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‘Een eerlijke procedure voor de net gearriveerde vluchteling wordt 
steeds belangrijker, aangezien de integratie in de samenleving van 
het land van asiel alleen mogelijk is als de vluchteling beschikt over 
een juridische status waarop hij zijn inspanningen zich te vestigen 

kan baseren.’

Van Heuven Goedhart, Nobelprijs dankrede 1955
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Inleiding 

Onze missie luidt als volgt: 

‘VluchtelingenWerk Nederland is een 
onafhankelijke, breed samengestelde 
professionele organisatie die zich op basis van de 
universele verklaring van de rechten van de mens 
en met vele vrijwilligers inzet voor de 
bescherming van asielzoekers en vluchtelingen 
door persoonlijke steun en belangenbehartiging 
bij hun toelating, opvang en maatschappelijke 
participatie, primair in Nederland.’

VluchtelingenWerk is een mensenrechten
organisatie die zich richt op bescherming van 
asielzoekers en vluchtelingen. Wij baseren ons 
daarbij op het internationale vluchtelingenrecht. 
Nederland is partij bij het Vluchtelingenverdrag 
uit 1951. In dat verdrag staat dat mensen niet 
mogen worden teruggestuurd naar een land waar 
zij moeten vrezen voor vervolging vanwege hun 
ras, godsdienst, nationaliteit, sociale groep of 
politieke overtuiging – het verbod op 
refoulement. De aangesloten landen hebben zich 
verplicht deze mensen bescherming te bieden.1

 
Hoe verloopt het proces van toelating van 
vluchtelingen in Nederland, en hoe kijkt 
VluchtelingenWerk daar tegenaan? Daarover 
gaat dit visiedocument.

1  Andere internationale verdragen vullen het 
Vluchtelingenverdrag aan, zoals het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (1950), het VN Anti
folterverdrag (1984), het Internationaal Verdrag voor 
de Rechten van het Kind (ofwel: VNKinderrechten
verdrag) (1989) en het EU Handvest van de 
Grondrechten (2007).

In dit document staat de Nederlandse 
regelgeving over vluchtelingenbescherming 
centraal. Waar relevant besteden wij ook 
aandacht aan de Europese dimensie van het 
nationale asielsysteem. 
Onze visie op het Europese asielbeleid als 
zodanig echter zullen wij in een of meer aparte 
visiedocumenten neerleggen. Daarin zullen 
onderwerpen aan de orde komen als de toegang 
tot de EU, het EUasielbeleid en samenwerking 
van de EU met derde landen.2

Dit visiedocument richt zich (primair) op zowel 
vrijwilligers als betaalde medewerkers van de 
regionale stichtingen en het Landelijk Bureau 
van VluchtelingenWerk Nederland. Het biedt 
context en handvatten voor het maken van 
keuzes en strategische afwegingen. Het geeft 
houvast en richting aan degenen die informatie 
nodig hebben over het huidige beleid en die 
vragen hebben over wat we wel en niet doen, en 
waarom. 

Dit is de vijfde in een serie inhoudelijke 
visiedocumenten van VluchtelingenWerk 
Nederland. Eerder verschenen visiedocumenten 
over opvang, inburgering, arbeidsparticipatie en 
terugkeer.3

2  Gebaseerd op de ECRE Vision Papers, te vinden op  
www.ecre.org.

3  Alle afgeronde visiedocumenten zijn te vinden op 
intranet en de website van VluchtelingenWerk 
Nederland.
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Opbouw 

Hoofdstuk 1 gaat over de context die op de 
toelating van asielzoekers van invloed is. Hier 
komt de toepasselijke wet en regelgeving aan 
de orde, de visie van de overheid en de wijze 
waarop de asielprocedure vorm krijgt in de 
praktijk. Ook geven we een kort overzicht van 
trends, ontwikkelingen en onderzoek op het 
gebied van toelatingsprocedures.
In hoofdstuk 2 beschrijven we de visie van 
VluchtelingenWerk Nederland op de toelating. 

 
 
Wij schetsen de basis en beschrijven de 
voorwaarden waaraan de asielprocedure moet 
voldoen. Vervolgens maken wij duidelijk hoe wij 
ons inzetten voor de realisering van onze visie. 
Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting. 

Als we in dit document aan de asielzoeker of 
vluchteling refereren als ‘hij’, bedoelen wij 
daarmee zowel mannen als vrouwen. 

1 Context

1.1 Juridisch kader 

Internationaal recht
 
In het internationaal recht zijn principes 
vastgelegd die de basis vormen van het 
asielrecht.

Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens
De Universele Verklaring van de Rechten van 
Mens geeft iedereen ‘het recht om in andere 
landen asiel te zoeken en te genieten tegen 
vervolging’ (artikel 14). Deze verklaring werd in 
1948 aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties.

Vluchtelingenverdrag
Het VN Vluchtelingenverdrag van 1951 bevat de 
beginselen van internationale 
vluchtelingenbescherming. Het verdrag geeft 
een definitie van het begrip vluchteling. 
Vluchtelingen zijn mensen met gegronde vrees 
voor vervolging vanwege hun ras, godsdienst, 
nationaliteit, sociale groep of politieke 
overtuiging.
In het Vluchtelingenverdrag staat dat 
vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd 
naar een land waar zij vervolging te vrezen 
hebben (verbod op refoulement).
Het Vluchtelingenverdrag is het eerste en enige 
mondiale verdrag dat de bescherming van 
vluchtelingen wereldwijd waarborgt. Meer dan 
140 landen zijn bij het verdrag aangesloten. 

Oorspronkelijk gold het verdrag alleen voor 
vluchtelingen in Europa uit de Tweede 
Wereldoorlog, maar deze beperking is in 1967 
opgeheven.4

Het Vluchtelingenverdrag kent vluchtelingen 
belangrijke sociaaleconomische rechten toe, 
onder andere op het gebied van wonen en 
werken. Vluchtelingen hebben ook het recht om 
(op enig moment) de nationaliteit te verwerven 
van het land waar zij bescherming hebben 
gekregen. Op deze wijze krijgen vluchtelingen 
weer de fundamentele en burgerlijke rechten die 
verloren zijn gegaan tijdens de vlucht. 

