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ons kenmerk O.2.2.18-135.LR

 Geachte fractievoorzitters, 

Voor het debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018 willen ondergetekende 

organisaties u het volgende meegeven. 

Uit gelekte concept conclusies van de Europese Raad1 blijkt dat wordt gesproken over de

mogelijkheid om asielzoekers in zogenaamde ‘regional disembarkation platforms’ buiten 

de EU op te vangen. Hoewel er in de concept conclusies geen landen worden genoemd, 

hebben de media het over Albanië en Tunesië2. De voorzitter van de Europese Raad, 

dhr. Tusk, gaat de komende dagen hierover in gesprek met de verschillende 

regeringsleiders, onder wie premier Rutte.

Uit de concept conclusies blijkt dat in deze ‘disembarkation platforms’ een snelle 

behandeling van de asielprocedure plaats moet vinden om ondersched te maken tussen 

vluchtelingen en economische migranten, in nauwe samenwerking met de UNHCR en 

IOM. Voorts moeten deze centra voorkomen dat vluchtelingen een gevaarlijke reis naar 

de EU moeten ondernemen om bescherming te vragen en te krijgen. 

Wij zijn ernstig bezorgd over deze ontwikkelingen. De teneur van de plannen laat 

opnieuw zien dat de EU de hoogste prioriteit geeft aan het sluiten van de buitengrenzen 

en beperken van de toegang tot EU grondgebied. Met als gevolg dat de bescherming van

vluchtelingen ernstig wordt ingeperkt. De EU schuift hiermee de verantwoordelijkheid 

voor vluchtelingenbescherming eenzijdig af op andere landen. 

1      European Council meeting (28 June 2018) – Draft conclusions, limite 8147/18

2 (https://nos.nl/artikel/2237284-eu-wil-vluchtelingen-voortaan-aan-de-randen-opvangen.html) 
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Bovendien zijn wij van mening dat het uitbesteden van de asielprocedure in landen als 

Albanië en Tunesië op gespannen voet staat met het Vluchtelingenverdrag, en daarmee 

ook het regeerakkoord. Hier staat immers in dat migratieovereenkomsten moeten 

voldoen aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag. Wij vragen ons af of dit het 

geval is met Tunesië en Albanië. Deze landen zouden zich dan niet alleen aan het 

refoulement verbod moeten houden, ook moet er sprake zijn van toegang tot een 

zorgvuldige asielprocedure, met toegang tot rechtsbijstand en een effectief rechtsmiddel 

en toegang tot adequate opvang. In de concept conclusies wordt niet nader uitgewerkt op

welke manier deze ‘platforms’ worden vormgegeven en wat er wordt verstaan onder 

‘processing’. Is dit alleen een eerste screening? Of een asielprocedure? Of een 

statusdeterminatie door UNHCR?

Daarnaast willen wij erop wijzen dat een dergelijk plan op zijn minst moet leiden tot 

toegang tot de EU voor degenen met een recht op bescherming. Omdat vluchtelingen 

recht hebben op een veilige plek met enig toekomstperspectief. Dat betekent dat lidstaten

zich moeten committeren aan het opnemen van vluchtelingen die in Albanië en Tunesië 

bescherming verkrijgen. De ervaring met de noodbesluiten van 2015 over de herplaatsing

van asielzoekers toont de onenigheid hierover tussen de lidstaten. Hoe kan nu worden 

gegarandeerd dat vluchtelingen daadwerkelijk door de lidstaten worden overgenomen?

Tot slot is het van wezenlijk belang dat asielverzoeken van asielzoekers die op EU-

grondgebied of aan de buitengrenzen om bescherming vragen, altijd inhoudelijk in 

behandeling worden genomen. 

Kortom, wij zijn erg kritisch over dit voorstel, zeker als daaraan de voorwaarde wordt 

verbonden dat asiel aanvragen binnen Europa dan niet meer mogelijk is. Het voorstel 

schuift de verantwoordelijkheden voor vluchtelingenbescherming af naar andere landen 

en geeft op cruciale vragen geen antwoord, waardoor wij vrezen voor de gevolgen voor 

mogelijkheden voor vluchtelingen om bescherming te vinden.

Wij vragen ons af of het uitbesteden van de asielprocedure via ‘disembarkation 

platforms’ niet strijdig is met het Vluchtelingenverdrag en daarmee ook met het 

regeerakkoord. 

Kan het Kabinet aangeven op welke wijze wordt gegarandeerd dat in landen waar de 

disembarkation platforms worden opgezet: 

- het non-refoulement verbod te allen tijde wordt nageleefd

- toegang tot een zorgvuldige asielprocedure wordt geboden, met

onder meer toegang tot rechtsbijstand, recht op een persoonlijk interview en toegang tot 

een effectief rechtsmiddel

- adequate opvang wordt geboden

- en toewijzing van een asielverzoek leidt tot toegang tot de EU? 

      



 

Kan het Kabinet bovendien garanderen dat de EU het recht op asiel eerbiedigt en 

asielverzoeken die op EU-grondgebied of aan de buitengrenzen worden ingediend,

inhoudelijk in behandeling neemt? 

Als de EU, waaronder ook Nederland, daadwerkelijk dergelijke overeenkomsten met 

landen als Albanië en Tunesië af wil sluiten om asielcentra op te zetten, dan kan dat wat

ons betreft alleen als:

1) de mensenrechtenstandaarden en het internationaal vluchtelingenrecht worden 

nageleefd, dat dit onafhankelijk gemonitord wordt en dat schendingen tot gevolg hebben

dat de overeenkomst ontbonden wordt en 

2) de EU haar verantwoordelijkheid in de mondiale bescherming van vluchtelingen 

neemt door grootschalig te hervestigen of op andere legale wijze vluchtelingen toe te 

laten tot EU-grondgebied.

Wij hopen dat u onze inbreng kunt gebruiken bij het debat. 

Deze brief is tevens verzonden naar de woordvoerders asiel en de woordvoerders 

buitenlandse zaken. 

Hoogachtend, 

Amnesty International

Artsen zonder Grenzen

Oxfam Novib 

PAX 

Stichting Vluchteling

VluchtelingenWerk Nederland 

      


