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In 2011 hebben ruim 8.000 vluchtelingen asiel gekregen in Nederland. Daarmee heeft de Nederlandse staat onderkend 
dat voor deze mensen de situatie in hun land van herkomst levensgevaarlijk is. Veel van hen hebben tijdens hun vlucht 
gezinsleden achter moeten laten, vaak in gevaarlijke en armoedige omstandigheden. Het gaat om gezinsleden in 
landen als Tibet, Birma, Congo of Somalië. Zij zitten met spanning te wachten op het moment dat zij een geïmprovi-
seerd, chaotisch en onzeker bestaan kunnen achterlaten voor de zekerheid en veiligheid van een nieuw leven bij hun 

ouder of echtgenoot in Nederland. Voor de toegelaten vluchtelingen in Nederland, is het van groot belang dat hun achtergeble-
ven gezinsleden zo snel mogelijk naar Nederland komen. Dan hoeven zij zich geen zorgen meer om hen te maken en kunnen zij 
zich concentreren op hun gezamenlijke toekomst hier. 

De gezinsherenigingsprocedures verlopen echter moeizaam, en duren vaak lang – erg lang.  Uit cijfers die door Vluchtelingen-
Werk en Defence for Children naar buiten zijn gebracht, blijkt dat als een aanvraag na vele hobbels eenmaal is ingediend, deze in 
meer dan 80% van de gevallen wordt afgewezen.  

Hier zijn verschillende redenen voor. Het kan zijn dat het gezin gevormd is op het verkeerde moment in het verkeerde land. 
Het kan zijn dat de kinderen die om toelating vragen niet de biologische kinderen zijn van de ouder in Nederland, maar pleeg- of 
adoptiekinderen, en dat hun gezinsband niet wordt erkend door de Nederlandse autoriteiten. Of het gaat niet om ouders en 
kinderen, maar om verweesde broers en zusters. Zelfs biologische kinderen van ouders in Nederland worden geweigerd, als be-
slisambtenaren niet overtuigd zijn dat die kinderen en hun ouders echt als een gezin hebben samengewoond. 

Maar wat is een “echt gezin”, in een chaotische en door geweld verscheurde samenleving? Wie kan dat bepalen? En hoe? De 
procedures om dit te achterhalen blijken vooral te zijn ingericht om fraude op te sporen, niet om recht te doen aan het gezinsleven 
van vluchtelingen of aan de belangen van hun (pleeg)kinderen. 

De problemen en het verdriet die het huidige beleid teweegbrengt zijn in dit rapport door VluchtelingenWerk en Defence for 
Children invoelbaar gemaakt. U kunt lezen hoe zwaar vluchtelingen in Nederland en hun gezinsleden in India, Oeganda en Ethio-
pië het lange wachten, de onzekerheid en het verlangen naar elkaar ervaren. Wij leren onder welke omstandigheden en op welke 
manier kinderen ondervraagd worden en getoetst worden op hun geloofwaardigheid.  

VluchtelingenWerk en Defence for Children besteden, terecht, ook aandacht aan de internationale verplichtingen waaraan 
Nederland moet voldoen: kinderen  beschermen, de continuïteit in hun opvoeding waarborgen, het gezinsleven respecteren. Dit 
rapport laat zien hoe het anders kan, met concrete aanbevelingen voor een alternatief beleid dat respect voor het gezinsleven en 
de belangen van kinderen tot uitgangspunten maakt, niet tot sluitpost. Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is dit een mooi 
moment om gezinshereniging bij vluchtelingen weer te regelen op basis van menselijkheid in plaats van wantrouwen.
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18 april // 9.45 uur
NederlaNdse ambassade, addis abeba

W e wonen het gehoor bij van mevrouw Said en 
haar vierjarige kleinzoon Ahmed. Ahmeds 
moeder, de dochter van mevrouw Said, 

heeft in Nederland asiel gekregen. Ze heeft direct een aan-
vraag gedaan voor gezinshereniging met haar zoon, die ze 
voor haar vlucht bij haar eigen moeder heeft ondergebracht. 
Omdat Ahmed te jong is om geïnterviewd te worden moet zijn 
oma het woord doen.  

De hoorruimtes op de ambassade zijn sober ingericht en 
het is er erg benauwd. Als we daar wat over zeggen, antwoordt 
de ambtenaar: “In de zomer is het bloedheet. In het regensei-
zoen, regent het juist weer zo hard dat je elkaar bijna niet kunt 
verstaan”. Op onze opmerking dat het toch vrij essentieel is 
elkaar in een gehoor goed te verstaan, wordt luchtig gerea-
geerd: “We kunnen niet alles regelen”. 

Kort voor het gehoor met oma Said en haar kleinzoon Ahmed 
hebben we nog even de tijd om het interview voor te bereiden. 

Advocate Corrien Ullersma van Böhler Advocaten, die de zaak 
van de kleinzoon en zijn moeder in Nederland behartigt, vertelt 
de oma dat ze voorbereid moet zijn op vragen over traumati-
sche gebeurtenissen in haar leven. “Ik wil dat niet, ik wil het 
daar niet over hebben”, zegt de vrouw geëmotioneerd. Het is 
een zogeheten simultaan gehoor: op hetzelfde tijdstip dat oma 
wordt gehoord, vindt in Nederland ook het gehoor van haar 
dochter plaats. Op tegenstrijdige antwoorden kan op die ma-
nier direct worden doorgevraagd tijdens de interviews.

“Hoe�lang�duurt�het�nog�
voordat�we�naar�onze�
moeder�kunnen?”

VERSLAG VAN EEN ONDERZOEKMISSIE IN ETHIOPIë 

In april 2012 vertrok een vertegenwoordiging van VluchtelingenWerk Nederland, Defence for 
Children en Böhler Advocaten naar Ethiopië om daar met eigen ogen te aanschouwen hoe het 
toegaat bij het indienen van een aanvraag voor gezinshereniging. Vooral gezinsleden van 
Somalische vluchtelingen reizen naar de hoofdstad Addis Abeba om bij de Nederlandse ambassade 
een aanvraag voor gezinshereniging in te dienen. In afwachting van de beslissing wonen zij vaak 
onder erbarmelijke omstandigheden en kunnen maar net het hoofd boven water houden. Bovendien 
wordt ruim tachtig procent van de aanvragen afgewezen. Een verslag van Ayaan Abukar, Corrien 
Ullersma en Jorg Werner. 

10.00 uur // gehoorruimte, iNterview  

mevrouw said 

Corrien vraagt de ambtenaar of er al DNA is afgenomen bij Ahmed. 
De IND had haar een week geleden toegezegd DNA af te nemen 
zodat kan worden aangetoond dat Ahmed inderdaad de biologi-
sche zoon is van haar cliënt. Dat blijkt nog niet het geval. Na een 
korte stilte zegt de hoorambtenaar: “en dat zal vandaag ook niet 
gebeuren”. “Waarom niet?” “Omdat dat niet gebruikelijk is” 

Grootmoeder Said heeft anderhalve dag moeten reizen van 
haar woonplaats naar de ambassade in de hoofdstad. Haar 
kinderen, van wie er een zwaar gehandicapt is, heeft zij achter 
moeten laten. Als de DNA-afname niet vandaag plaatsvindt, 
moet de vrouw later wéér terugkomen. 

Corrien vraagt wat het bezwaar is. “Het bezwaar ”, legt de 
hoorambtenaar uit, “is dat dit tegen de standaardprocedure in 
gaat”. Corrien vraagt tijdens het interview per sms haar colle-

ga’s in Nederland om bij te springen en telefonisch een klacht 
in te dienen bij de IND in Nederland. Die doen dat onmiddel-
lijk, zodat uiteindelijk na afloop van het interview toch het 
DNA-materiaal wordt afgenomen. 

De vragen komen achter elkaar; “Gaat u naar de moskee of 
bidt u thuis? Hoe zag uw huis eruit? Hoeveel kamers waren er 
in uw huis? Wie sliep in welke kamer? Wat waren de kleuren 
van de muren? Was het een lichte of een meer donkere tint?” 
De hoorambtenaar stelt weinig tot geen vragen over de 

“De hoorambtenaar stelt 
weinig tot geen vragen 
over de gezinsband die er 
bestaat tussen het kind 
en zijn moeder in 
Nederland”

g e z i n s h e r e n i g i n g
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familieband die er bestaat tussen het kind en zijn moeder in  
Nederland. Dat is opmerkelijk want hun aanvraag voor  
gezinshereniging is de reden dat dit gehoor plaatsvindt.  
Mevrouw Said is alleen mee omdat de jongen zelf te jong is  
om gehoord te worden. Overigens is er wel kort met hem  
gesproken bij de aanvraag. Op de vraag waarom dat was,  
antwoordt de hoorambtenaar “dat men dat toen nodig vond”. 

13.00 uur
Na verloop van tijd wordt het steeds duidelijker dat het ge-
sprek mevrouw Said zwaar valt. Ze raakt vermoeid en geeft 
verwarde antwoorden. Gelukkig kan Corrien dat rechtzetten. 
Normaal gesproken is er geen advocaat aanwezig bij de geho-
ren op de ambassade. 

De hoorambtenaar vraagt lang door naar de miskramen die 
mevrouw Said zou hebben gehad. Bij elke miskraam noemt de 
vrouw de naam van het overleden kind. Ayaan Abukar doet in 
de pauze navraag bij de vrouw. Het blijkt dat er sprake was van 
een vertaalfout, er waren geen miskramen. De baby’s zijn  
enkele maanden na de geboorte overleden. Dit zijn pijnlijke 
vragen voor mevrouw Said en bovendien ontbreekt de rele-
vantie voor het vaststellen van de familieband van Ahmed met 
zijn moeder. 

Het gesprek duurt bijna drie uur. Al die tijd heeft Ahmed 
heel stil bij zijn oma op schoot gezeten. Te stil voor een kleuter 
van vier jaar. Hij wrijft wel voordurend in zijn ogen. Naar onze 
indruk was het urenlang stil op schoot zitten in een benauwde 
ruimte niet goed voor hem.

In de gehoren die we later die week bijwonen, valt ons op 
dat alle gesprekken lang duren, zo lang dat de geïnterviewden 
na verloop van tijd eigenlijk niet meer helder genoeg zijn om 
te antwoorden. Een schrijnend voorbeeld was een interview 
met een meisje van zeventien dat, zichtbaar vermoeid, na ver-
loop van tijd niets anders meer kon uitbrengen dan ”ik weet 
het niet.” Aan de uiteindelijk toegestane pauze ging een felle 
strijd vooraf, die zonder onze tussenkomst waarschijnlijk niet 
zou zijn toegestaan. 

21 april // unhCr kantoor 
We leggen onze zorgen over de gang van zaken rond de ge-
zinshereniging voor aan de plaatselijke afdeling van de 
VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. De protection officer 
van UNHCR in Ethiopië, Sardhanand Panchoe, deelt onze zor-
gen: “Nederland moet zich aan internationaal recht houden en 

daarin staat dat het verplicht is om hulp te bieden bij het leve-
ren van bewijs dat iemand familie is. In de praktijk komt het er 
nu op neer dat Nederland de bewijslast voor de familieband 
volledig bij de familie legt.”