Een vluchteling heeft volgens het 
Vluchtelingenverdrag niet het recht om te 
bepalen welk land hem of haar bescherming moet 
bieden. Het verdrag kent ook regels die bepalen 
wanneer iemand moet worden uitgesloten van 
bescherming of wanneer bescherming kan 
worden ingetrokken.
Hoe de asielprocedure moet worden ingericht,  
is niet in het verdrag geregeld. Dat is wel 
uitgewerkt in richtlijnen van UNHCR.5

Deze regels zijn echter niet bindend.

4   Protocol betreffende de status van vluchtelingen, New 
York, 31 januari 1967

5 UNHCR Handboek par. 189219
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Europees recht

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM)
Artikel 3 EVRM is een belangrijk artikel in het 
asielrecht. Hierin staat dat niemand mag worden 
onderworpen aan folteringen of aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen of 
bestraffingen. Niemand mag worden uitgezet als 
sprake is van een ‘artikel 3 EVRM’risico.

Handvest van de Grondrechten van de Europese 
Unie
In het EU Handvest van de Grondrechten zijn een 
aantal grondrechten (‘mensenrechten’) 
op genomen. Artikel 18 bevat het recht op asiel. 
In dit artikel staat dat de Europese Unie verplicht 
is het Vluchtelingenverdrag te eerbiedigen. 
Ook artikel 41 is voor de asielprocedure van 
belang. 

Dit artikel regelt het recht op behoorlijk bestuur. 
Artikel 47 ten slotte bevat het recht op een 
effectief rechtsmiddel. 

Europese regelgeving
In verschillende Europese richtlijnen en 
verordeningen staan minimumnormen die in 
Europa gelden voor de asielprocedure, de 
beschermingsgronden en de opvang. Ook staan 
er regels in die bepalen wanneer een status kan 
worden ingetrokken en wanneer asielzoekers 
uitgesloten worden van bescherming.

Nationaal recht

Vreemdelingenwet
De Nederlandse Vreemdelingenwet regelt de 
toegang en de toelating van vreemdelingen tot 
Nederland. 

Er staat in hoe de asielprocedure verloopt en 
wanneer iemand recht heeft op bescherming.  
De wet is gebaseerd op het internationale en 
Europese recht. Asiel kan worden verleend in de 
vorm van een vluchtelingenstatus of ‘subsidiaire 
bescherming’. Een vluchtelingenstatus wordt 
verleend aan een persoon die gegronde vrees 
heeft voor vervolging zoals bedoeld in het 
Vluchtelingenverdrag. Asielzoekers die niet voor 
een vluchtelingstatus in aanmerking komen 
maar wel bij terugkeer een reëel risico lopen op 
‘ernstige schade’, hebben recht op subsidiaire 
bescherming. Hieronder valt een reëel risico op 
schending van artikel 3 EVRM, maar ook het 
risico slachtoffer te worden van willekeurig 
geweld.

In de Vreemdelingenwet staat ook wanneer een 
asielverzoek moet worden afgewezen. Dat geldt 
bijvoorbeeld als een andere EUlidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van het 
asielverzoek (Dublinclaim), als er sprake is van 
een vermoeden van oorlogs of andere ernstige 
misdaden (‘1Fers’), of als de asielzoeker 
afkomstig is uit een veilig land.
De overheid kan een vluchtelingenstatus 
intrekken als zij vindt dat de situatie in het land 
van herkomst duurzaam is verbeterd en er geen 
grond (meer) is voor bescherming. Dit kan het 
geval zijn als de oorlog voorbij is of wanneer een 
dictator in het land van herkomst is afgezet.

Lagere regelgeving
De Vreemdelingenwet is uitgewerkt in het 
Vreemdelingenbesluit. In het Voorschrift 
Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire 
staan meer gedetailleerde regels over de 
toelating van vluchtelingen in Nederland.

1.2 Asielbeleid 
 
De uitvoering van het vreemdelingenbeleid is in 
handen van de Immigratie en Naturalisatie
dienst (IND). De missie van de IND is als volgt 
verwoord: ‘Iedere aanvraag wordt getoetst aan 
de complexe regels van het vreemdelingen
beleid. Dat gebeurt zorgvuldig en met oog voor 
de persoonlijke situatie van de mensen die een 
aanvraag hebben ingediend. Dat betekent dat de 
IND goed naar elk verhaal luistert en daarna 
tijdig beslist zodat mensen snel weten waar ze 
aan toe zijn.’

Die ‘complexe regels van het vreemdelingen
beleid’ staan in de uitvoeringswetgeving die 
hiervoor al werd genoemd: het Vreemdelingen
besluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de 
Vreemdelingencirculaire. Hierin zijn belangrijke 
begrippen voor de beslispraktijk uitgewerkt, 
zoals wanneer sprake is van gronden van 
vervolging, een situatie van ernstig willekeurig 
geweld en een binnenlands beschermings
alternatief. Hieronder lichten wij deze begrippen 
toe. Overigens bevat de Vreemdelingencirculaire 
ook het landgebonden asielbeleid (ook wel 
genoemd het landenbeleid). 

Gronden van vervolging 
Er zijn verschillende gronden van vervolging: ras 
en nationaliteit, godsdienst, politieke 
overtuiging of specifieke sociale groep.
Onder de vervolgingsgrond ‘ras’ wordt in de 
praktijk met name verstaan de vervolging 
wegens het behoren tot een bepaalde etnische 
groep.
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Het begrip ‘nationaliteit’ is nauw verbonden met 
het begrip ras. Het wordt ruimer uitgelegd dan 
staatsburgerschap.
Het begrip ‘godsdienst’ wordt met name gebruikt 
voor vervolging van religieuze minderheden en 
‘afvalligen’. Het omvat ook atheïstische 
overtuigingen. Van vervolging wegens 
godsdienst is ook sprake als iemand zich 
gedwongen voelt om zijn geloof terughoudend 
uit te oefenen omdat hij anders risico loopt.
De vervolgingsgrond ‘politieke overtuiging’ 
geldt voor bijvoorbeeld opposanten die openlijk 
kritiek uiten op het regime, zoals journalisten of 
bloggers. Ook mensen – vaak vrouwen – die zich 
niet willen onderwerpen aan sekse
discriminerende sociale gebruiken, religieuze 
(kleding)voorschriften of culturele normen, 
kunnen zich op deze vervolgingsgrond beroepen. 
Dienstweigeraars met gewetensbezwaren 
kunnen in bepaalde gevallen eveneens op deze 
grond bescherming krijgen.

