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 Geachte woordvoerders,

Met grote bezorgdheid informeert VluchtelingenWerk uw Commissie dat de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opnieuw begonnen is met het claimen 
van asielzoekers op Griekenland. Daarnaast willen wij u op de hoogte brengen 
van ernstige ontwikkelingen in Turkije. Nu helder is geworden dat Griekenland 
vluchtelingen terug duwt naar Turkije, hangen deze twee onderwerpen nauw met 
elkaar samen.   

Hervatten Dublinclaims Griekenland
VluchtelingenWerk is op de hoogte van zeker twee zaken waarin geclaimd is in 
de afgelopen twee weken. In beide gevallen gaat het om asielzoekers die in 
Griekenland geweest zijn maar daar geen vluchtelingenstatus hebben. Sinds 
2011 werden asielzoekers niet meer teruggestuurd naar Griekenland omdat de 
Griekse asielprocedure systematische tekortkomingen vertoont.1 Deze tekort-
komingen leverden volgens het EHRM een schending van artikel 3 EVRM op. 
Volgens de Europese Commissie kunnen Dublinoverdrachten aan Griekenland 
nu worden hervat.2 Nederland is hier nu blijkbaar mee gestart, terwijl de situatie 
in Griekenland voor asielzoekers nog ernstig tekortschiet. Hieronder gaan wij in 
op de actuele stand van zaken in Griekenland. 

1EHRM, M.S.S. t België en Griekenland, 21 januari 2011, zaaknummer 30696/09

2 Zie aanbeveling van de Europese Commissie d.d. 8 december 2016, https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
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Huidige situatie Griekenland 
De situatie in Griekenland is sinds de vorige brieven die VluchtelingenWerk 
hierover aan uw commissie stuurde (zie brieven d.d. 5 oktober 2016 en 7 
september 2017) niet verbeterd. Uit recente rapporten blijkt dat de kwaliteit van 
en toegang tot de asielprocedure ernstig tekortschiet.3 De opvangfaciliteiten zijn 
ondermaats, zowel op het Griekse vasteland als op de Griekse eilanden waar 
mannen, vrouwen en kinderen worden blootgesteld aan (seksueel) geweld, 
mishandeling en uitbuiting. Daarnaast is er (met name in de hotspots) sprake van
gebrekkige gezondheidszorg, ondermaatse zorg voor kwetsbare groepen en 
gebrek aan rechtsbescherming. AMV’s worden vastgehouden in politiebureaus 
en andere gesloten instellingen met volwassenen vanwege een chronisch tekort 
aan voor kinderen en minderjarigen geschikte opvangplekken. 

De toegang tot de asielprocedure is  extreem problematisch, mede gelet op 
tekort aan tolken en problemen met het afnemen van gehoren via skype. 
Sommige asielzoekers die nu een aanvraag indienen krijgen afspraken voor het 
afnemen van gehoren in 2019. Er is een groot tekort aan terzake kundige 
rechtsbijstandverleners. Volgens de Griekse Vluchtelingenraad zijn alleen de 
immigratieambtenaren die voor 2013 zijn aangenomen adequaat opgeleid op het 
gebied van vluchtelingenrecht; de erna aangestelde ambtenaren hebben tijdelijke
contracten en geen opleiding gekregen. Het kan tot twee jaar duren voordat er 
een beslissing in eerste aanleg is; meer dan een jaar wachten is niet 
ongebruikelijk.4 Per eind februari 2018 zijn er volgens Eurostat meer dan 50.000 
aanvragen die nog op een eerste beslissing wachten.5  

3 Zie, onder andere, International protection in Greece. Background information for the LIBE Committee 

delegation to Greece 22-25 May 2017; te vinden op 

ttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583145/IPOL_STU(2017)583145_EN.pdf; 

Pagina 3 van submission of the Greek Council for Refugees to the Comittee of Ministers of the Council of 

Europe in the case of M.S.S. v. Belgium & Greece (appl. no. 30696/09) and related cases, 1288th (Human 

Rights) meeting (6-8 June 2017), te vinden op 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/dh-dd2017603e.pdf.; 

https://www.hrw.org/news/2017/07/19/greece-lone-migrant-children-left-unprotected; Rapport van 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

over Griekenland d.d. 26 september 2017, te vinden op https://www.coe.int/en/web/cpt/-/report-to-the-

greek-government-on-the-visits-to-greece-carried-out-by-the-european-committee-for-the-prevention-of-

torture-and-inhuman-or-degrading-tr   

4 Zie AIDA rapport Griekenland d.d. maart 2018, pagina 39. 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2017update.pdf

5 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00190&plugin=1
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Ook de positie van statushouders laat ernstig te wensen over. Zij worden niet of 
nauwelijks begeleid en krijgen geen (financiële) steun waardoor veel 
statushouders (soms met kinderen) op straat belanden en moeten bedelen. In de
bijlage wordt verwezen naar een recente uitspraak (april 2018) van de 
Nederlandse rechter waarin overdracht van een gezin met een status in 
Griekenland werd verboden omdat er een te groot risico was dat zij blootgesteld 
zouden worden aan vernederende of onmenselijke behandeling. 
Uit jurisprudentie van het EHRM volgt dat automatische detentie van 
asielzoekers, ondeugdelijke opvang en een inadequate asielprocedure redenen 
kunnen zijn om een schending van artikel 3 EVRM vast te stellen. Deze 
omstandigheden zijn allen aan de orde in Griekenland. In de bijlage vindt u een 
overzicht van de relevante Europese en Nederlandse jurisprudentie met 
betrekking tot Dublinoverdrachten aan Griekenland. 