22 april // hayarat, addis abeba
We gaan op bezoek bij de Somalische kinderen Abeba Hassan, 
vier broertjes en een zusje tussen de drie en veertien jaar oud. 
Hun moeder woont in Nederland en heeft een asielvergun-
ning. Waar hun vader is, is onbekend. De kinderen zijn door 
hun tante achtergelaten in Addis Abeba, in de verwachting dat 
ze snel herenigd zouden worden met hun moeder in Neder-
land. Dat is inmiddels twee jaar geleden. 

De oudste zoon Ali, 14 jaar, wacht ons op aan de rand van de 

Een meisje van 
zeventien kon, 
zichtbaar vermoeid, 
niets anders meer 
uitbrengen dan  
“ik weet het niet.” 

corrien�Ullersma�is�advocaat�vreemdelingenrecht�en�ge-
specialiseerd�in�gezinshereniging.�“Zo’n�zeventig�procent�
van�mijn�cliënten�is�somalië�ontvlucht�en�wil�herenigd�
worden�met�man,�vrouw,�kinderen�of�pleegkinderen.�Het�
leeuwendeel�van�de�aanvragen�wordt�afgewezen�omdat�
somaliërs�in�het�verleden�gefraudeerd�zouden�hebben�met�
gezinshereniging.�Het�betreft�specifiek�somaliërs�omdat�
zij�geen�functionerende�overheid�hebben�en�dus�ook�geen�
documenten�als�geboorte-�en�huwelijksaktes�kunnen�
overleggen.�En�een�DNA-�onderzoek�om�de�gezinsband�aan�
te�tonen�is�soms�niet�meer�genoeg.�‘Mensen�hebben�snel�
een�mening�over�gezinshereniging�maar�weten�niet�hoe�
het�zit.�Er�zijn�maar�weinig�vluchtelingen�die�tot�hier�heb-
ben�weten�te�komen�en�vervolgens�zoveel�moeite�gaan�om�
doen�hun�‘fake’�gezinsleden�naar�Nederland�te�halen.�Alle�
zaken�die�ik�in�mijn�kast�heb�betreffen�echte�gezinnen.�
Daar�durf�ik�mijn�hand�voor�in�het�vuur�te�steken.”

“Alle�zaken�die�ik�in�mijn��
kast�heb,�betreffen�echte�
gezinnen”

TijDENs�DE�iNTERViEWs�WORDEN��
KiNDEREN,�BEDOELD�Of�ONBEDOELD,��

TEVEEL�ONDER�DRUK�GEZET.

g e z i n s h e r e n i g i n g v e r s l a g  v a n  e e n  o n d e r z o e k s m i s s i e
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verharde weg. Hij neemt ons mee door kleine straatjes en over 
zanderige paadjes, tot we uitkomen bij een grote metalen 
poort. Het blijkt de ingang van een groot terrein waar onder 
andere de kinderen Hassan wonen. Ze hebben een kamer van 
vier bij vier meter. De kamer is leeg, op een matras in de hoek 
na. Daarop zitten de kinderen zij aan zij. Als we ze een hand 
geven lijkt er haast geen contact te worden gemaakt: ze blij-
ven apathisch voor zich uit staren. 

Ali vertelt dat ze de hele dag binnen zitten. ”Ik ga af en toe 
de straat op om eten te kopen van het geld dat onze moeder 

moeilijk te verstaan. Hij sprak niet zo goed Somalisch, of in 
ieder geval anders dan ik gewend ben.” In het verslag staat dat 
het interview drie uur duurde en dat er een pauze was van vijf-
tien minuten. 

Corrien pakt het rapport van het interview erbij. Er steken 

Kinderen�die�zich�willen�herenigen�met�hun�ouder(s)�die�in�
Nederland�asiel�heeft�hebben�gekregen,�worden�geïnter-
viewd�op�Nederlandse�ambassades�om�de�feitelijke�gezins-
band�vast�te�stellen.�Naast�de�deelnemers�aan�de�onder-
zoeksmissie�hebben�ook�anderen1�deze�interviews�
bijgewoond�en�veel�advocaten�hebben�de�interviews�met�de�
gezinsleden�nabesproken.�Op�basis�van�deze�ervaringen�
signaleren�we�een�aantal�knelpunten�dat�ertoe�leidt�dat�er�te�
vaak�ten�onrechte�aan�de�gezinsband�wordt�getwijfeld.�
TE�LANGE�iNTERViEWs�EN�TE�WEiNiG�pAUZEs:�Door�urenlan-
ge�gehoren�verliezen�de�geïnterviewde�kinderen�hun�con-
centratie�en�raken�verward�bij�het�antwoorden.�
iRRELEVANTE�VRAGEN:�De�interviews�zijn�zeer�gedetailleerd�
en�veel�vragen�zijn�niet�van�toepassing�voor�het�vaststellen�
van�de�gezinsband.�Er�worden�ook�vragen�gesteld�over�ge-
beurtenissen�waar�de�gezinsleden�niet�zelf�bij�waren�of�die�
de�gezinsleden�niet�onderling�hebben�besproken.�Er�wordt�
verwacht�dat�de�kinderen�over�uitgebreide�kennis�beschik-
ken�van�data�en�plaatsen,�ook�als�kinderen�daar�niet�van�op�
de�hoogte�zijn.
ONTEREcHTE�TEGENsTELLiNGEN:�Kinderen�worden�vaak�
ondervraagd�over�een�lange�periode�en�over�gebeurtenissen�
die�lang�geleden�plaatsvonden.�Omdat�kinderen�zaken�vaak�
anders�in�de�tijd�plaatsen,�kunnen�ze�over�verschillende�
periodes�andere�antwoorden�geven.�Hun�antwoorden�lijken�
verschillend�maar�kloppen�wel.
GEEN�ExpERTisE:�Door�te�weinig�specifiek�opgeleide�ambte-
naren�worden�kinderen,�bedoeld�of�onbedoeld,�teveel�onder�
druk�gezet.�Er�zijn�ook�voorbeelden�van�tolken�die�dit�doen.�
Hierdoor�geven�kinderen�in�verwarring�antwoorden,�die�een�
verkeerd�beeld�kunnen�neerzetten.�Er�is�geen�verschil�in�de�
wijze�waarop�volwassenen�en�kinderen�geïnterviewd�wor-

Knelpunten�bij�interviews�
den.�Ook�worden�vragen�gesteld�over�traumatische�gebeur-
tenissen�die�impact�hebben�op�de�beantwoording�van�verde-
re�vragen.�Ook�hier�lijkt�geen�expertise�voor�aanwezig�te�zijn.
GEEN�ETEN:�Zussen�en�broers�worden�na�elkaar�gehoord,�
waardoor�het�verblijf�op�de�ambassade�vaak�de�hele�dag�
duurt.�Hoewel�de�ambassade�aangeeft�vooraf�te�melden�dat�
er�geen�eten�op�het�terrein�te�koop�is,�blijken�de�kinderen�
hier�vrijwel�nooit�van�op�de�hoogte.�De�kinderen�krijgen�ook�
geen�eten�aangeboden,�met�als�gevolg:�concentratieverlies.�
VERTAALpROBLEMEN:�Er�zijn�geen�beëdigde�tolken�aanwezig�
zoals�in�Nederland.�De�tolk�beheerst�de�taal�niet�altijd�goed�
genoeg�of�heeft�een�andere�tongval.�Kinderen�begrijpen�
daardoor�de�vragen�onvoldoende.�juist�omdat�het�om�het�
vergelijken�op�details�gaat�zou�er�een�zeer�zorgvuldige�con-
trole�op�de�vertaling�moeten�plaatsvinden.�De�hoorambte-
naar��stelt�aan�het�begin�en�aan�het�eind�van�het�interview�de�
vraag�of�hetgeen�hij�zegt�begrepen�wordt��en�of�de�tolk�te�
verstaan�is.�Tussendoor�worden�deze�vragen�niet�meer�ge-
steld.�Uit�gesprekken�met�geïnterviewden�blijkt�dat�ze�vaak�
zelf�niet�durven�aan�te�geven�dat�ze�de�vraag�of�de�vertaling�
door�de�tolk�niet�(goed)�hebben�begrepen.�Ook�is�er�sprake�
van�een�dubbele�vertaling,�van�de�moedertaal�naar�het�En-
gels,�en�van�het�Engels�naar�het�Nederlands.�De�laatste�
vertaalslag�maakt�de�ambtenaar�vaak�zelf.
sLEcHTE�GEHOORRUiMTE:�De�ruimtes�waar�de�interviews�
worden�gehouden�zijn�kaal�en�zakelijk.�Voor�minderjarigen�
zijn�er�geen�bijzondere�voorzieningen�om�hen�op�hun�gemak�
te�stellen.�Het�er�erg�benauwd.�Bij�regen�is�het�moeilijk�
elkaar�te�verstaan.

Geen�inzage�in�het�verslag:�Hierdoor�kunnen�betrokkenen�
geen�correcties�en�aanvullingen�aanbrengen�in�het�gehoor-
rapport.�De�interviews�worden�ook�niet�opgenomen.

en een dokter zien ze ook niet. Een van de kinderen heeft erge 
pijn in zijn maag. Hij zegt dat hij geen zin heeft in eten. 

Corrien vraagt Ali naar zijn ervaringen bij het interview op 
de ambassade. Ali weet nog dat hij geïnterviewd werd, maar 
kan de vragen niet meer herinneren. “Ik was zenuwachtig”, 
zegt hij. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik geïnter-
viewd werd. De interviewer was aardig, maar de tolk was 

“Allemaal willen ze de 
foto’s even vasthouden 
en bekijken.”

DE�iNTERViEWs�DUREN�VAAK�ZO�LANG�DAT�DE��
GEïNTERViEWDEN�DOOR�VERMOEiDHEiD�GEEN�HELDERE�

ANTWOORDEN�MEER�KUNNEN�GEVEN.

vanuit Nederland opstuurt. Maar eigenlijk is het te gevaarlijk 
buiten”. Een van zijn broertjes is laatst flink toegetakeld toen 
hij even buiten speelde. De wonden in zijn gezicht zijn nog 
goed te zien. Naar school gaan de kinderen al tijden niet meer 

1: Zie ook M. Wannet, Identificerende gehoren met Somalische nareizigers op de Nederlandse 
ambassade te Addis Abeba. Juni 2012 en idem M. van  Riel, juli 2012. VluchtWeb 
VluchtelingenWerk Nederland.

g e z i n s h e r e n i g i n g v e r s l a g  v a n  e e n  o n d e r z o e k s m i s s i e
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ook enkele familiefoto’s uit. Voor het eerst verschijnt er een 
teken van leven op de gezichten. Allemaal willen ze de foto’s 
even vasthouden en bekijken.

Tijdens het gesprek met Ali zitten de andere kinderen stil-
letjes naast hun grote broer. Maar als ze de doos met snoepjes 
zien die Corrien heeft meegenomen, veren ze op. We nemen 
foto”s van de kinderen, zodat hun moeder in Nederland kan 
zien hoe ze er nu uitzien. Als we vragen of ze nog iets willen 

NAscHriFt: iNMiddels HeeFt AHMed eeN VisUM gekregeN oM 

NAAr zijN Moeder iN NederlANd te gAAN

* oM priVAcyredeNeN zijN de NAMeN VAN MeVroUw sAid eN 

de kiNdereN iN dit Artikel geFiNgeerd.

zeggen, klinkt het eensluidend: “Hoe lang duurt het nog 
voordat we naar onze moeder kunnen?” ■

Snelle 
gezinshereniging  
is recht van kinderen 
en van ouders

V luchten betekent voor mensen dat zij alles achter 
moeten laten wat hen dierbaar is en dat ze ge-
scheiden raken van familieleden en vrienden. 