Onder een ‘specifieke sociale groep’ tot slot 
vallen bijvoorbeeld LHBTIvluchtelingen. 

Ernstig willekeurig geweld
Er is sprake van een situatie van ernstig 
willekeurig geweld als in een bepaald land of een 
deel daarvan de algehele gewelds en 
mensenrechtensituatie zo uitzonderlijk slecht is 
dat elke asielzoeker bij terugkeer gevaar loopt. 
Dit bepaalt artikel 15c Definitierichtlijn van de 
EU. Als een (deel van een) land als ‘15cgebied’ is 
aangemerkt, heeft een ieder die dat geweld 
ontvlucht in principe recht op subsidiaire 
bescherming, ongeacht de individuele 
omstandigheden. 

Binnenlands beschermingsalternatief 
Bij de beantwoording van de vraag of een 
asielzoeker bescherming in Nederland nodig 
heeft, beoordeelt de of er voor de vluchteling in 
het land van herkomst een beschermings

alternatief is. Als een deel van het land veilig 
genoeg is en veilig bereikbaar is, wordt het 
asielverzoek afgewezen.

Landenbeleid
Voor de belangrijkste herkomstlanden heeft de 
overheid landenbeleid ontwikkeld. De IND 
betrekt de daarin opgenomen informatie bij de 
beslissingen op asielverzoeken. Er staat 
bijvoorbeeld in of de veiligheids en 
mensenrechtensituatie zo slecht is dat artikel 
15c Definitierichtlijn van toepassing is. Soms 
wordt een beschermingsalternatief aangewezen: 
een deel van het land waar men wel veilig naar toe 
kan. Ook kan erin staan dat bepaalde 
(kwetsbare) groepen uit het land van herkomst 
risico lopen, zoals LHBTI’s, etnische en religieuze 
minderheden of alleenstaande vrouwen. Soms 
geldt voor dergelijke groepen een lichtere 
bewijslast voor het verkrijgen van bescherming.

Het Nederlandse landenbeleid is gebaseerd op 
ambtsberichten die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. In zo’n 
ambtsbericht wordt de situatie in een land van 
herkomst beschreven, specifiek gericht op het 
asielbeleid. Er zijn naast algemene ook 
thematische ambtsberichten, die specifiek gaan 
over de situatie van bepaalde kwetsbare groepen 
in het land van herkomst.

De Europese Unie streeft naar harmonisatie van 
het landenbeleid in Europa. In dat kader zijn er 
ook Europese ambtsberichten, die worden 
opgesteld door de European Asylum Support 
Office (EASO). 

1.3. Asielprocedure in de praktijk 

De asielprocedure ziet er in Nederland in 2017 als 
volgt uit. 

Aanmelding
Een asielzoeker die in Nederland aankomt, meldt 
zich bij het aanmeldcentrum. De vreemdelingen
politie (AVIM) registreert de asielzoeker en stelt 
zijn identiteit vast. De asielzoeker ondertekent 
de asielaanvraag en dient die in. De IND beslist 
welke procedure de asielzoeker gaat volgen. 
Afhankelijk van die beslissing vindt er al dan niet 
een eerste ‘aanmeldgehoor’ plaats en wordt het 
verdere proces bepaald.
Elke asielzoeker heeft recht op rechtsbijstand en 
krijgt een rechtsbijstandverlener toegewezen op 
het moment dat hij zich aanmeldt bij de IND.

Rust en voorbereidingstijd
Vervolgens krijgen asielzoekers de tijd om te 
rusten en zich voor te bereiden op hun 
asielprocedure. Deze zogenaamde rust en 
voorbereidingstermijn duurt minimaal zes 
werkdagen. Tijdens deze periode krijgen de 
asielzoekers voorlichting van VluchtelingenWerk 
Nederland en spreken ze met hun advocaat. Er 
vindt een kortdurende medisch onderzoek plaats 
om te bezien of de betrokken persoon kan 
worden gehoord (medisch advies).

Algemene en Verlengde Asielprocedure
Na de rust en voorbereidingstermijn gaat de 
asielprocedure van start, die er in algemene zin 
als volgt uitziet. Het begint met het eerste 
gehoor. Daarin vraagt de IND onder andere naar 
de reisroute. 
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1.4 Trends, ontwikkelingen en onderzoek

Op basis van trends, ontwikkelingen en 
wetenschappelijk onderzoek kan het nationale 
asielsysteem als volgt worden gekenmerkt:

1.  Ons asielsysteem is complex en de regels 
zijn talrijk

Door de politieke en maatschappelijke 
aandacht voor de komst van vluchtelingen en 
de vele nationale en internationale 
ontwikkelingen, zijn er veel regels waar de 
asielprocedure aan moet voldoen. Het 
asielrecht wordt bovendien beheerst door 
VNverdragen, het EVRM, EUrecht, specifiek 
vreemdelingenrecht en regels van algemeen 
bestuursrecht. 

2.  Europese regelgeving is steeds belangrijker 
geworden

Op Europees niveau wordt wet en regelgeving 
op het gebied van het vreemdelingenrecht 
steeds meer geharmoniseerd. Europese 
rechters doen uitspraken die voor de hele EU 
van belang zijn. De fundamentele principes uit 
het Handvest van de Grondrechten zijn 
bindend voor alle betrokken landen en vormen 
een toetsingskader voor de toepassing van 
asielregels. Dit betekent dat het nationale 
beleid en daarmee ook de uitvoeringspraktijk 
de laatste decennia steeds meer door het 
Unierecht worden bepaald.

