de 6 asielzoekers die GOC werden bepaald vanwege een mogelijke
tegenwerping van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, waren 2 asielzoekers
tussen de 18 en 25 jaar, 1 asielzoeker was tussen de 26 en 35 jaar, 2
asielzoekers waren 56 jaar of ouder. Van 1 asielzoeker kon de geboortedatum
niet meer achterhaald worden.

Jonger dan 18 jaar 0
18-25 2
26-35 1
36-45 0
46-55 0
56 jaar of ouder 2
Onbekend 1
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Van de 6 asielzoekers hebben er 3 een beschikking ontvangen in het
Grenshospitium. Alhoewel zij alle 3 een negatieve beschikking hebben
ontvangen, was artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag in geen van de gevallen
van toepassing. De 3 asielzoekers ontvingen na 33, 34 en na 116 dagen een
beschikking. Tegen alle drie de beschikkingen werd beroep aangetekend, één
beroep werd ingetrokken en de andere twee beroepen werden ongegrond
verklaard.

De gemiddelde duur van de detentie van de ‘1F-ers’ was 87 dagen. De
asielzoekers waren gedurende het overgrote deel van het verblijf, en in zeker drie
gevallen gedurende het hele verblijf, verwikkeld in de asielprocedure. Slechts een
beperkt deel van het verblijf werd doorgebracht als uitgeprocedeerd. Het kortst
verbleef een Liberiaanse asielzoeker, namelijk 42 dagen. De duur van de detentie
bleef beperkt doordat de asielaanvraag werd ingetrokken en de asielzoeker direct
kon worden uitgezet. De Oekraïense asielzoeker verbleef uiteindelijk 180 dagen
in het Grenshospitium. De duur van de detentie werd hier enigszins beperkt,
doordat de asielzoeker besloot het beroep in te trekken en vrijwillig terug te keren
naar het land van herkomst.

Gemiddelde duur
detentie 87 dagen
Kortste duur detentie 42 dagen
Langste duur detentie 180 dagen
Op het moment van afronding van dit onderzoek verbleef er nog één asielzoeker
op het Grenshospitium in afwachting van zijn uitzetting. In totaal zijn 3
asielzoekers uitgezet en werden 2 asielzoekers doorgestuurd naar een
opvangcentrum.

Onderverdeling op basis van
de afloop van de procedure
In het Grenshospitium 1
Uitzetting/vrijwillige
terugkeer 3
Opvangcentrum 2
Totaal 6

5.7.1 Commentaar & kritiek

Helaas is er niet voldoende informatie beschikbaar gebleken over het onderzoek
naar de mogelijke toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag in het
kader van de GOC-procedure om hier op dit moment commentaar of kritiek op te
leveren.
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6. Conclusies

Het onderzoek naar de GOC-procedure is een zeer nuttig onderzoek gebleken.
Het onderzoek heeft met betrekking tot een aantal facetten van de GOC-
procedure meer duidelijkheid gebracht. Zo is het duidelijker geworden hoeveel
asielzoekers er de afgelopen twee jaar in de GOC-procedure terecht zijn
gekomen en om welke redenen (Dublin, nader onderzoek, leeftijdsonderzoek of
artikel 1F). Het dossieronderzoek naar de groep asielzoekers die voor het
onderzoek zijn geselecteerd, heeft een nog completer beeld opgeleverd wat
betreft de redenen van GOC bepaling. Maar vooral ook heeft het voor helderheid
gezorgd wat betreft de duur van de detentie en reden voor uitschrijving uit het
Grenshospitium oftewel reden voor opheffing van de de maatregel van artikel 6 lid
1 en 2 Vw 2000.

De detentie in het geval van de GOC-procedure duurde over het algemeen
gemiddeld bijna 100 dagen. Dit is een vrij lange periode om door te brengen in
een gesloten omgeving, zeker als men niets strafbaars heeft begaan en het om
die reden voor de asielzoeker vaak moeilijk te begrijpen zal zijn waarom hij/zij
wordt vastgehouden.
In dit verband rijst dan ook de vraag of er niet een maximum termijn aan de
detentieduur gesteld moet worden, zoals in omringende landen het geval is.

Echter vooral de duur van de detentie van de Dublin-claims en de groep waarvoor
leeftijdsonderzoek werd gedaan was opvallend. De duur van de detentie van
Dublin-claimanten bedraagt gemiddeld 86 dagen; opvallend omdat het hier gaat
om asielzoekers wiens asielverzoeken gedurende de detentie niet inhoudelijk
worden behandeld. Een ander land wordt verantwoordelijk gehouden voor de
afhandeling van het asielverzoek en in het kader van de GOC-procedure worden
deze asielzoekers vastgehouden in afwachting van hun overdracht aan het land
dat verantwoordelijk wordt gehouden, zonder dat zij daadwerkelijk gehoord
worden inzake hun asielverzoek. De kans bestaat dan ook dat asielzoekers die in
aanmerking zouden moeten komen voor een vluchtelingenstatus langere tijd
worden vastgehouden. Detentie zou, nadat eventueel de identiteit van de
betrokkenen en de grondslag van hun verzoek vastgesteld zijn, hier volledig
uitgesloten moeten worden.