Eenmaal aangekomen op een veilige plek willen vluchtelin-
gen niets liever dan een snelle hereniging met hun gezin. De 
realiteit is dat maar een klein deel van de vluchtelingengezin-
nen snel kunnen herenigen. Het merendeel van hen onder-
vindt grote belemmeringen. Dit is afgelopen jaren verergerd 
door ingrijpende aanscherpingen van het beleid. Er gelden nu 
zoveel voorwaarden dat nog maar weinig vluchtelingen voor 
hereniging in aanmerking komen. In 2011 werd 80% van alle 
aanvragen van vluchtelingen voor gezinshereniging afgewe-
zen.  Ter vergelijking: in 2008 was dit 19%.

De gevolgen voor de mensen zijn dramatisch en het leed is 
dan ook groot. Vluchtelingen in Nederland maken zich grote 
zorgen om hun achtergebleven gezinsleden en vinden het 
moeilijk zonder hun dierbaren een nieuw bestaan op te bou-
wen. Hun partners en kinderen blijven achter in moeilijke en 
soms zelfs gevaarlijke omstandigheden. Soms worden ze zelf 
ook vervolgd of staan ze onder verscherpt toezicht van de 
overheid vanwege de vlucht van vader of moeder.  

Als ze eenmaal de aanvraag voor hereniging met hun part-
ner of ouder kan indienen, moet het gezin vrijwel altijd naar 
een Nederlandse ambassade in een ander (buur)land omdat 
in de oorlogsgebieden zelf vaak geen Nederlandse ambassa-
de is. De reis daarnaar toe is niet zonder risico. Ieder jaar ra-
ken gezinsleden vermist of overlijden mensen door ontplofte 
mijnen, verdrinking of ander gevaar bij pogingen een ander 
land te bereiken. 

Eenmaal aangekomen, moet het gezin voor de duur van de 
gezinsherenigingprocedure in dit vreemde land blijven. Ze 
kunnen niet werken, het ontbreekt hen vaak aan goed onder-
dak, de kinderen kunnen niet naar school en medische zorg 
kunnen ze meestal niet betalen. Soms moeten kinderen zich 
alleen redden. De lange wachttijden voor gezinshereniging 
betekent voor hen nog langer leven in onveiligheid en onze-
kerheid.

de belangrijkste belemmeringen  
voor gezinshereniging
belemmering 1: aantonen van  
de “feitelijke gezinsband”
Het grootste knelpunt voor de gezinshereniging van vluchte-
lingen vormt het criterium ‘feitelijk behoren tot het gezin’. 
Sinds de aanscherpingen in 2009 moeten vluchtelingen aan-
tonen dat er sprake is van een feitelijke gezinsband tussen 
henzelf en hun partner en/of kinderen. Er is alleen sprake van 
een feitelijke gezinsband als de gezinsleden tot aan het ver-
trek van de hoofdpersoon tot het gezin hebben behoord. Het 
aantonen van een biologische band tussen ouder en kind is 
niet voldoende. De IND onderzoekt de gezinsband via inter-
views met de gezinsleden, die plaatsvinden op de Nederland-
se ambassade. De interviews bestaan uit tientallen en soms 
zelfs honderden gedetailleerde vragen, die ook aan jonge 
kinderen, beneden de twaalf jaar, worden gesteld. 

De interviews worden onder discutabele omstandigheden 
uitgevoerd, zie het verslag van de onderzoeksmissie vanaf 
pagina 4. Als de gezinsleden afwijken in hun antwoorden, is 
dit voor de IND reden om de aanvraag direct af te wijzen, zelfs 
als uit de overige antwoorden blijkt dat ouder en kind wel bij 

DE�MEEsTE�VRAGEN�DiE�iN�iNTERViEWs�WORDEN�GEsTELD�
HEBBEN�NiET�TE�MAKEN�MET�DE�GEZiNsBAND.�
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elkaar horen. Voor de IND is het niet nodig dat wordt aan- 
getoond dat er geen feitelijke band zou zijn of dat deze is  
‘verbroken’, maar alleen dat deze ‘niet aannemelijk is’. 

Ondanks dat in de Europese regelgeving over gezins- 
hereniging uitdrukkelijk is bepaald dat vluchtelingen, gezien 
hun omstandigheden, gunstiger moeten worden behandeld, 
stelt Nederland deze extra voorwaarde wel bij vluchtelingen, 
maar niet bij andere migranten. Terwijl juist de omstan-
dig-heden waarin vluchtelingen verkeren er de oorzaak van 
kunnen zijn, dat het gezin niet aansluitend bij elkaar woont. 
Zo kan het voorkomen dat vluchtelingen in oorlogsgebieden 
hun kinderen vanwege de veiligheid soms tijdelijk elders on-
derbrengen. Dit krijgen zij vervolgens in hun aanvraag voor  
gezinshereniging  tegengeworpen, de kinderen komen van-
wege de tijdelijke scheiding niet in aanmerking voor gezins-
hereniging. Ondanks een toezegging van minister Hirsch Bal-
lin in mei 2010 dat wanneer gezinnen worden gescheiden door 
vervolging of oorlogsgeweld, dit niet wordt tegengeworpen. 

geen standaard dna-test
Vanaf voorjaar 2010 tot juli 2012 werden zelfs bij aanvragen 
met biologische kinderen de gezinsleden, onder wie vaak ook 
de kinderen, eerst gehoord over de feitelijke band. Er werd bij 
deze groep niet standaard DNA-onderzoek aangeboden, ter-
wijl dit voorheen wel gebruikelijk was. Op basis van deze in-
terviews zijn honderden gezinsherenigingsaanvragen van 
vluchtelingen op onterechte gronden afgewezen. 

In een brief van 16 juli 2012 kondigde demissionair minis-
ter Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel aan, mede naar 
aanleiding van gesprekken met VluchtelingenWerk, dat 
voortaan bij gezinnen met biologische kinderen weer 
DNA-onderzoek aangeboden wordt en in principe niet meer 
eerst met interviews de feitelijke gezinsband wordt getoetst. 
Dit is een belangrijke verbetering. 

Maar voor de gezinnen met biologische kinderen waarvan 
de gezinsband ‘niet aannemelijk’ werd geacht, biedt deze wij-
ziging geen oplossing. Ook zullen biologische kinderen in veel 
gevallen wel geïnterviewd worden, zoals bij twijfel over de 
gezinsband of de leeftijd en bij eenoudergezinnen. 

pleegkinderen horen niet  
bij het gezin 
Bij de aanscherping in 2009 werd eveneens bepaald dat bij 
pleegkinderen sneller wordt aangenomen dat de gezinsband 

is verbroken en de kinderen zijn opgenomen in een ander  
gezin. Dit is een vreemd uitgangspunt, want waarom zou de 
gezinsband met een kind zijn verbroken als deze tijdelijk bij 
een ander gezin wordt ondergebracht? En bovendien, waarom 
zou de gezinsband met een pleegkind sneller verbroken zijn 
dan met een biologisch kind? Vluchtelingen uit oorlogs-  
of conflictgebieden hebben vaak de zorg over kinderen van  
familieleden die zijn vermoord of omgekomen.  

Inmiddels heeft een groot aantal rechtbanken dit beleid in 
uitspraken gehekeld. Treffend is bijvoorbeeld de motivatie 
van de rechtbank in Zwolle (17 oktober 2011), die stelt dat het 
standpunt van de Staat inhoudt dat de enige manier voor de 
betreffende pleegkinderen, van destijds vier en vijf jaar oud, 
om in aanmerking te komen voor gezinshereniging, was dat 
zij ‘op straat hadden moeten leven’. Desondanks houdt de 
minister vast aan dit beleid.

belemmering 2: de nareistermijn
Een vluchteling moet binnen drie maanden na de statusverle-
ning een aanvraag voor gezinshereniging indienen. Dit heet 
de nareistermijn. Als dit niet gebeurt, kan een vluchteling zijn 
gezin alleen nog over laten komen via een reguliere procedu-
re. De eisen in de reguliere procedure zijn zo streng, dat het 
jaren kan duren voordat het gezin weer bij elkaar is. 

In zaken waarbij de nareistermijn niet wordt gehaald, 
speelt meestal dat de gezinsleden vermist of zelfs doodge-
waand zijn. Ook komt het voor dat de aanvraag te laat wordt 
ingediend omdat iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis ver-
blijft, of door fouten van derden.

De voorlichting van de IND over de nareistermijn bestaat 
uit een korte passage in een brochure waarin allerlei rechten 
en plichten staan. Deze brochure is maar in een beperkt aantal 
vluchtelingentalen beschikbaar. Het aanvraagformulier is  
alleen in het Nederlands beschikbaar en bestaat uit twaalf  
pagina’s met negen bijlagen. Een vluchteling die net in  
Nederland is, kan dit moeilijk zelf invullen en is dus afhanke-
lijk van derden.

De nareistermijn werd ingevoerd omdat het van belang 
werd geacht dat gezinsleden snel met elkaar herenigen. De 
praktijk is echter dat in de zaken die jaarlijks misgaan gezin-
nen juist heel lang of zelfs voor altijd van elkaar gescheiden 
blijven. Omdat de nareistermijn in de wet is vastgelegd heeft 
de IND niet de mogelijkheid om af te wijken, zelfs als de aan-
vraag maar één dag te laat is ingediend. 

In 2006 is na lang aandringen door Defence for Children, 
VluchtelingenWerk en Stichting Khorlo een tijdelijke regeling 
ingesteld voor een bepaalde groep vluchtelingen. Daarna is 
het echter in tientallen zaken weer fout gegaan.

belemmering 3: gezinsleven in het 
land van herkomst
Volgens het aangescherpte beleid hebben alleen gezinnen die 
zijn gevormd in het land van herkomst recht op gezinshereni-
ging asiel. Deze regel gaat volledig voorbij aan het feit dat 
sommige vluchtelingen meerdere keren moeten vluchten, 
soms met tussenperiodes van meerdere jaren. Noch de 
Vreemdelingenwet, noch de Europese Gezinsherenigings-
richtlijn noemt het criterium dat het gezinsleven in het land 
van herkomst moet zijn ontstaan.

Stel, een Irakese vluchteling vluchtte vijf jaar geleden naar 
Syrië. Hij leert daar een andere Irakese vluchtelinge kennen. 
Ze worden verliefd, ze trouwen en krijgen twee kinderen. Dan 
breekt in Syrië de oorlog uit. Hij slaagt erin naar Nederland te 
vluchten en krijgt een asielvergunning. Hij vraagt direct her-
eniging met zijn vrouw en kinderen, maar omdat ze niet al in 
Irak samen waren, mag het gezin niet overkomen. Hij moet de 
reguliere procedure doorlopen en kan pas herenigen met zijn 
vrouw en kinderen als hij aan alle reguliere eisen voldoet. Dat 
zal nog vele jaren duren.

belemmering 4: geen regeling 
voor broertjes en zusjes van 
minderjarige vluChteling
Soms komt het voor dat een alleenstaande minderjarige asiel-
zoeker een asielstatus krijgt op grond van wat hij heeft mee-
gemaakt of vanwege het gevaar dat voor hem of haar dreigt in 
het land van herkomst. Als deze minderjarige vluchteling zich 
wil herenigen met zijn ouder(s), kan hij daarvoor een regulie-
re aanvraag doen met alle bijbehorende eisen. Uitzondering is 
de inkomenseis, een minderjarige vluchteling hoeft geen 
jaarcontract te overleggen. 