3.  Er is een ‘race to the bottom’ gaande

De Europese harmonisatieregelgeving bevat 
veel minimumnormen. In beleid en praktijk is 
dat verworden tot een ‘race to the bottom’. 
Rechten van asielzoekers en vluchtelingen 
worden zo beperkt mogelijk geformuleerd en 
zo stringent mogelijk toegepast. Ook Europese 
maatregelen zoals verscherpte 
grensbewaking, hogere drempels voor 
toegang en partnerschappen met landen 
buiten de EU beperken de mogelijkheden voor 
vluchtelingen om bescherming in Nederland te 
vragen en te krijgen.

4.  Er bestaat een continue spanning tussen 
‘efficiency’ en ‘fairness’

De inrichting van de asielprocedure is sterk 
gericht op het stroomlijnen van de logistieke 
processen, het voorkomen van misbruik en het 
beheersen van aantallen en kosten. Door de 
nadruk op het snel afhandelen van 
asielverzoeken kan de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming in het geding komen. 

5.  Vluchtelingen krijgen niet het voordeel van 
de twijfel

Het Unierecht bevat regels over de bewijslast 
in asielprocedures: wat moet de asielzoeker 
zelf bewijzen, en wat moet door de beslissende 
instantie worden aangetoond? Toch ligt in de 
Nederlandse praktijk de bewijslast nog altijd 
in hoge mate bij de asielzoeker. Als hij niet zelf 
met documenten zijn identiteit en zijn 
vluchtverhaal kan staven, zal het lastig zijn de 
IND te overtuigen. 

Op de tweede dag kan de asielzoeker zich samen 
met zijn advocaat voorbereiden op het nader 
gehoor, waarin de asielmotieven aan de orde 
komen. Dat gehoor vindt op de derde dag plaats. 
Van dit gehoor wordt een verslag gemaakt. Op de 
vierde dag kan de advocaat van de asielzoeker 
correcties en aanvullingen op dat verslag 
indienen. Er zijn drie mogelijkheden: de 
asielaanvraag wordt ingewilligd, de asielzoeker 
wordt doorgestuurd naar de verlengde 
asielprocedure, of er wordt op dag vijf een 
voornemen tot afwijzing aan de asielzoeker 
uitgereikt. In het laatste geval kan de advocaat 
van de asielzoeker op dag zes zijn zienswijze op 
het voornemen naar voren brengen.  
De uiteindelijke beschikking van de minister 
wordt uiterlijk op de achtste dag aan de 
asielzoeker uitgereikt. 

In de verlengde asielprocedure heeft de IND 
meer tijd om te beslissen: maximaal zes 
maanden.
Afhankelijk van de omvang van het aantal 
asielaanvragen en politieke ontwikkelingen kan 
er een versnelde of vereenvoudigde procedure 
gestart worden voor speciale groepen. 

Afwijzende asielbeslissing
Wanneer het verzoek tot asiel wordt afgewezen 
heeft de asielzoeker de mogelijkheid om in 
beroep te gaan. De rechter moet in vier weken op 
het beroep beslissen. Tijdens deze periode van 
28 dagen behoudt de asielzoeker recht op 
opvang. Wanneer de rechter het beroep 
ongegrond verklaart (en de asielzoeker dus 
afwijst) is er nog de mogelijkheid om in hoger 
beroep te gaan. Het hoger beroep mag de 
asielzoeker (vaak) niet in Nederland afwachten. 
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Daarom is het erg belangrijk dat de asielzoeker 
andere informatie, bijvoorbeeld een 
deskundigenrapport, kan inbrengen. Dat kost 
vaak tijd, die niet altijd wordt gegeven. 
De IND hecht veel waarde aan informatie uit 
ambtsberichten over de landen van herkomst. 
Er is minder aandacht voor verschillende 
andere bronnen, waaronder rapporten van 
betrouwbare mensenrechtenorganisaties. 

6.  De beschermingsgronden worden beperkt 
uitgelegd

Vluchtelingschap als grond voor asielverlening 
wordt in praktijk restrictief toegepast. 
Mensen die ogenschijnlijk algemeen 
oorlogsgeweld ontvluchten krijgen slechts 
subsidiaire bescherming, terwijl in feite 
sprake is van vervolging en dus van 
vluchtelingschap. Dit is nadelig voor de 
vluchteling omdat een vergunning op grond 
van subsidiaire bescherming gemakkelijker 
kan worden ingetrokken als de situatie in het 
land van herkomst is verbeterd.
Er gelden ook strenge eisen voor ‘ernstig 
willekeurig geweld’ (de 15cgrond) . Hierdoor 
kan het voorkomen dat mensen die vluchten 
voor ernstig oorlogsgeweld geen bescherming 
krijgen omdat de situatie in het land van 
herkomst niet als ‘onveilig genoeg’ wordt 
beschouwd. 

7.  Het asielsysteem wordt gebruikt als 
beleidsinstrument om aantallen te 
beïnvloeden

 
Hoeveel mensen in Nederland asiel aanvragen 
is vooral afhankelijk van de situatie in de 

wereld en de geografische nabijheid van 
crisis en conlictgebieden. Maar ook de 
inrichting van de asielprocedure en de 
toelatingscriteria hebben gevolgen voor het 
aantal asielverzoeken. We zien dat de overheid 
daarin keuzes maakt met een zeker 
beleidsdoel voor ogen. Om Nederland als 
bestemmingsland onaantrekkelijk te maken 
wordt bijvoorbeeld de procedure voor 
gezinshereniging bemoeilijkt of vertraagd.
Andere maatregelen vormen een reactie op 
een bepaalde ontwikkeling. De komst van 
asielzoekers die op het eerste gezicht 
kansloos waren, heeft ertoe geleid dat steeds 
meer landen van herkomst als ‘veilig’ 
aangemerkt worden. Asielzoekers uit deze 
landen krijgen na een zeer snelle procedure 
een afwijzing, terwijl onder hen wel degelijk 
mensen kunnen zijn die recht hebben op 
bescherming.