Refoulement door Griekenland naar Turkije
Daarbij komt dat Griekenland zich schuldig maakt aan refoulement, c.q. aan 
push-backs van asielzoekers die de rivier de Evros oversteken vanuit Turkije 
naar Griekenland. Nu het vrijwel onmogelijk is om vanuit Turkije via de Griekse 
eilanden Griekenland te bereiken, is er een toename van asielzoekers die, met 
alle gevaren van dien, via het oversteken van de Evros naar Griekenland 
proberen te komen. Deze asielzoekers worden, zonder dat zij een asielaanvraag 
in kunnen dienen en zonder dat iemand beoordeeld heeft of zij gevaar lopen, 
terug de rivier over geduwd naar Turkije. Volgens de Griekse vluchtelingenraad 
gebeurt dit ook bij kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van (zichtbare) 
folteringen.6 

Nu de situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland nog ernstig 
tekortschiet en Griekenland zich schuldig heeft gemaakt aan push-backs en 
refoulement richting Turkije, roept VluchtelingenWerk  de staatssecretaris op om
geen asielzoekers of statushouders aan Griekenland over te dragen.

Ontwikkelingen in Turkije
In het kader van de EU – Turkije deal vindt VluchtelingenWerk het belangrijk uw 
Commissie op de hoogte te stellen van een aantal zorgwekkende ontwikkelingen 
in Turkije. VluchtelingenWerk is van mening dat, de EU, juist vanwege het sluiten
van deze deal mede verantwoordelijk is voor de behandeling van asielzoekers en
vluchtelingen in Turkije.

6 http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2017update.pdf, pagina 23.
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De positie van  vluchtelingen en asielzoekers in Turkije is ernstig verslechterd. Er
zijn meerdere berichten van onafhankelijke bronnen (Human Rights Watch en 
Amnesty International) dat Turkije met dodelijk geweld Syriërs verhindert asiel 
aan te vragen. Uit een rapport van Human Rights Watch uit maart 20187 blijkt dat
honderden, en soms zelfs duizenden Syrische vluchtelingen tegelijk door Turkse 
militairen werden teruggestuurd naar Syrië toen ze de grens met Turkije over 
probeerden te steken. Minister Blok heeft in reactie op Kamervragen hierover 
aangegeven dat dit geen schending van het refoulement verbod oplevert omdat 
Turkije ruim 3 miljoen vluchtelingen opvangt en dat het daarom begrijpelijk is dat 
Turkije het grensbeheer heeft geïntensiveerd.8 VluchtelingenWerk is echter van 
mening dat het tegenhouden en neerschieten van asielzoekers door 
grenswachten op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden.

Daarnaast worden vluchtelingen die in Turkije wonen regelmatig, collectief, 
uitgezet door Turkije. Het gaat daarbij onder andere om Syrische, Afghaanse en 
Irakese vluchtelingen. De Turkse overheid heeft niet onderzocht of deze 
vluchtelingen gevaar lopen bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zo zouden 
eind april 2018 10,000 Afghaanse vluchtelingen vrijwillig zijn vertrokken uit 
Turkije na een daartoe strekkende afspraak met de Afghaanse autoriteiten; 
Amnesty International bestrijdt echter dat er sprake is van vrijwillige terugkeer en 
stelt dat er sprake is van refoulement.9 Het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens is een onderzoek gestart naar de uitzetting van een Irakees gezin door 
Turkije.10n de bijlage vindt u een overzicht van alle rapporten met betrekking tot 
deze zeer ernstige ontwikkelingen. 

Als Nederland asielzoekers overdraagt aan Griekenland, terwijl Griekenland net 
als Turkije zich schuldig maakt aan refoulement, dan loopt Nederland een reëel 
risico medeverantwoordelijk te zijn voor keten- of indirect refoulement. 

Wij roepen de staatssecretaris daarom op om de volgende acties te onder-
nemen: 
– Maak het nogmaals financieren van Turkije door middel van 3 miljard euro 
voorwaardelijk aan de afspraak dat de grenzen tussen Syrië en Turkije open 
blijven voor vluchtelingen en dat asielzoekers in Turkije daadwerkelijk asiel aan 
kunnen vragen;

7 https://www.hrw.org/news/2018/03/22/turkey-mass-deportations-syrians

8 Beantwoording vragen van de leden Van Dijk en Karabulut over het

bericht dat de EU meebetaalt aan dodelijke grensbewaking in Turkije (2018Z05702)

9  Zie AIDA rapport Turkije, update 30 maart 2018 en https://www.straitstimes.com/world/middle-east/turkey-

says-facing-new-refugee-wave-after-30000-afghans-arrive en https://www.amnestyusa.org/press-

releases/turkey-thousands-of-afghans-swept-up-in-ruthless-deportation-drive

10  Zie AIDA rapport Turkije, update 30 maart 2018 en https://www.straitstimes.com/world/middle-east/turkey-

says-facing-new-refugee-wave-after-30000-afghans-arrive en https://www.amnestyusa.org/press-

releases/turkey-thousands-of-afghans-swept-up-in-ruthless-deportation-drive
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– Zorg dat de EU meer vluchtelingen uit Turkije gaat hervestigen. Tot nu toe zijn 
in totaal 12.476 Syrische vluchtelingen door de EU lidstaten opgenomen, van de
3,5 miljoen vluchtelingen die in Turkije aanwezig zijn.
– Spreek Turkije aan op de (collectieve) uitzettingen van vluchtelingen; 

We hopen dat u onze inbreng kunt gebruiken voor het debat.

Hoogachtend,

Dorine Manson, 
bestuursvoorzitter 

      