Het kind moet overigens wel de leges betalen (€ 1250 
voor een ouder en € 1500 voor beide ouders). Dit is natuurlijk 
een enorme belemmering, want het is duidelijk dat kinderen 
dergelijke bedragen niet kunnen betalen. 

Voor de hereniging met eventuele broertjes en zusjes is 
niets geregeld, een minderjarige vluchteling kan voor hen 
geen aanvraag doen. Dit brengt de ouders en de minderjarige 

vluchteling in een duivels dilemma. Als de ouder(s) naar  
Nederland komen, zullen zij om hun andere kinderen over te 
laten komen, een nieuwe (reguliere) procedure op moeten 
starten. Dat kan vele jaren duren, als ze er al in slagen.

belemmering 5: lange 
waChttijden 
De gezinsherenigingprocedures van vluchtelingen duren veel 
te lang. Er zijn verschillende factoren die dit veroorzaken. Een 
belangrijke vertragende factor is de introductie van de lange 
gedetailleerde interviews met vrijwel alle gezinsleden op de 
ambassades. De interviews kosten veel tijd, met als gevolg 
dat de wachttijden bij de ambassades voor de afhandeling van 
de procedure enorm zijn opgelopen: van twaalf weken in 2008 
tot meer dan een half jaar in 2011.  Dit betekent ook dat de IND 
de ‘redelijke beslistermijn’ van drie maanden voor een 
mvv-aanvraag (zie kader) meestal niet haalt. Bovendien is 
het afwijzingspercentage in een paar jaar tijd verviervoudigd, 
zodat veel vluchtelingen bezwaar aantekenen tegen de be-
slissing. Dat verlengt de wachttijd met vele maanden.

Een andere vertragende factor is het documentenonder-
zoek. De geboorte- of huwelijksakten die vluchtelingen moe-
ten overleggen, gaan voor onderzoek naar Bureau Documen-
ten van de IND. Aangezien de bevolkingsadministratie in de 
landen waar vluchtelingen vandaan komen meestal niet op 
orde is, beoordeelt het bureau in de meerderheid van de za-
ken de documenten als onvoldoende betrouwbaar. Vervol-
gens wordt alsnog voor ander onderzoek gekozen zoals 
DNA-onderzoek en/of identificerende vragen. De procedure 
kan aanzienlijk worden versneld als de IND direct met het do-
cumentenonderzoek ook zou starten met DNA onderzoek en/
of interviews. 

ambassades onvoldoende 
toegerust 
Hoewel er zeker zeer behulpzame ambassademedewerkers 
zijn, verlopen de procedures bij ambassades vaak moeizaam. 
Soms is het voor mensen al moeilijk om überhaupt binnen  
te komen en zijn er lange wachttijden voor afspraken en  
onderzoek. Bij ambassades die weinig ervaring hebben met  
gezinsherenigingsaanvragen is het ambassadepersoneel 
soms onvoldoende op de hoogte van de procedures. Ook de 
communicatie met de IND loopt niet altijd even soepel. 

In landen waar veel vluchtelingen vandaan komen, zoals 
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Irak, Somalië en Afghanistan, is er geen consulaire afdeling 
op de Nederlandse ambassade, als er al een ambassade is. 
Afghaanse familieleden moeten daarom naar Islamabad  
(Pakistan) reizen (400km), Somaliërs naar Addis Abeba 
(Ethiopië) of Nairobi (Kenia) (1.000 km) en Irakezen naar  
Damascus (Syrië) (750 km) of naar Beiroet (Libanon) (825 
km). Lange, gevaarlijke en kostbare reizen.

Het is dan ook rampzalig als ambassades hun consulaire 
afdeling of de ambassade helemaal moeten sluiten vanwege 
onveilige omstandigheden. Gezinsleden van vluchtelingen 
die vaak al honderden kilometers hadden afgelegd om deze 
ambassade te bereiken, moeten vervolgens nog honderden of 
duizenden kilometers verder reizen om een andere ambassa-
de te bereiken, vaak door gevaarlijk gebied. 

Wegens veiligheidsredenen zijn de consulaire afdelingen 
gesloten van Abidjan (Ivoorkust), Bagdad (Irak), Conakry 
(Guinee), Damascus (Syrië), Kabul (Afghanistan) en Sana’a 
(Jemen). Meestal blijven de ambassade ’s voor de ondersteu-
ning van Nederlanders langer open.

Voor�een�vluchteling�met�een�asielvergunning�die�zijn�
gezinsleden�wil�laten�overkomen�tellen�de�regels�van�‘ge-
zinshereniging�asiel.’�Hierbij�geldt�een�zogeheten�nareis-
termijn�van�drie�maanden:�een�vluchteling�moet�binnen�
drie�maanden�nadat�hij�zijn�verblijfsvergunning�heeft�ge-
kregen,�de�aanvraag�voor�gezinshereniging�indienen.�

De�procedure�begint�met�het�aanvragen�van�een�machti-
ging�tot�voorlopig�verblijf�(mvv).�Een�mvv�is�een�visum�om�
langer�dan�drie�maanden�in�Nederland�te�kunnen�blijven.�De�
vluchteling�in�Nederland�kan�dit�visum�aanvragen�bij�de�iND,�
en�vervolgens�moeten�de�gezinsleden�zich�bij�de�Nederland-
se�ambassade�melden�voor�onderzoek�naar�de�gezinsband.�
Gezinsleden�kunnen�ook�zelf�de�procedure�starten�door�
direct�een�mvv�bij�een�Nederlandse�vertegenwoordiging�aan�
te�vragen.�Deze�stuurt�de�aanvraag�door�naar�de�iND�in�Ne-
derland.�Vervolgens�toetst�de�iND�of�aan�de�voorwaarden�
wordt�voldaan.�Deze�onderzoeksperiode�neemt�al�snel�een�
half�jaar,�maar�soms�zelfs�meer�dan�een�jaar�in�beslag.

Als�vluchtelingen�de�termijn�van�drie�maanden�niet�
halen,�of�als�ze�een�reguliere�vergunning�hebben�(zoals�de�
vluchtelingen�die�onder�de�pardonregeling�vallen),�moe-
ten�ze�de�veel�zwaardere�procedure�voor�reguliere�gezins-
hereniging�doorlopen.�Het�is�voor�vluchtelingen�vaak�
moeilijk�om�aan�die�eisen�te�voldoen.�

Zo�geldt�in�die�reguliere�procedure�een�inkomenseis,�
die�inhoudt�dat�een�vluchteling�minimaal�een�jaarcontract�
moet�hebben�en�het�minimumloon,�voor�een�fulltime�
dienstverband,�moet�verdienen.�De�meeste�vluchtelingen�
lukt�het�niet�om,�zo�snel�nadat�ze�een�vergunning�hebben,�
al�aan�deze�inkomenseis�te�voldoen.�Hun�Nederlands�is�
nog�niet�goed�genoeg,�en�buitenlandse�diploma’s�worden�
vaak�niet�erkend.�De�achtergebleven�gezinsleden�moeten�
ook�een�paspoort�en�geboorte-�en�huwelijksakten�kunnen�
overleggen.�Gezinsleden��van�houders�van�een�reguliere�
vergunning�moeten�ook�een�inburgeringexamen�afleggen.�
Bovendien�geldt�voor�de�reguliere�procedure�dat�de�leges�
immens�hoog�zijn.�De�aanvraag�voor�een�gezinslid�is��
€�1250�en�voor�ieder�volgend�gezinslid�€�250.�

Het�Nederlands�beleid�voor�
gezinshereniging

AdministrAtieve fout verscheurt gezin

”16�jaar,�alleen�en�
illegaal�in�india”�
John Hazam vlucht in 2008 uit Birma en vraagt in 
Nederland asiel aan. Als pastor en docent op 
een Bijbelschool is zijn leven in het overwegend 
Boeddhistische Birma niet veilig. De 
mensenrechtensituatie is er dramatisch; er is 
geen vrijheid van meningsuiting, er zijn talloze 
politieke gevangenen en er vindt op grote 
schaal massale dwangarbeid en marteling 
plaats. Direct nadat John Hazam een 
verblijfsvergunning krijgt op grond van het 

Vluchtelingenverdrag, dient hij een aanvraag in 
om zijn vrouw en kinderen over te laten komen. 
John en zijn vrouw Mang Hluan hebben twee 
kinderen en een geadopteerde zoon, Khua Duh 
Sang. Ze adopteerden hem op achtjarige 
leeftijd, toen zijn moeder, de zus van John, 
overleed.  

Na zijn vlucht reizen echtgenote Mang Hluan, zoon Marcus, 
dochter Bawi en Khua Duh Sang uit Rangoon naar de provincie 
Chin, de regio waar zij oorspronkelijk vandaan komen. John  
Hazam: “Te midden van familie en de eigen etnische groep 
voelden ze zich veiliger. Nadat ik hen belde om te zeggen dat ik 
veilig in Nederland was en zij over mochten komen, reisden ze 
terug naar Rangoon om een paspoort aan te vragen. Dat alleen 
al duurde acht maanden.” Aangezien er geen Nederlandse  
ambassade in Birma is, moet het gezin vervolgens doorreizen 
naar New Delhi in India om daar de papieren in orde te krijgen.  

DE�GEADOpTEERDE�ZOON�VAN�jOHN�HAZAM��
MOEsT�ALLEEN�iN�iNDiA�AcHTERBLijVEN.�
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Ze krijgen van de Indiase autoriteiten een visum voor zes  
maanden, binnen die termijn moet de procedure voor de  
gezinshereniging rond zijn.  

wonen onder een “dak”
Mang Hluan weet via landgenoten voor haar zelf en de kinde-
ren buiten de stad een kleine kamer te huren. “Een huis in de 
stad, en dus dichter bij de ambassade, was te duur. Ze noem-
den de kamer ‘the roof’, meer was het niet. Er was niet meer 
dan een plekje om te koken en een paar bedden en het was er 
heel vies. Maar meer konden ze niet betalen”, aldus John. 

Ondertussen kan John in Nederland een familieboekje en de 
adoptiepapieren van zijn zoon overleggen. Maar Bureau Docu-
menten van de IND geeft aan dat niet te controleren is of de pa-
pieren wel echt zijn. Vervolgens duurt het nog vijf maanden voor-
dat de vereiste DNA test wordt afgenomen bij de twee biologische 
kinderen en er een interview plaatsvindt met adoptiezoon Khua 
Duh Sang. Dit gebeurt allemaal op de ambassade in New Delhi.

Dan gaat het mis. Johns echtgenote en zijn twee biologi-
sche kinderen mogen naar Nederland. Maar door een  
verkeerde conclusie van een IND medewerker, die data door 
elkaar haalt, krijgt de oudste zoon geen toestemming. De IND 
vindt de verklaringen over de datum van de adoptie tegen-
strijdig. Khua Duh Sang, dan zestien jaar, moet alleen in New 
Delhi achterblijven. 

bang 
“Dat was een hele moeilijke tijd, we waren zo bang”, zegt 
John. “Want het visum voor India was inmiddels verlopen. 
Khua Duh Sang kon geen kant op, omdat hij illegaal was. Dus 
ook niet meer terug naar Myanmar. Ik was bang dat zijn leven 
daar zou eindigen”. 