8.  De overheid hecht waarde aan 
samenwerking

Asielzoekers krijgen direct bij aanvang van de 
procedure een advocaat toegewezen, en de 
overheid betrekt het maatschappelijk 
middenveld bij de asielprocedure. 
Verschillende organisaties, waaronder 
VluchtelingenWerk Nederland, krijgen 
toegang tot proces en opvanglocaties. 
VluchtelingenWerk heeft een formele rol in de 
procedure: wij verschaffen onafhankelijke 
informatie aan asielzoekers. 
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2 Visie op toelating

2.1 Uitgangspunt 

Onze visie is gebaseerd op het fundamentele 
recht op asiel. Vluchtelingen en anderen die 
bescherming nodig hebben moeten dat recht 
kunnen uitoefenen volgens de regels van het 
internationale recht.
Uit internationale verdragen volgt dat iemand 
het recht heeft om de bescherming van een land 
in te roepen en dat staten verplicht zijn het recht 
op asiel te respecteren. Bescherming betekent 
dat mensen niet mogen worden teruggestuurd 
naar een land of situatie waarin zij het risico 
lopen dat zij worden vervolgd of waar zij 
anderszins gevaar lopen (verbod op 
refoulement). Uit het toekennen van 
bescherming volgen diverse rechten (zoals recht 
op onderwijs, huisvesting en op sociale 
bijstand). 

Het recht op asiel kan alleen effectief zijn als 
mensen toegang hebben tot een asielprocedure 
waarin wordt bepaald of zij recht hebben op 
bescherming. Deze asielprocedure moet eerlijk 
en zorgvuldig zijn. De overheid moet die 
procedure respectvol en humaan uitvoeren, en 
daarbij rekening houden met de eventuele 
kwetsbaarheid van asielzoekers. 

Deze visie vertaalt zich in de volgende 
doelstellingen op het gebied van toegang tot de 
asielprocedure en toelating van vluchtelingen. 

2.2 Waarborgen

De Nederlandse overheid moet de kwaliteit van 
de asielprocedure waarborgen. Asielzoekers 
hebben recht op een eerlijke en zorgvuldige 
procedure. Zij moeten erop kunnen rekenen dat 
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

1. Regie in eigen hand 
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen 
zijn noodgedwongen in een afhankelijke positie 
terecht gekomen. Om hun zelfstandigheid, 
gevoel van eigenwaarde en weerbaarheid te 
stimuleren is van groot belang dat zij zoveel 
mogelijk zelf de regie voeren in de 
asielprocedure. Dit draagt niet alleen bij aan hun 
welbevinden, maar verhoogt ook hun kansen in 
de asielprocedure, omdat zij dan beter in staat 
zijn voor het voetlicht te brengen waarom ze zijn 
gevlucht. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat: 
• asielzoekers zijn uitgerust van de reis,
•  asielzoekers zijn voorbereid op wat hen te 

wachten staat in de asielprocedure, en 
•  hun lichamelijke en psychische gezondheid 

het toelaat om te starten met de 
asielprocedure.

 
2. Toegang
Elke asielzoeker heeft recht op toegang tot de 
asielprocedure. Daarbij maakt het niet uit hoe hij 
Nederland is binnengekomen (over land of per 
vliegtuig) of waar hij zich bevindt (in een AZC of 
in [grens]detentie). 

Soms vraagt iemand bij binnenkomst niet 
expliciet om toelating tot de procedure, maar zijn 
er signalen dat hij bescherming zoekt. De 
overheid wijst de betrokkene dan op de 
mogelijkheid asiel aan te vragen. 

3. Rechtsbijstand
De asielzoeker krijgt vanaf het begin van de 
asielprocedure kosteloos kwalitatief goede 
rechtsbijstand.

4. Beperkte duur
Het is in het belang van de asielzoeker dat de 
asielprocedure niet onnodig lang duurt. 
Onzekerheid over de eigen toekomst is fnuikend, 
en daar komt dan vaak nog de angst bij om 
achtergebleven gezinsleden die nog in 
onveiligheid verkeren. 

Onderzoek toont aan dat asielzoekers minder 
gezond worden naarmate de asiel procedure en 
daarmee het verblijf in een AZC langer duurt.  
Met name de psychiatrische problematiek neemt 
dan toe.6 Het is daarom wenselijk dat 
asielzoekers snel duidelijkheid krijgen over de 
beslissing op hun asielaanvraag. Snelheid mag 
echter nooit ten koste gaan van een eerlijke en 
zorgvuldige asielprocedure.

5. Informatie en ondersteuning NGO’s
De asielzoeker krijgt voldoende en 
onafhankelijke informatie over het verloop en de 
duur van de asielprocedure en over zijn rechten 
en plichten. Hij heeft toegang tot ondersteuning 
van UNHCR en NGO’s. 

6  C.J. Laban e.a., Invloed van de duur van de 
asielprocedure op de prevalentie van psychiatrische 
stoornissen bij Iraanse asielzoekers in Nederland, 
Tijdschrift voor psychiatrie nr. 47 (2005), p. 11 e.v. 
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5. ‘Equality of arms’
Wat betreft het vaststellen van de feiten en 
omstandigheden die bij de beoordeling van de 
asielvraag van belang zijn, hebben de asielzoeker 
en de overheid een gedeelde verantwoor
delijkheid. De asielzoeker moet zijn verhaal 
aannemelijk maken en zoveel mogelijk 
onderbouwen; de overheid heeft een actieve 
onderzoeksplicht.

6. Kwetsbaarheid 
In de asielprocedure wordt rekening gehouden 
met de kwetsbaarheid van asielzoekers, zoals 
culturele en psychische belemmeringen die het 
vertellen van het asielrelaas in de weg staan. 

7. Deugdelijk onderzoek
De overheid moet deugdelijk onderzoek doen. Dit 
houdt het volgende in.

•  De overheid brengt regelmatig 
ambtsberichten uit over de algemene 
situatie en over kwetsbare groepen in de 
landen van herkomst, zodat de beslissers 
altijd beschikken over actuele informatie.

•  Er is een nationaal en een Europees 
expertpanel van wetenschappers, non
gouvernementele organisaties (NGO’s) en 
UNHCR dat de kwaliteit van het landenbeleid 
toetst en aanbevelingen doet aan 
beleidsmakers. De overheid houdt met deze 
adviezen rekening bij het bepalen van haar 
beleid. 