De duur van de detentie voor de groep waarvoor leeftijdsonderzoek werd gedaan,
is vooral opvallend vanwege de gemiddeld 188 dagen die de asielzoekers
doorbrengen op het Grenshospitium. Alhoewel het begrijpelijk is dat deze groep
(uitgeprocedeerde) asielzoekers moeilijk uitzetbaar is vanwege het feit dat zij
vrijwel altijd geheel ongedocumenteerd zijn, is de bestaande situatie waar
asielzoekers in sommige gevallen tot meer dan één jaar worden vastgehouden in
het Grenshospitium, niet wenselijk. Om de detentie tot het absoluut noodzakelijke
terug te dringen, zou er zowel een wettelijke beperking van de duur van de
detentie moeten worden ingesteld, als alternatieve controlemogelijkheden moeten
worden toegepast, gekoppeld aan opvangfaciliteiten.
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Alhoewel het (dossier)onderzoek voor meer duidelijkheid heeft gezorgd over de
duur van de detentie en de redenen voor bepaalde langere vrijheidsontnemingen,
heeft het niet gezorgd voor meer helderheid wat betreft de noodzakelijkheid van
het nader onderzoek en de aard en opzet van het onderzoek in het kader van de
GOC-procedure. De IND hoeft in principe niet te motiveren waarom er nader
onderzoek noodzakelijk is, wat de aard en opzet van het onderzoek zal zijn en
waarom dit onderzoek binnen zes weken zal kunnen worden afgerond. Uit het
dossieronderzoek is gebleken dat de IND dit alles dan ook slechts in
uitzonderlijke gevallen motiveert. Verder is er gebleken dat er ook na afloop van
het onderzoek in de beschikkingen geen duidelijkheid gegeven wordt omtrent de
aard en opzet van het nader onderzoek. Vrijwel alle asielverzoeken waarin nader
onderzoek plaatsvond werden afgedaan als onaannemelijk dan wel
ongeloofwaardig. Als gevolg van deze onduidelijkheid bestaat de indruk dat de
GOC-procedure mogelijk willekeurig zou kunnen worden toegepast.

Wat betreft de vraag in hoeverre de GOC-beschikkingen houdbaar zijn voor de
rechter, lijkt het (dossier)onderzoek aan te geven dat het merendeel van de
beschikkingen afgegeven in het kader van het nader onderzoek stand houdt voor
de rechter. Echter hier zij nogmaals gewezen op het feit dat de rechter slechts
mag oordelen of de IND in redelijkheid tot het standpunt heeft kunnen komen dat
het asielrelaas ongeloofwaardig is. De beschikkingen worden dan ook maar zeer
marginaal getoetst door de rechter. Belangrijke vragen, zoals onder andere met
betrekking tot de zorgvuldigheid van het nader onderzoek, worden door de
rechter onbesproken gelaten.

Alhoewel het in bijna alle gevallen bekend is hoe de procedure in het
Grenshospitium is afgelopen, is er onvoldoende informatie beschikbaar gebleken
om een duidelijk beeld te krijgen van de afloop van de procedure van de
asielzoekers die uiteindelijk vanuit de GOC-procedure zijn doorgestuurd naar een
opvangcentrum. Het is bekend dat in zeker 6 gevallen een status is verleend na
doorsturing naar een opvangcentrum. Er is echter niet genoeg informatie om te
kunnen bepalen in hoeverre de GOC-procedure wordt toegepast op asielzoekers
die voor een asielstatus in aanmerking komen of zouden moeten komen. Het feit
dat er zeker 6 asielzoekers in eerste instantie GOC zijn bepaald die achteraf in
aanmerking bleken te komen voor een status en het feit dat een aantal dossiers
aanwijzingen bevatten dat als de asielzoeker meer tijd zou hebben gekregen om
zijn asielrelaas te onderbouwen, in een rustige omgeving, de beslissing van de
IND of het uiteindelijke resultaat (na beroepsprocedures) mogelijk anders zou zijn
uitgevallen, duidt erop dat de GOC-procedure in zeker een aantal gevallen is
toegepast waar de asielzoeker eigenlijk in aanmerking kwam of had moeten
komen voor een asielstatus.

Concluderend kan gesteld worden dat het onderzoek naar de GOC-procedure
een duidelijk beeld heeft opgeleverd wat betreft de hoeveelheid asielzoekers die
in de GOC-procedure terechtkomen, de redenen voor GOC bepaling, de duur van
de detentie en de redenen voor het opheffen van de maatregel van artikel 6.
Echter het onderzoek heeft ook de onduidelijkheid benadrukt die er heerst met
betrekking tot de feitelijke uitvoering van het nader onderzoek. Als gevolg van
deze onduidelijkheid bestaat de indruk dat de GOC-procedure mogelijk
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willekeurig zou kunnen worden toegepast. Daarbij blijkt uit de studie dat personen
die gedetineerd worden ten behoeve van nader onderzoek tijdens de gehele
asielprocedure gedetineerd blijven, dit in tegenstelling tot de aanbevelingen in de
UNHCR Guidelines. Detentie ten behoeve van nader onderzoek zou dan ook
afgeschaft moeten worden: als niet binnen 48 uur een beslissing kan worden
genomen, zou het normale OC traject gevolgd moeten worden.
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