Ondanks de adoptieverklaring, een correcte vermelding in 
het nader gehoor en het familieboekje, wil de IND aanvullende 
bewijzen. Het duurt nog eens acht maanden voordat John de 
IND kan overtuigen. Nadat hij schriftelijke toestemming van de 
biologische vader (die nog in leven is) kan overleggen, mag de 
jongen alsnog naar Nederland komen. In die acht maanden 
woont Khua Duh Sang alleen. Hij wordt af en toe geholpen door 
landgenoten. Hij spreekt nauwelijks Hindi en geen Engels. 

vast in india
Nadat Khua Duh Sang toestemming heeft om naar Nederland 
te komen, moet hij nog toestemming krijgen om India te ver-

laten. Dat is een probleem, omdat hij illegaal is. John: “Hij 
werd aanvankelijk weggestuurd door de politie toen hij de 
eerste keer een exit-permit ging aanvragen, en dreigden hem 
in de cel te zetten.” Dankzij een aanbevelingsbrief van de Ne-
derlandse ambassade krijgt de jongen uiteindelijk een vier-
daags visum zodat hij legaal het land uit kan. Maar bij aan-
komst op het vliegveld vertrouwen de politie en de 
vliegtuigmaatschappij het niet, ze laten hem niet door. “Hij 
was een minderjarige jongen die alleen reisde, geen Hindi en 
Engels sprak en naar Nederland reisde. Het land waarvan hij 
de taal ook niet sprak. Ze vertrouwden het gewoon niet”, aldus 
zijn vader. Khua Duh Sang moet terug en probeert het de vol-
gende dag, met een nieuw ticket, opnieuw. Hij wordt weder-
om weggestuurd. 

Na intensief contact tussen VluchtelingenWerk en de Ne-
derlandse ambassade in New Delhi, begeleidt een medewer-
ker van de ambassade Johns zoon bij zijn derde poging het 
land te verlaten. En dan lukt het wel. Net op tijd, want zijn 
vierdaags visum loopt de volgende dag af. 

John moest in de tussentijd drie dure vliegtickets kopen, 
terwijl hij in Nederland nog geen werk heeft. Uitgaven die 
zwaar op het huishoudelijk budget drukken. Drie jaar nadat 
John Hazam uit Birma vluchtte, kan hij in mei 2011 herenigd 
worden met zijn geadopteerde zoon. 

tibetAAnse kinderen hAlen door gesloten 
grenzen nAreistermijn niet

“Tussen�papier�en�
realiteit�zit�een�
wereld�van�verschil”�
Veel Tibetaanse vluchtelingen zijn niet op de 
hoogte van de nareistermijn voor 
gezinshereniging en dienen te laat een 
aanvraag in voor gezinshereniging. Gevolg: 
jarenlange procedures en gebroken, 
getraumatiseerde gezinnen. Yolanda Simon van 
Stichting Khorlo ondersteunt Tibetaanse 
vluchtelingen bij hun procedure voor 

TiBETAANsE�KiNDEREN�WiENs�OUDERs�ZijN�GEVLUcHT,�
MOGEN�TiBET�VAAK�NiET�VERLATEN.��

gezinshereniging. Zij vindt de overheid star en 
achterdochtig voor vluchtelingen die hun gezin 
over willen laten komen. “Gisteren kreeg ik 
weer een sms-je; Yolanda,wanneer komt mijn 
kindje? Ik weet het niet, moet ik dan 
antwoorden.”

Yolanda Simon werkt al jarenlang aan zaken van Tibetaanse 
ouders wier kinderen in Tibet achter moesten blijven. “Vooral 
Tibetaanse vluchtelingen die een aantal jaar geleden naar Ne-
derland kwamen, waren onvoldoende op de hoogte van de 
nareistermijn. Ze werden niet op het bestaan ervan gewezen. 
De voorlichtingsbrochures hierover zijn in het Chinees. Maar 
een groot deel van de Tibetanen kan überhaupt niet lezen of 
schrijven. Anderen wisten er wel van, maar beschikten niet 
over de vereiste documenten en dachten dat ze daarom geen 
aanvraag konden doen.”

Tibetanen hebben meestal geen huwelijks- of geboorte- 

aktes. Huwelijken worden traditioneel gesloten en kinderen 
worden niet aangegeven. Yolanda kent veel Tibetanen uit de 
afgelegen regio Kham. “Zij moeten dagen reizen om een kind 
aan te geven. Ze erkennen de Chinezen niet, beschouwen hen 
als bezetter en voelen daarom geen behoefte hun kind te re-
gistreren.”

Op een gegeven moment was Yolanda op de hoogte van 28 
minderjarige kinderen en twee vrouwen die nog in Tibet of 
India wachtten op hereniging met hun ouders of partner. Deze 
hadden allemaal voor oktober 2006 een verblijfsvergunning 
gekregen. 

Na lang aandringen en lobbyen van Stichting Khorlo, 
VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children, oe-
fent de Tweede Kamer druk uit op staatssecretaris Albayrak 
om voor deze groep een speciale beleidsmaatregel in te 
stellen. Deze werd medio 2008 van kracht. De Tibetaanse 
vluchtelingen konden opnieuw een aanvraag voor gezins-
hereniging indienen onder de voorwaarden van de nareis-
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procedure. Maar volgens Yolanda was het leed toen al gro-
tendeels geschied. 

kinderen geControleerd 
Tibetanen vluchten meestal onvoorbereid, het gevaar is acuut 
en ze moeten snel weg. Bovendien is een vlucht gevaarlijk en 
duur. De kinderen kunnen niet mee en blijven achter bij fami-
lie. Soms wachten de ouders nog een paar dagen in de bergen 
in de hoop dat ze weer terug kunnen, of dat hun kinderen hen 
alsnog achterna kunnen komen. Maar als dat niet lukt, moe-
ten ze door.

Yolanda vertelt dat achtergebleven kinderen in Tibet onder 
verhoogd toezicht staan van de Chinese overheid, ze moeten 
zich regelmatig melden of worden door dorpelingen tegen 
betaling in de gaten gehouden. “Het is voor deze kinderen 
moeilijk en gevaarlijk alsnog hun ouders achterna te reizen. 
Soms lukt het hen India te bereiken, soms gaat het verschrik-
kelijk mis. Ik ken een jongen die na een mislukte vlucht in de 
gevangenis heeft gezeten, hij was elf jaar.”

gezinsband bestaat niet meer
Kinderen die India weten te bereiken, worden soms opgevan-
gen door verre familie of wonen in een goedkoop hotel, be-
taald door hun ouder(s). Ze hebben niemand om op terug te 
vallen. Een enkele keer hebben ze geluk en komen ze terecht 
in een klooster. Soms wordt het feit dat de kinderen in India 
wonen zelfs tegen ze gebruikt. In een van de zaken waar 
Yolanda zich hard voor maakt, procedeert een moeder om haar 
pleegkinderen (voor wie ze al van jongs af aan zorgde) over te 
laten komen. “De kinderen zaten al een paar maanden in een 
tijdelijke opvang in India. Volgens de IND was er daarom spra-
ke van een verbroken gezinsband. In beroep wees de rechter 
dit gelukkig af, volgens hem kon een tijdelijke opvang nooit 
een nieuw gezin zijn. De IND wilde ter controle alsnog een si-
multaan gehoor houden, met de kinderen op de ambassade in 
India en de moeder hier in Nederland. Tijdens het gehoor 
stortte een van de kinderen compleet in en huilde alleen nog 
maar om haar moeder. Toen heeft het ambassadepersoneel 
binnen drie dagen een laissez-passer geregeld en konden ze 
eindelijk weg.”

De meeste kinderen van de groep die onder de speciale 
beleidsmaatregel vielen, zijn inmiddels in Nederland. Maar 
negen kinderen nog niet. Yolanda: “Sommige kinderen kun-
nen nog steeds Tibet niet uit. Omdat het vanuit Nederland 

onmogelijk is contact met Tibet te krijgen, kunnen we daar 
ook niets aan doen. Ook zijn er twee kinderen vermist geraakt 
tijdens hun vlucht naar Nepal.” De speciale beleidsmaatregel 
is per 31 december 2011 afgelopen. Dat betekent dat deze 
laatste kinderen wederom in een lange procedure terecht ko-
men, terwijl ze al jaren gescheiden zijn van hun ouders.

“Een onzichtbaar Tibetaans vlammetje houdt deze mensen 
overeind”, zegt Yolanda. “Ze klampen zich nu vast aan mij. 
Maar ik zie bij alle mensen die al zo lang in onzekerheid zitten 
over hun kinderen grote ellende. Ze eten slecht, ze slapen 
nauwelijks. En als de kinderen dan eindelijk hier zijn, zijn de 
problemen natuurlijk niet voorbij. Uiteindelijk vragen de kin-
deren zich af waarom hun ouders hen in de steek gelaten heb-
ben. De vertrouwensband is vaak weg. Naar de buitenwereld 
lachen ze, maar van binnen zijn de problemen groot en com-
plex.”

Alice hAAlde per ongeluk de 
nAreistermijn niet

“Wat�doet�
Nederland�dan�voor�
mijn�kinderen?”
De Guinese Alice vluchtte naar Nederland nadat 
zij, na het overlijden van haar man, dreigde te 
worden uitgehuwelijkt aan haar zwager. In 
Nederland aangekomen, wendde ze zich binnen 
drie maanden tot VluchtelingenWerk voor hulp 
bij de aanvraag voor gezinshereniging. Maar de 
lokale afdeling van VluchtelingenWerk stuurde 
deze per ongeluk drie weken te laat door naar 
de IND waardoor de aanvraag werd afgewezen. 
Ze heeft haar kinderen al ruim 2,5 jaar niet 
gezien.

De echtgenoot van Alice overleed in januari 2009. Samen met 
haar man heeft ze zes kinderen, vier zonen en twee dochters. 
Nadat haar man overleden was, werd ze gedwongen te trou-
wen met haar zwager. Tijdens de voorbereidingen van het hu-

welijk werd ze regelmatig verkracht en mishandeld. Na de 
zoveelste mishandeling vluchtte Alice het huis uit. Met hulp 
vluchtte ze naar Nederland. Haar kinderen bleven achter in 
Guinee. “Ik heb altijd hoofdpijn en kan niet slapen”, zegt  
Alice. “Ik mis mijn kinderen zo. Waarom maakt Nederland zo’n 
probleem voor mij?”

Alice moet de reguliere procedure voor gezinshereniging 
volgen, maar kan voorlopig niet aan alle zware eisen voldoen. 
De eerste drempel vormde het bedrag van € 2500,-. Vervol-
gens werd de aanvraag afgewezen vanwege onvoldoende in-
komen, geen geboorteakten en het feit dat de kinderen geen 
paspoorten hebben.