•  Bij de beoordeling van individuele 
asielverzoeken kijkt de overheid niet alleen 
naar landeninformatie in ambtsberichten, 
maar ook naar de informatie van betrouw
bare mensenrechtenorganisaties en UNHCR. 

•  Het onderzoek in een asielzaak is 
individueel, objectief en onpartijdig.

•  De beslissers beschikken over voldoende 
actuele kennis van het vreemdelingen en 
asielrecht. 

•  Wat betreft specifieke onderwerpen zoals 
medische, culturele, religieuze en gender
gerelateerde kwesties betrekt de overheid 
waar nodig aanvullend advies van 
deskundigen bij de besluitvorming.

•  Bij asielzoekers die ogenschijnlijk algemeen 
oorlogsgeweld zijn ontvlucht, onderzoekt de 
overheid of er niet ook sprake was van vrees 
voor vervolging. Is dat het geval, dan komt de 
asielzoeker voor vluchtelingschap in 
aanmerking.

8. Persoonlijk interview
De asielzoeker mag zijn asielrelaas in een 
persoonlijk interview toelichten. Dit interview 
vindt plaats wanneer hij daar fysiek en mentaal 
toe in staat is. Hij mag dit interview in zijn eigen 
taal doen, met hulp van een gekwalificeerde en 
onafhankelijke tolk.

9. Voordeel van de twijfel
Asielzoekers die geen recht hebben op 
bescherming behoren te worden afgewezen. 
Maar belangrijker is dat een asielzoeker die wél 
bescherming nodig heeft deze ook krijgt.  
Er staan immers levens op het spel. Daarom heeft 
de asielzoeker recht op het voordeel van de 
twijfel. Concreet betekent dit het volgende.

•  Soms kan een asielzoeker zijn verhaal niet 
goed onderbouwen omdat bepaalde 
documenten ontbreken of omdat hij 
gehinderd wordt door bepaalde 
kwetsbaarheden. Dit mag geen belemmering 
zijn om de aanvraag toe te wijzen. 

•  De overheid beoordeelt vluchtelingschap in 
de geest van bescherming. Dit betekent een 
ruime interpretatie van de vervolgings
gronden, de vervolgingsdaden en de 
aanwezigheid van ‘gegronde vrees’.  
Bij twijfel moet de weegschaal doorslaan in 
het voordeel van de vluchteling. De overheid 
moet terughoudend zijn met het tegen
werpen van een beschermings alternatief. 

•  De overheid moet ruimhartig zijn bij het 
toekennen van subsidiaire bescherming, 
inclusief de beoordeling van een situatie van 
‘ernstig willekeurig geweld’. Als het gaat om 
de beoordeling van het geweld in het land van 
herkomst moet de overheid ook kijken naar 
mogelijke negatieve ontwikkelingen in de 
toekomst. Niet alleen het aantal doden en 
gewonden is van belang, maar ook de 
algemene veiligheidssituatie in het land, het 
aantal ontheemden en de impact van het 
geweld op de algemene humanitaire situatie. 

•  Landen van herkomst krijgen alleen het 
predicaat ‘veilig land van herkomst’ als het 
land geen vluchtelingen ‘produceert’. Anders 
is het immers onverantwoord om de 
versnelde procedure toe te passen die 
mogelijke vluchtelingen onvoldoende kans 
biedt om bescherming te krijgen. Een land 
waar bijvoorbeeld LHBTI’s niet veilig zijn, is 
geen veilig land van herkomst.

•  Een ‘veilig land’ moet in absolute zin, zowel 
op papier als in werkelijkheid, aan alle 
voorwaarden voldoen die de Europese 
richtlijnen daaraan stellen. 
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beleidsbeïnvloeding, draagvlakversterking, 
bemiddeling en interventie.

Onze primaire inzet is erop gericht dat 
asielzoekers en vluchtelingen de bescherming 
krijgen waar zij recht op hebben, en dat zij niet 
worden teruggestuurd naar een land waar zij 
gevaar lopen. Dat doel staat bij al onze 
activiteiten centraal. Daarom zijn onze 
vluchtverhaalanalyses zo belangrijk – door 
samen met de asielzoeker zijn dossier te 
analyseren en te versterken, optimaliseren wij 
zijn kansen.

Dat betekent dat het land niet vervolgt of foltert, 
dat er geen sprake is van onmenselijke of 
vernederende behandeling en dat er geen 
dreiging is van willekeurig geweld bij 
internationale of interne gewapende conflicten. 

•  De beoordeling of sprake van een vermoeden 
van oorlogs of andere ernstige misdaden 
(artikel 1F Vluchtelingenverdrag) vindt 
plaats in een zorgvuldige individuele 
procedure op basis van gedegen informatie. 
De bewijslast ligt bij de overheid. Toepassing 
van artikel 1F heeft vergaande gevolgen; 
daarom is terughoudendheid geboden. 
Indien artikel 1F Vluchtelingenverdrag van 
toepassing is, moet waar mogelijk 
berechting en terugkeer voorop staan.

10.  Goede motivering en juridische 
onderbouwing

De beslissing op het asielverzoek moet goed 
worden onderbouwd. Daarbij gelden de volgende 
voorwaarden.

•  Alle argumenten die aan de beslissingen ten 
grondslag liggen komen in de beslissing naar 
voren.

•  De beslissing wordt gebaseerd op de juiste 
beschermingsgrond: vluchtelingschap of 
subsidiaire bescherming. Het besluit bevat 
een heldere motivering waarom de 
asielzoeker al dan niet de status van 
vluchteling krijgt.

•  De beslissing laat zien dat rekening is 
gehouden met de specifieke situatie van de 
asielzoeker, dat deze is genomen met 
voldoende kennis van zaken, dat rekening is 
gehouden met de culturele achtergrond van

  de asielzoeker en dat waar nodig gebruik is 
gemaakt van aanvullend onderzoek.

11. Effectieve rechtsbescherming
De asielzoeker heeft recht op effectieve 
rechtsbescherming. Dit betekent dat de 
asielzoeker de uitkomst van de asielprocedure in 
Nederland mag afwachten. Bij een afwijzende 
beslissing wordt hij geïnformeerd over de 
redenen waarop die afwijzing is gebaseerd en 
krijgt hij de gelegenheid daartegen beroep in te 
stellen. Hij mag de rechter vragen de beslissing 
op het beroep te beoordelen met een intensieve 
toets. Zolang de rechter niet definitief op het 
hoger beroep heeft beslist, mag de asielzoeker 
niet worden uitgezet. 

2.3 Onze inzet

VluchtelingenWerk zet zich in voor 
vluchtelingenbescherming door middel van twee 
kerntaken: belangenbehartiging en begeleiding. 
Onze inzet is niet neutraal. We vergaren kennis 
om een bijdrage te leveren aan vluchtelingen
bescherming. We begeleiden asielzoekers en 
vluchtelingen niet om een maatschappelijke 
dienst te verlenen, maar om bescherming te 
realiseren. We doen dit op een oplossings
gerichte manier, zowel individueel als collectief.

Wisselwerking
De kracht van onze werkwijze ligt in de 
wisselwerking tussen individuele begeleiding 
enerzijds en collectieve belangenbehartiging 
anderzijds. De kennis die wij bij de persoonlijke 
begeleiding vergaren, gebruiken wij bij de 
collectieve belangenbehartiging: 

Concreet
In de praktijk zet VluchtelingenWerk Nederland 
zich op de volgende wijze in voor het realiseren 
van onze visie op toelating.

•  Wij gaan ervan uit dat de asielzoeker zelf de 
regie heeft over zijn situatie en zijn rol in de 
asielprocedure.

•  Wij stellen de asielzoeker op zijn gemak en 
proberen een vertrouwensband op te 
bouwen. Daarbij hebben wij oog hebben voor 
hetgeen hij heeft doorstaan en houden we er 
rekening mee dat zijn welbevinden van groot 
belang is voor het goed doorlopen van de 
procedure.
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•  Wij geven voorafgaand aan de 
asielprocedure onafhankelijke voorlichting 
aan de asielzoeker over wat hem te wachten 
staat, welke instanties betrokken zijn en wat 
hun rol is. Wij leggen uit wat er van de 
asielzoeker zelf wordt verwacht en waarom 
dat van belang is. 

•  In het kader van de ‘equality of arms’ 
ondersteunen wij de asielzoeker en zijn 
advocaat in de procedure. Wij geven 
landeninformatie en juridisch advies aan de 
advocaat. Wij zijn uit eigen beweging of op 
verzoek van de asielzoeker en/of zijn 
advocaat aanwezig bij gehoren door de IND. 
We maken vluchtverhaalanalyses ter 
versterking van de presentatie van de 
asielmotieven, en van de feiten en 
omstandigheden die voor de asielaanvraag 
van belang zijn.

•  We werken met vrijwilligers, die een 
belangrijke brug vormen tussen de 
asielzoeker en de samenleving.

•  Wij treden op als vraagbaak en als 
intermediair voor de asielzoeker ten opzichte 
van alle organisaties die bij de 
asielprocedure betrokken zijn. Waar 
mogelijk helpen wij om de procedure 
effectiever en zorgvuldiger te laten 
verlopen.

•  Wij houden bij onze individuele 
belangenbehartiging en begeleiding goed in 
de gaten hoe asielzoekers de procedure 
ervaren.

•  We signaleren knelpunten en geven die door 
binnen de organisatie, zodat ze bij de 
collectieve belangenbehartiging kunnen 
worden betrokken. Daarbij hebben we 
specifiek oog voor kwetsbare groepen.

•  We hebben bij de uitvoering van onze taken 
bijzondere aandacht voor de positie van het 
kind in de asielprocedure (op basis van 
artikel 3 Kinderrechtenverdrag). Dit 
betekent dat het belang van het kind 
voldoende moet worden meegenomen in de 
beslissing op de asielaanvragen van de 
gezinsleden. Maar ook in het asielproces en 
de opvang moet met dit belang rekening 
worden gehouden.

•  Vanuit onze onafhankelijke taak om op te 
komen voor de collectieve belangen van 
asielzoekers en vluchtelingen, zetten we ons 
actief in voor verandering en verbetering van 
het asielbeleid. We gaan daarvoor in gesprek 
met het verantwoordelijke ministerie en we 
lobbyen in de Tweede Kamer. We voeren 
(strategische) procedures en informeren 
pers en media. 

   Wij werken bijvoorbeeld aan het verbeteren 
van het landenbeleid door het kritisch 
analyseren van ambtsberichten en het 
asielbeleid voor de verschillende 
herkomstlanden.

  Waar nodig ondersteunen wij acties voor 
beter landenbeleid van (zelfhulp)
organisaties die zich inzetten voor mensen 
uit een specifiek land of een specifieke 
groep.

  Ook zetten we in op behoud en verbetering 
van procedurele waarborgen in de 

asielprocedure, zodat de rechtsbescherming 
van asielzoekers overeind blijft en waar 
nodig verbetert.

  We vragen continu aandacht voor het juiste 
tempo van de procedure: niet te snel in 
verband met de zorgvuldigheid, niet te 
langzaam omdat dit slecht is voor de 
gezondheid van asielzoekers en in verband 
met de onzekerheid en de angst om eventuele 
achtergebleven gezinsleden, die vaak nog in 
onveiligheid verkeren.

  Wij gaan waar nodig strategische 
samenwerkingsverbanden aan met de 
advocatuur, andere NGO’s en/of de 
wetenschap om verbeteringen in de 
asielprocedure te realiseren.