Alice’s kinderen ontvluchtten een paar maanden nadat hun 
moeder weg was gegaan het huis. Ze kwamen in Mali terecht. 
Daar wonen ze inmiddels al twee jaar in erbarmelijke omstan-
digheden. “Elke maand stuur ik het geld dat ik kan missen 
naar Mali. Het is niet genoeg. Maar ik kan nog niet werken om 
meer te verdienen. Mijn Nederlands is niet goed genoeg om 
werk te vinden. Ik ben bij het uitzendbureau geweest maar 

daar zeiden ze ook dat ik eerst beter Nederlands moest leren. 
Ik haal mijn eten van de voedselbank zodat ik zoveel mogelijk 
geld naar mijn kinderen kan sturen.”

Alice maakt zich ernstige zorgen over haar kinderen. “Ik zie 
op tv dat er oorlog komt in Mali. Nu is dat in het noorden, maar 
wat als er straks ook oorlog in Bamako komt? Wat doet Neder-
land dan voor mijn kinderen?”

de naam Alice is door privacy overwegingen gefingeerd.
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DE�VROUW�EN�KiNDEREN�VAN�jEAN�WAcHTEN�AL�RUiM�
EEN�jAAR�iN�ERBARMELijKE�OMsTANDiGHEDEN�Op��

GEZiNsHERENiGiNG.�ZE�ZijN�ERNsTiG�GETRAUMATisEERD.

Na twaalf vragen begint Beatrice (veertien jaar), de pleeg-
dochter die door de rebellen is verkracht, te huilen. Vervol-
gens vraagt de medewerker: “Gaat het?”. Bij vraag 44 vertelt 
Beatrice over haar verkrachting. In het verslag staat ‘betrok-
kene huilt’. De medewerker vraagt dan: “Kunnen we verder 
met het interview of wil je even een pauze?” Beatrice geeft 
antwoord: “Nee, we kunnen wel verder.” Het interview met 
Beatrice duurt anderhalf uur en er waren geen pauzes. Na  
afloop krijgt Christine geen mogelijkheid het verslag na te  
lezen.

binnen of buiten koken
Op basis van de interviews wordt de aanvraag afgewezen. De 
IND vindt de verklaringen van de kinderen tegenstrijdig. Het 
gaat onder andere om verschillende verklaringen over wie in 
welke kamer sliep en of er binnen of buiten werd gekookt. Dat 
er in Congo zowel binnen als buiten de hut wordt gekookt en 
dat kinderen soms wel en soms niet bij hun ouders slapen,  

de kinderen vAn jeAn krijgen geen  
dnA-onderzoek

Negentig�vragen�
aan�één�kind
Jean vlucht eind 2010 vanuit Congo naar 
Nederland, nadat hij zich heeft weten te 
bevrijden uit de handen van rebellen. Hij weet 
niet waar zijn vrouw Christine en hun kinderen 
zijn. De jaren daarvoor waren hij en zijn gezin 
meerdere malen slachtoffer van de burgeroorlog 
in Oost-Congo. Kort nadat hij in Nederland 
aankomt, ontdekt Jean dat zijn gezin nog in leven 
is. Hij vraagt gezinshereniging aan. Die wordt 
afgewezen. Zijn vrouw Christine, die naast hun 
eigen kinderen ook de zorg voor twee neefjes en 
een nichtje heeft, wacht, angstig verzwakt en 
getraumatiseerd door de gebeurtenissen, in 
Oeganda. Ondertussen overlijdt hun jongste 
dochter Aline door ondervoeding en uitputting 
op negenjarige leeftijd. 

op de vluCht in Congo
Jean en zijn vrouw Christine zijn Banyamulenge, etnische Tut-
si’s. De Banyamulenge worden in Oost-Congo gewantrouwd, 
vanwege hun vermeende banden met het Rwandese Tutsi-re-
gime. Vanaf 1998 wordt er in Oost-Congo gevochten. Op dit 
moment zijn er nog steeds gewapende groeperingen actief. In 
dat jaar wordt ook het dorp van Jean aangevallen. Een groot 
deel van zijn familie wordt vermoord. Het echtpaar, met hun 
kleine kinderen, slaat op de vlucht. Christine’s oudere zus met 
haar gezin en haar broer en diens vrouw voegen zich bij hen. 
Samen vluchten ze naar de andere kant van Congo waar ze in 
een klein dorp hun leven weer op proberen te pakken.

In 2006 slaat het noodlot weer toe. Ook dit dorp wordt door 
rebellen overvallen. Christine’s broer en zus en hun echtgeno-
ten worden op gruwelijke wijze vermoord. Het echtpaar neemt 
daarom ook de zorg voor hun twee neefjes en nichtje op zich. 

In 2010 wordt het gezin opnieuw aangevallen door de re-
bellen. Christine wordt voor de ogen van haar man verkracht. 

Hij wordt meegenomen door de rebellen, maar weet daarna te 
vluchten. De rebellen komen terug en verkrachten Christine 
nog een keer, evenals haar pleegdochter Beatrice, dan veer-
tien jaar oud. Christine voelt zich niet meer veilig en onder-
neemt samen met de tien kinderen een lange en gevaarlijke 
reis naar Oeganda. 

zonder hulp in kampala
Jean maakt zich grote zorgen om zijn familie. “Christine heeft 
een abortus ondergaan in Kampala. Ze was zwanger geraakt 
als gevolg van de verkrachting. Maar er zijn complicaties op-
getreden en ze heeft nog veel pijn en andere klachten.” Ook 
met Beatrice, zijn nichtje, gaat het slecht. Ze is ernstig getrau-
matiseerd, door de moord op haar ouders en de verkrachting. 
“De kinderen lijden heel erg. Ze zijn bang. Christine spreekt 
geen Engels. Er zijn geen landgenoten of familie waarop ze 
kunnen terugvallen.”

Jean stuurt het beetje geld dat hij kan missen naar hen toe. 
“Maar dat is niet genoeg. Ze hebben te weinig geld om van te  
leven. De kinderen zijn moe en zwak.’ Op 6 januari 2012 sterft  
Aline, hun negenjarige dochter door ondervoeding en uitput-
ting.” 

geen kindvriendelijke interviews
In maart 2011 dient Jean de aanvraag voor gezinshereniging in. 
“De IND startte met een onderzoek naar de geboorteaktes, maar 
twijfelt aan de echtheid. Maar ze wilden het afgelopen jaar ook 
geen DNA test doen om op die manier bewijs te krijgen.”

In december 2011 moet Christine, samen met de vier oudste 
kinderen, naar de Nederlandse ambassade voor de interviews 
over de gezinsband. De interviews worden afgenomen door een 
medewerker van de ambassade, met behulp van een tolk. De 
kinderen die worden ondervraagd zijn op dat moment tussen de 
dertien en vijftien jaar oud. “Ze begrepen de vragen niet goed. 
Waarom was het belangrijk hoe ze naar school gingen of waar ze 
woonden? Het was heel verwarrend voor ze”, zegt Jean. “Beatri-
ce vertelde dat ze wel negentig vragen moest beantwoorden.”

Uit het verslag blijkt ook dat ten minste twee kinderen, 
Christophe en Beatrice, het interview als heel zwaar ervaren. 
Christophe is op dat moment dertien jaar. Nadat hem is ge-
vraagd naar de dood van zijn ouders, staat in het verslag: “be-
trokkene klapt totaal dicht en gaat over de tafel heen liggen”. 
De interviewer vraagt: “Gaat het?” Eric blijft stil. Het interview 
met Christophe duurt vijf kwartier, zonder pauzes.

is de IND kennelijk onbekend. Ook vertellen de kinderen vol-
gens de IND tegenstrijdige verhalen over of de buren wel of 
niet vrienden waren.

“Als ik het kan betalen, bel ik elke dag met ze”, vertelt 
Jean. “Even een paar minuten vragen hoe het gaat. De IND wil 
mijn aanvraag niet als noodsituatie behandelen. Ik begrijp 
niet waarom niet. Als dit zo doorgaat, sterven mijn kinderen 
daar één voor één. Mijn aanvraag wordt op één hoop gegooid 
met andere zaken, maar dat is niet eerlijk. Mijn kinderen heb-
ben echt dringend hulp nodig.”

onlangs is jean en zijn familie dNA-onderzoek aangeboden.
de namen van jean en zijn familie zijn door privacy 
overwegingen gefingeerd.
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Kinderrechtelijke 
normen over het horen 
van kinderen
Nederland heeft net als vrijwel alle landen in de 
wereld het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind (IVRK) ondertekend. 
Daarmee is Nederland gehouden aan de 
bepalingen uit dit Verdrag en de richtlijnen die 
het VN-Kinderrechtencomité, de internationale 
toezichthouder op het Verdrag, uitvaardigt.
Het Kinderrechtenverdrag kent ook een 
bepaling over het horen van kinderen, en het 
VN-Kinderechtencomité heeft in 2009 een 
belangrijke richtlijn over het horen van kinderen 
uitgebracht. De interviews die op de 
Nederlandse ambassades gehouden worden 
met kinderen die zich willen herenigen met hun 
ouder(s) in Nederland, moeten voldoen aan 
deze normen. 

Artikel 12 lid 1 van het IVRK geeft ieder kind dat in staat is om 
zijn of haar mening te vormen, het recht om die mening te ui-
ten in alle aangelegenheden die het kind betreffen. Aan de 
mening van het kind moet passend belang gehecht worden 
met het oog op zijn of haar leeftijd en rijpheid. Lid 2 van artikel 
12 IVRK voegt daar aan toe dat kinderen in de gelegenheid ge-
steld dienen te worden gehoord te worden in iedere gerechte-
lijke en bestuurlijke procedure. Artikel 12 IVRK geeft het kind 
dus enerzijds het recht om gehoord te worden en biedt ander-
zijds bescherming als het kind nog niet voldoende in staat is 
om zijn mening te vormen of te uiten, of wanneer van de geui-
te mening van het kind misbruik gemaakt dreigt te worden.

vn-kinderreChtenComité  
over horen
Artikel 12 is uitgewerkt in General Comment No. 12 van het Comi-
té voor de Rechten van het Kind (hierna: het Comité). Het doel 
van dit General Comment is om de Verdragsstaten te helpen bij 
een effectieve implementatie van artikel 12 IVRK.  Het Comité 
benadrukt dat de Verdragsstaten verplicht zijn om te onderzoe-
ken of een kind in staat is om gehoord te worden. Het Comité 
stelt verder dat kinderen niet onder druk gezet mogen worden 
om gehoord te worden en dat Verdragstaten verplicht zijn om een 
sfeer te creëren waarin kinderen zich op hun gemak voelen:
“A child cannot be heard effectively where the environment is 
intimidating, hostile, insensitive or inappropriate for her or 
his age.”

Het Comité zet in het General Comment ook gedetailleerd 
uiteen waarom het zo belangrijk is dat een kind op een goede 
manier gehoord wordt.

“the realization of the right of the child to express her of 
his views requires that the child be informed about the mat-
ters, options and possible decisions to be taken and their 
consequences  by those who are responsible for hearing the 
child, and by the child’s parents or guardian. the child must 
also be informed about the conditions under which she or he 
will be asked to express her or his views. this right to infor-
mation is essential, because it is the precondition of the 
child’s clarified decisions.” 

Voor dit rapport heeft Defence for Children de normen uit 
het General Comment en uit literatuur over het horen van kin-
deren bewerkt tot een praktische checklist voor professionals 
die  werken met kinderen die geïnterviewd of gehoord worden.

g e z i n s h e r e n i g i n g
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  Spanningen van het kind zijn weggenomen en het kind 
voelt zich op zijn gemak.