  We werken continu samen met onze 
koepelorganisatie European Council on 
Refugees and Exiles (ECRE) voor betere 
waarborgen en hogere rechtsbescherming op 
Europees niveau, gezien de grote rol van het 
Europese asielrecht bij het invullen van de 
nationale asielprocedure.
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3 Visie in het kort

VluchtelingenWerk is een mensenrechten
organisatie die zich richt op bescherming van 
asielzoekers en vluchtelingen. Wij baseren ons 
daarbij op het internationale vluchtelingenrecht. 
Wie gegronde vrees heeft voor vervolging op 
grond van ras, nationaliteit, godsdienst, 
politieke overtuiging of specifieke sociale groep, 
heeft recht op bescherming. Asielzoekers die 
niet voor een vluchtelingstatus in aanmerking 
komen maar wel bij terugkeer een reëel risico 
lopen op ernstige schade hebben recht op 
subsidiaire bescherming. Onder ‘ernstige 
schade’ wordt verstaan foltering, onmenselijke 
of vernederende behandeling of willekeurig 
geweld bij internationale of interne gewapende 
conflicten. Om te beoordelen of iemand recht 
heeft op bescherming, is een eerlijke en 
zorgvuldige asielprocedure nodig en een op het 
vluchtelingenrecht gestoeld toelatingsbeleid.

Trends en ontwikkelingen
De asielprocedure in Nederland is complex, en 
wordt meer dan ooit bepaald door Europese 
regels. VluchtelingenWerk constateert een 
aantal zorgwekkende trends. Er is een tendens 
om de rechten van vluchtelingen zo beperkt 
mogelijk uit te leggen. De bewijslast ligt in hoge 
mate bij de asielzoeker, en ‘efficiency’ dreigt het 
te winnen van ‘fairness’. Keuzes van de overheid 
bij het vormgeven van de procedure lijken soms 
meer ingegeven door de wens om minder mensen 
te hoeven toelaten, dan om bescherming te 
verlenen. 

Waarborgen
VluchtelingenWerk Nederland maakt zich sterk 
voor de volgende waarborgen voor vluchtelingen 
in de asielprocedure. Om de zelfstandigheid, het 
gevoel van eigenwaarde en de weerbaarheid van 
vluchtelingen te versterken is het van groot 
belang dat zij zoveel mogelijk zelf de regie over 
de procedure kunnen voeren. De procedure moet 
van beperkte duur zijn, maar snelheid mag nooit 
ten koste gaan van zorgvuldigheid. Als een 
asielzoeker kwetsbaar is moet daarmee in de 
procedure rekening worden gehouden.
Asielzoekers hebben recht op een terzake 
deskundige advocaat. Om te zorgen voor 
‘equality of arms’ moet de bewijslast eerlijk 
worden verdeeld. Asielzoekers die niet over de 
juiste documenten of bewijzen beschikken 
moeten het voordeel van de twijfel krijgen – er 
staan immers levens op het spel. 
De overheid moet deugdelijk onderzoek doen. Dit 
betekent onder meer dat zij landeninformatie 
van betrouwbare mensenrechtenorganisaties en 
UNHCR bij de beoordeling moet betrekken. Een 
land mag niet als ‘veilig’ worden aangemerkt als 
bepaalde groepen in dat land risico lopen op 
vervolging, foltering, onmenselijke of 
vernederende behandeling of als er dreiging is 
van willekeurig geweld bij internationale of 
interne gewapende conflicten. De beslissers 
moeten voldoende kennis hebben van het 
vreemdelingenrecht en zij moeten individueel, 
objectief en onpartijdig onderzoeken of de 
asielzoeker voor bescherming in aanmerking 
komt. De beslissing moet goed worden 
onderbouwd en asielzoekers mogen die bij de 
rechter aanvechten. 
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Gedurende de procedure en het (hoger) beroep 
mogen zij niet worden uitgezet. 

Onze inzet
VluchtelingenWerk Nederland zet zich ervoor in 
dat vluchtelingen de bescherming krijgen waar 
zij recht op hebben en dat zij niet worden 
teruggestuurd naar een land waar zij gevaar 
lopen.
Wij gaan uit van de ‘eigen regie’ van de 
asielzoeker. Wij houden er rekening mee dat zijn 
welbevinden van groot belang is voor het goed 
doorlopen van de procedure. Wij streven naar 
een vertrouwensband en informeren de 
asielzoeker over de procedure. Wij wonen 
gehoren bij en maken vluchtanalyses om de 
positie van de asielzoeker in de procedure te 
versterken.
Wij hebben aandacht voor mensen met 
kwetsbaarheden en voor de positie van kinderen. 
Knelpunten die wij bij de individuele begeleiding 
signaleren, betrekken wij in de collectieve 
belangenbehartiging. 
Wij zetten ons actief in voor verandering en 
verbetering van het asielbeleid door middel van 
lobby, (strategische) procedures en het 
informeren van pers en media. Wij analyseren en 
bekritiseren waar nodig het landenspecifieke 
asielbeleid. Ook zetten wij ons in voor behoud en 
verbetering van procedurele waarborgen in de 
asielprocedure, en vragen wij aandacht voor het 
juiste tempo van de procedure. Waar nodig 
zoeken wij samenwerking met de advocatuur, 
andere NGO’s en de wetenschap. In verband met 
de Europese dimensie van het asielrecht werken 
we intensief samen met onze koepelorganisatie 
ECRE. 

VluchtelingenWerk Nederland | 27 

Colofon

Tekst VluchtelingenWerk Nederland
Redactie Trudeke Sillevis Smitt
Fotografie  Goedele Monnens 
Vormgeving Studio Stennis
Druk True Colours Nederland bv

© VluchtelingenWerk Nederland, juli 2017



VluchtelingenWerk Nederland | 28 

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Visie op toelating
De toelating van vluchtelingen in Nederland is een onderwerp dat 
sterk in de belangstelling staat. Onder politieke en maatschappelijke 
druk dreigt de aandacht te verschuiven van het waarborgen van 
elementaire rechten naar het stroomlijnen van procedures en het 
beheersen van de aantallen. Maar vluchtelingen hebben recht op 
bescherming – dat is de kern van het internationale 
vluchtelingenrecht. Om dat recht te effectueren, is een eerlijke en 
zorgvuldige asielprocedure noodzakelijk, en daar zet 
VluchtelingenWerk zich voor in. 

In deze brochure beschrijft VluchtelingenWerk haar visie op de 
toelating van vluchtelingen in Nederland. Hoe ziet de procedure in 
Nederland eruit? Wat is daarbij onze rol? Wat kan en moet beter, en 
hoe zetten wij ons daarvoor in? 