  Het kind wordt het gevoel gegeven controle te hebben 
over de situatie en eigen keuzes te kunnen maken.

  Het kind is niet gemanipuleerd of onder druk gezet; het 
kind wordt niet gedwongen tegen zijn wil gehoord te wor-
den.

  Het kind wordt behandeld met:
 -  zorg, gevoeligheid, eerlijkheid en respect;
 -  met speciale aandacht voor zijn persoonlijke situatie, 

welzijn, en speciale behoeften;
 -  met volledig respect voor zijn fysieke en psychologi-

sche identiteit.

c. geHoorAMbteNAAr
   Het gehoor wordt gehouden door speciaal daartoe opge-

leide professionals, waarbij aandacht is voor:
 -  vaardigheden om te kunnen luisteren naar, en com-

municeren met kinderen, in overeenstemming met 
hun ontwikkeling en leeftijd;

 -  de rechten en behoeften van kinderen van verschil-
lende leeftijden

 -  vaardigheden om te kunnen communiceren met kin-
deren in bijzonder kwetsbare situaties.

  De professional heeft kennis van de sociaal-economi-
sche, culturele- en omgevingscontext van het leven van 
het kind.

  De selectieprocedure voor de gehoorambtenaar is zorg-
vuldig, waarmee ook zo veel mogelijk gegarandeerd is dat 
hij geschikt is om met kinderen te werken.

  Een toetsingskader is ontwikkeld voor professionals die 
werken met kinderen.

d. dUUr
  Het gehoor duurt niet te lang en is aangepast aan de leef-

tijd en het concentratievermogen van het kind.
  Tijdens het gehoor worden voldoende pauzes ingelast, dit 

kan ook op initiatief van het kind gebeuren. 

e. stANdAArdeN tolk
  De tolk vertaalt letterlijk, zonder interpretatie.
  Het gesprek wordt opgedeeld in korte stukken; de tolk 

vertaalt per onderdeel.
   De tolk is neutraal en onpartijdig.

  De tolk vertaalt ook non-verbale communicatie, zoals de 
toon waarop een vraag wordt gesteld.

  De tolk heeft een actieve houding.
  De tolk beheerst beide talen bijzonder goed.
  De tolk gebruikt de “ik-vorm”, zodat duidelijk is welk ge-

deelte van het gesprek van het kind is en welk gedeelte 
van de tolk zelf.

3. besluitvorming
A. pAsseNd belANg 

  Aan wat het kind naar voren heeft gebracht, wordt pas-
send belang gehecht, rekening houdend met zijn leeftijd 
en ontwikkelingsniveau.

  Het besluit houdt rekening met mogelijke communicatie-
problemen van het kind.

  Rekening wordt gehouden met het feit dat kinderen lo-
yaal zijn naar hun ouders en dat deze loyaliteit het verhaal 
van het kind kan beïnvloeden.

b. iNForMereN oVer Het belANg VAN de MeNiNg
  Het kind wordt geïnformeerd over de uitkomst.
  Het kind wordt geïnformeerd hoe zijn mening is meege-

nomen in de beslissing.

c. recHtsMiddeleN
  Het kind wordt geïnformeerd over de mogelijkheid zich te 

beklagen, in beroep te gaan of bezwaar aan te tekenen, 
als het recht te worden gehoord, of het hechten van pas-
send belang aan een gehoor, wordt geschonden.

  Klachtenprocedures zijn opgenomen in wetgeving.

de AUteUrs bedANkeN jANNeke de lANge die eeN belANgrijke 

bAsis HeeFt gelegd Voor de cHecklist.

CheCklist horen van kinderen
1. voorbereiding 
A. beoordeliNg VAN de cApAciteiteN VAN Het kiNd
Op individueel niveau wordt geanalyseerd of het kind in staat 
is gehoord te worden. Leeftijd alleen is niet doorslaggevend 
om de capaciteit van het kind te beoordelen. Factoren die bij 
de analyse meegenomen moeten worden zijn:

  de capaciteit van het kind om de implicaties van het ge-
hoor te begrijpen en te beoordelen;

  de mogelijkheid van het kind om zijn mening over  
bepaalde onderwerpen op een redelijke en onafhankelij-
ke manier te verwoorden;

  de impact van de uitkomst van het gehoor op het leven 
van het kind;

  de ontwikkeling van het kind;
  de begeleiding van het kind;
  de conditie van het kind, aanwezigheid van trauma’s of 

andere stressfactoren. 

b. iNForMAtie 
  Het kind is geïnformeerd over het recht om zijn mening te 

geven in alle aangelegenheden die hem betreffen.
  Het kind is geïnformeerd dat het uitoefenen van dit recht 

geen verplichting is. 
  Het kind is geïnformeerd over het passende belang dat 

wordt gehecht aan de uitoefening van zijn recht.
  Het kind wordt geïnformeerd over de mogelijkheid zijn 

recht zelf uit te oefenen, of door tussenkomst van een 
vertegenwoordiger.

  Het kind is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn 
beslissing om wel of niet te worden gehoord.

  Het kind is geïnformeerd over hoe, wanneer en waar het 
gehoor plaatsvindt.

  De informatie is kindvriendelijk, dus op de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind aangepast.

  De informatie is volledig:
 -  het kind krijgt alle relevante informatie over zijn 

rechten en de voor hem beschikbare diensten;
 -  het kind krijgt informatie over de procedure;
 -  de rollen en de identiteit van de betrokken professio-

nals zijn bekend gemaakt aan het kind.
 -  De informatie is beschikbaar in de taal van het kind.

c. plANNiNg
   Indien niet kan worden voorkomen dat het kind moet rei-

zen om te worden gehoord, wordt rekening gehouden met 
de afstand die het kind heeft gereisd. 

  Voordat het gehoor begint, wordt nog een keer gecheckt 
of het kind adequaat is voorbereid en vertrouwen heeft in 
de wijze waarop hij gehoord zal worden. 

  Het kind mag niet vaker of langer gehoord worden dan 
strikt noodzakelijk is. 

2. het gehoor
A. begeleidiNg 

   Het kind heeft recht op passende begeleiding tijdens het 
gehoor ter compensatie van het gebrek aan kennis, erva-
ring en begrip.

  Het kind moet een voogd, advocaat of andere begeleider 
toegewezen krijgen, zonder kosten.

  De begeleider komt op voor het belang van het kind en 
zorgt ervoor dat het kind zich op zijn gemak voelt.

  De begeleider heeft voldoende kennis en begrip van het 
proces van besluitvorming.

  De begeleider heeft ervaring in het werken met kinde-
ren.

b. kiNdVrieNdelijk geHoor 
  Het kind is voldoende in staat zijn mening te uiten.
  Bij het horen staat het belang van het kind voorop.
  De context waarin het gehoor plaatsvindt is stimulerend, 

toegankelijk en kindvriendelijk:
 -  de omgeving en werkmethodes zijn afgestemd op de 

vermogens en het niveau van het kind;
 -  de omgeving waarin het kind wordt gehoord, is niet 

intimiderend.
  Woordkeuze en vragen zijn aangepast aan de leeftijd en 

het ontwikkelingsniveau van het kind.
  Het kind is er zeker van dat de gehoorambtenaar bereid is 

naar hem te luisteren en serieus neemt wat het kind naar 
voren brengt.

  Het gehoor heeft de vorm van een gesprek en niet van een 
eenzijdig gehoor.

  Het kind kan in vertrouwen vertellen en voelt zich vrij alles 
te zeggen wat hij wil.

  Het kind krijgt de ruimte om onderwerpen aan te halen die 
hij zelf belangrijk en betekenisvol vindt.

g e z i n s h e r e n i g i n g
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D E � M E N s E N R E c H T E L i j K E � T O E T s

De mensenrechtelijke 
toets
Voldoet het beleid voor nareizende familieleden 
van vluchtelingen aan de normen die vanuit 
mensenrechtenbepalingen hieraan gesteld 
worden? Defence for Children en 
VluchtelingenWerk Nederland menen van niet. 
De voornaamste zorgpunten.

besCherming van het gezin
In de slotakte bij het Vluchtelingenverdrag staat dat staten 
noodzakelijke maatregelen moeten nemen voor de bescher-
ming van de eenheid van het vluchtelingengezin. Daarnaast 
bestaat er een aantal belangrijke aanbevelingen van UNHCR 
over de gezinshereniging van vluchtelingen, waarin onder meer 
wordt gepleit voor een ruime interpretatie van het begrip gezin. 

europese normen
Het mensenrechtelijke toetsingskader voor alle aspecten van 
het gezinsherenigingsbeleid wordt bepaald door artikel 8 van 
het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten 
van de Mens (EVRM), waarvan het eerste lid luidt: 

Een ieder heeft recht op respect van zijn privéleven, zijn 
familie- of gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Deze bepaling is ook te vinden in artikel 7 van het Handvest  
van de grondrechten van de Europese Unie, dat op 1 december 
2009 in werking is getreden. Voor kinderen is ook artikel 24 lid 3 in 
dit verband relevant: Ieder kind heeft er recht op regelmatig per-
soonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide 
ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist. 

Daarnaast is de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn van 
groot belang. Deze bindende richtlijn geeft echtgenoten en 
minderjarige kinderen onder voorwaarden het recht op ge-
zinshereniging. In de richtlijn staat: 
‘De situatie van vluchtelingen vraagt bijzondere aandacht van-
wege de redenen die hen ertoe hebben gedwongen hun land 
te ontvluchten en die hen beletten aldaar een gezinsleven te 

leiden. Om die reden moeten er voor hen gunstiger voorwaar-
den worden geschapen voor de uitoefening van hun recht op 
gezinshereniging.’ 

Deze richtlijn stelt ook dat de Europese lidstaten geen in-
komens- en huisvestingeisen mogen stellen als voorwaarde 
voor gezinshereniging van vluchtelingen en dat een hereni-
ging niet mag worden afgewezen alleen op grond dat er geen 
geldige documenten overlegd kunnen worden.

jurisprudentie
Op grond van artikel 8 EVRM moeten de belangen van de staat 
afgewogen worden tegen belangen van de gezinsleden. Een 
staat handelt in strijd met artikel 8 EVRM wanneer zij ten on-
rechte het belang van het gezin niet zwaar genoeg laat wegen. 
Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer er een ‘objectieve be-
lemmering’ is om het gezinsleven in het land van herkomst uit 
te oefenen, zoals voor vluchtelingen vrijwel altijd het geval is.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(de hoogste Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht, 
hierna: de Afdeling) vindt echter dat in nareisprocedures niet 
getoetst hoeft te worden aan artikel 8 EVRM of het EU-recht 
omdat de regeling in de Vreemdelingenwet voor vluchtelin-
gen al een gunstiger bepaling is. Artikel 8 EVRM en de Gezins-

herenigingsrichtlijn zouden alleen een rol zou spelen in het 
reguliere vreemdelingenrecht  en niet in het asielrecht. Dat is 
opmerkelijk. De verblijfsvergunning die met de nareisproce-
dure wordt aangevraagd, is weliswaar strikt genomen een 
asielvergunning. Maar omdat deze vergunning volledig af-
hankelijk is van het al dan niet hebben van een familieband 
met een tot Nederland toegelaten asielstatushouder ligt deze 
aanvraag evident in de sfeer van artikel 8 EVRM. Het uitsluiten 
van een volledige toetsing aan artikel 8 EVRM is alleen daar-
om al niet overtuigend te noemen. Bovendien heeft Neder-
land bij de implementatie van de Gezinsherenigingsrichtlijn 
aangegeven dat zij de regeling voor gezinshereniging van 
vluchtelingen ziet als de implementatie van de specifieke be-
palingen van de Gezinsherenigingsrichtlijn over vluchtelin-
gen.  De Afdeling zou die regeling dus ook aan de Gezinsher-
enigingsrichtlijn moeten toetsen.

Doordat de Afdeling niet toetst aan artikel 8 EVRM en de 
Gezinsherenigingsrichtlijn in de nareisprocedure, is het ook 
nog altijd mogelijk dat het vereiste van een feitelijke gezins-
band wordt gesteld.  Dit vereiste is eerder naar aanleiding van 
een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) uit het reguliere gezinsherenigingsbeleid ge-
schrapt wegens strijd met artikel 8 EVRM.  Ook is dit criterium 
in strijd met de Gezinsherenigingsrichtlijn waar dit criterium 
niet in staat. Het is staten verboden andere eisen aan gezins-
hereniging te stellen dan de mogelijkheden die de Gezinsher-
enigingsrichtlijn daarvoor biedt.

De aanscherpingen van de afgelopen jaren en het gebrek 
aan toetsing aan mensenrechtennormen door de rechter lei-
den ertoe dat veel vluchtelingengezinnen gescheiden blijven. 
Voor vluchtelingengezinnen waarbij de nareistermijn wordt 
overschreden, het gezinsleven in een ander land is ontstaan 
of bij wie getwijfeld wordt aan de feitelijke band, geldt dat zij 
alleen nog via de reguliere procedure kunnen proberen te 
herenigen. Dan zijn er zoveel extra voorwaarden, zoals een 
inkomens- en een paspoortvereiste, dat een vluchteling daar 
meestal niet aan kan voldoen.

welwillendheid, menselijkheid  
en spoed
Voor kinderen die betrokken zijn bij gezinsherenigingspro-
cedures vormt artikel 10 van het Internationaal Verdrag  
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) het belangrijkste 
toetsingskader. Dit artikel vormt een concretisering van het 

belang van het kind, dat bij alle procedures voorop moet 
staan volgens artikel 3 IVRK en artikel 24 lid 2 Handvest.  
Artikel 10 IVRK bepaalt dat aanvragen voor gezinshereniging 
met welwillendheid, menselijkheid en spoed dienen te  
worden behandeld. Uit de combinatie van ‘welwillend, men-
selijkheid en spoed’ mag in ieder geval aangenomen worden 
dat aanvragen voor gezinshereniging en de procedures die 
daarover gaan op een efficiënte en niet-formalistische wijze 
worden behandeld. Wanneer het nareisbeleid in het licht van 
artikel 10 IVRK wordt bekeken, is een aantal zaken proble-
matisch te noemen. In de eerste plaats ligt de focus op het 
voorkomen van fraude. Met name in de gevallen waarbij het 
noodzakelijk wordt geacht om een identificerend interview 
te houden, ligt de nadruk zo sterk op het tegengaan van  
fraude dat dit aspect van de procedure in strijd moet worden 
geacht met het vereiste van een positieve grondhouding die 
artikel 10 IVRK vergt.

Een tweede probleem is dat in de nareisprocedure niet  
getoetst wordt aan 8 EVRM en de Gezinsherenigingsrichtlijn 
en de procedure daarmee wezenlijk verschilt van de reguliere 
procedure. De beperkte waarborgen bij de nareisprocedure 
lijken te botsen met het vereiste van spoed uit artikel 10 IVRK. 
Als de aanvraag in de nareisprocedure wordt afgewezen, 
moeten de gezinsleden een reguliere procedure starten. De 
nareisprocedure is daarmee niet een effectieve procedure tot 
gezinshereniging. Het kost de achtergebleven kinderen zeer 
veel tijd en laat hen langer in de moeilijke, onzekere en vaak 
armoedige omstandigheden verblijven. Het ontbreken van 
fundamentele waarborgen aan de nareisprocedure is daarmee 
duidelijk in strijd met artikel 10 IVRK. 

interviewnormen
Op pagina 22 zijn de kinderrechtelijke normen gebaseerd op 
artikel 12 IVRK en General Comment nr. 12 rondom het horen 
van kinderen besproken. De checklist met normen voor het 
horen van kinderen nalopend, kan niet anders dan vastge-
steld worden dat de wijze waarop kinderen die zich willen her-
enigen met hun ouders in Nederland behandeld worden, op 
nagenoeg alle vereisten faalt.

De interviews worden niet op een kindvriendelijke manier 
afgenomen door onvoldoende opgeleide gehoorambtenaren. 
De interpretatie van de verhalen van de kinderen houdt geen 
rekening met de leeftijd, achtergrond, ervaringen en het ont-
wikkelingsniveau van de kinderen. Er is geen mogelijkheid 

Volgens Europese 
regelgeving moeten de 
Europese landen voor 
vluchtelingen gunstiger 
voorwaarden scheppen 
voor de uitoefening  
van hun recht op 
gezinshereniging.
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voor het herstellen van fouten, mogelijk ook veroorzaakt door 
het gebruik van niet beëdigde tolken, in het interviewverslag. 

De Gezinsherenigingsrichtlijn geeft in artikel 5 de moge-
lijkheid voor staten om interviews te houden met gezinsleden 
om de gezinsband vast te stellen. Echter de Europese Com-
missie heeft hierbij al meerdere keren aangegeven dat inter-
views met gezinsleden alleen zijn toegestaan als deze propor-
tioneel zijn, de fundamentele rechten op privacy en 
familieleven niet geschonden mogen worden en dat het recht 
op gezinshereniging niet doorkruist wordt.  De Nederlandse 
praktijk voldoet niet aan deze eisen. 

Samengevat: het Nederlandse beleid voor nareizende gezins-
herenigers bij mensen die asiel hebben gekregen in Neder-
land voldoet niet aan de normen die mensenrechtenverdra-
gen en de Gezinsherenigingsrichtlijn hieraan stellen.

g e z i n s h e r e n i g i n g
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  In overeenstemming met de Gezinsherenigingrichtlijn zou het voldoende moeten zijn om aan te tonen dat het gezinsleven 
vóór toelating in Nederland is gevormd. Laat de voorwaarde dat dit in het land van herkomst moet zijn gebeurd, vervallen. Ook 
hoeven de leden van het vluchtelingengezin niet dezelfde nationaliteit hebben om in aanmerking te komen voor gezins- 
hereniging.

  Voorzie in de mogelijkheid voor een alleenstaande minderjarige vluchteling om niet alleen te herenigen met zijn of haar 
ouder(s) maar ook met zijn of haar broertjes of zusjes. In lijn met artikel 22, lid 2 IVRK.

  Verkort de duur van herenigingsprocedures van vluchtelingen aanzienlijk. Laat een gespecialiseerd team van (asiel)mede-
werkers van de IND de gezinsherenigingprocedures van vluchtelingen behandelen. 

  Aanvragen van kinderen zonder begeleiding van een ouder moeten met grote spoed worden behandeld. Laat bij deze  
spoedzaken of wanneer de ambassade moeilijk te bereiken is, kinderen met een visum naar Nederland reizen zodat het 
DNA-onderzoek in Nederland kan plaatsvinden. 

  Vermijd onnodig documentonderzoek. Wanneer de kans klein is dat op basis van de documenten direct positief beslist kan 
worden, start dan direct met DNA-onderzoek of identificerende interviews. 

  Laat ambassades in onrustige regio’s net zo lang dienstverlening bieden aan gezinsleden van vluchtelingen als aan Nederlan-
ders. Creëer zo snel mogelijk alternatieve oplossingen zoals de inschakeling van consulaten en ambassades van andere 
(Europese) landen, zodra de Nederlandse consulaire afdeling of de hele ambassade moet sluiten. 

  Verlaag de leges voor visa en verblijfsvergunningen voor gezinshereniging naar hooguit de prijs van een identiteitskaart.

* deze aanbevelingen gelden ook voor ouders en partners

Aanbevelingen
  Breng de voorwaarden voor gezinshereniging van vluchtelingen in overeenstemming met de normen uit het internationaal 

recht. Zorg dat iedere vluchteling die in Nederland een asielstatus heeft gekregen zich spoedig met zijn of haar gezinsleden 
kan herenigen.

  De Nederlandse overheid moet, op grond van het IVRK, de ouder(s) die hier bescherming krijgen, actief bijstaan bij het op-
sporen van achtergebleven (pleeg)kinderen en bij de hereniging van het gezin. Deze actieve opstelling moet ook gelden voor 
alleenstaande minderjarigen met asielstatus die op zoek zijn naar hun ouder(s).  

  Schrap de nareistermijn van drie maanden. Ook na die tijd moeten kinderen en ouders zo snel mogelijk herenigd kunnen 
worden. 

  Schaf het criterium van feitelijke gezinsband voor vluchtelingen af, zodat zij niet achtergesteld worden ten opzichte van  
reguliere gezinsherenigers. 

  Kinderen worden alleen als het strikt noodzakelijk is geïnterviewd en dan uitsluitend door een gespecialiseerde hoor- 
ambtenaar. Hierbij worden ten minste de volgende maatschaven in acht genomen: 

 -  Het kind is voorbereid op het interview en krijgt alle nodige informatie in zijn eigen taal.
 -  De gehoorambtenaren zijn speciaal opgeleid om kinderen te interviewen.
 -  De interviews zijn zo kort mogelijk en hebben voldoende pauzes. 
 -  De interviews zijn geen eenzijdig gehoor maar een gesprek gericht op het vaststellen van de gezinsband*.
 -  In het interview worden geen irrelevante of traumatiserende detailvragen gesteld. De vragen worden beperkt tot de band 

met de aanvrager.*
 -  De inzet van gekwalificeerde tolken is gegarandeerd.*
 -  Wanneer er een belangenbehartiger voor het kind beschikbaar is, mag deze het interview altijd bijwonen.
 -  Correcties op het interview zijn mogelijk, het interviewverslag wordt opgenomen en de opname is voor alle partijen en de 

rechter beschikbaar bij een eventuele procedure.*
 -  De interviews worden alleen beoordeeld op aspecten die de gezinsband betreffen, en niet op irrelevante tegenstrijdig-

heden.* 

  Er komt een mogelijkheid voor zaken die sinds 2009 onder het aangescherpte beleid zijn afgewezen, te herzien, zodat afge-
wezen kinderen alsnog de kans krijgen met hun ouders herenigd te worden. Deze groep heeft recht op eenzelfde behandeling 
als de huidige groep gezinsherenigers. Dit houdt in dat biologische kinderen alsnog DNA-onderzoek wordt aangeboden, 
waarbij met een positieve uitkomst de gezinsband wordt aangenomen. De pleegkinderen krijgen nieuwe interviews die vol-
doen aan de hiervoor genoemde eisen. 

  De overheid mag er niet vanuit gaan dat bij het tijdelijk onderbrengen van een pleegkind bij een ander gezin, de gezinsband 
met de vluchteling is verbroken.
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