
Visie op vluchtelingen 
en Europa



‘Refugee problems can only be solved in three different 
ways: through voluntary repatriation, through 

resettlement overseas and through integration either in 
the country of present residence or in combination with 

intra-European migration.’

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 belangen
behartiging bij hun toelating, opvang en 
maatschappelijke participatie, primair in 
Nederland.’

VluchtelingenWerk Nederland is een 
mensenrechtenorganisatie die zich richt op de 
bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. 
We gaan daarbij uit van de verplichtingen die 
staten tegenover vluchtelingen hebben op basis 
van het internationale vluchtelingenrecht, in het 
bijzonder het Vluchtelingenverdrag uit 1951. 

VluchtelingenWerk Nederland is een nationale 
NGO met een internationale verantwoordelijk
heid. Ons werk wordt van alle kanten beïnvloed 
door ontwikkelingen met een grens
overschrijdend karakter, zoals de grondoorzaken 
van mondiale migratie en vluchtelingen
stromen, inclusief de veiligheids en 
mensenrechtensituatie in landen van herkomst 
en transitlanden. Ook de discussies over het 
Vluchtelingenverdrag en andere internationale 
afspraken rondom migratie en vluchtelingen 
houden ons bezig.

Een zeer bepalende factor voor het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid – en dus ook voor ons werk – 
is Europa. In toenemende mate vormt Europese 
wet en regelgeving de basis van het beleid en 
steeds vaker zijn het Europese rechters die dat 
toetsen. De EU gaat partnerschappen aan met 
derde landen en wil het asielbeleid bij voorkeur 
‘outsourcen’ naar landen buiten de EU. Intussen 
gaan de landen binnen de EU steeds verder op het 
pad van harmonisatie van vluchtelingenbeleid en 
praktische samenwerking.

Hoe kijkt VluchtelingenWerk Nederland tegen al 
die Europese ontwikkelingen aan; hoe moet 
Europa, en Nederland als lidstaat van de 
Europese Unie, zich opstellen? Daarover gaat 
onze ‘Visie op vluchtelingen en Europa’. 

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. 
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Dit is het zesde in een serie inhoudelijke 
visiedocumenten van VluchtelingenWerk 
Nederland. Eerder verschenen visiedocumenten 
over opvang, inburgering, arbeidsparticipatie, 
terugkeer en toelating.1

 
Opbouw
Het document is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 1 gaat over de context die relevant is 
voor onze visie op Europees vluchtelingenbeleid: 
het juridisch kader en ontwikkelingen in beleid 
en praktijk. In Hoofdstuk 2 beschrijven we onze 
visie op het Europese vluchtelingenbeleid en 
onze inzet.

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

Waar we in deze visie aan de asielzoeker of 
vluchteling refereren als ‘hij’, bedoelen wij 
daarmee zowel mannen als vrouwen. En waar wij 
spreken van ‘Europa’ bedoelen wij (het 
grondgebied van) de Europese Unie.
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1 Context

1.1 Juridisch kader

Internationaal recht
In het internationale recht zijn principes 
vastgelegd die de basis vormen van het 
vluchtelingenrecht. In de Universele Verklaring 
van de Rechten van Mens is het recht neergelegd 
om in andere landen asiel te zoeken en te krijgen 
tegen vervolging (artikel 14).

Het VN Vluchtelingenverdrag van 1951 vormt het 
uitgangspunt van internationale vluchtelingen
bescherming. Het verdrag geeft een definitie van 
wie vluchteling is: iemand met gegronde vrees 
voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een sociale groep 
of politieke overtuiging. Meer dan 140 landen 
zijn partij bij het Vluchtelingen verdrag. 
Oorspronkelijk gold het verdrag alleen voor 
vluchtelingen in Europa uit de Tweede Wereld
oorlog, maar deze beperking is door het Protocol 
uit 1967 opgeheven. In het Vluchtelingenverdrag 
staat dat vluchtelingen niet mogen worden 
terug  gestuurd naar een land waarin zij 
vervolging te vrezen hebben (verbod op 
refoulement). Het Vluchtelingenverdrag is het 
eerste en enige mondiale verdrag dat de 
bescherming van vluchtelingen wereldwijd 
waarborgt. Alleen al om die reden is het verdrag 
van groot belang. 

Het Vluchtelingenverdrag kent vluchtelingen 
belangrijke sociaaleconomische rechten toe, 
zoals op het gebied van wonen en werk. Een 
vluchteling heeft ook het recht om (op enig 
moment) te naturaliseren. Op deze wijze worden 
fundamentele en burgerlijke rechten die verloren 
zijn gegaan tijdens de vlucht, hersteld. 

Ook andere VNmensenrechtenverdragen, zoals 
het AntiFolterverdrag en het Verdrag inzake 
Burgelijke en Politieke rechten, kennen bepaalde 
rechten toe aan vluchtelingen.

Europees recht
Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) is een belangrijk 
artikel in het vluchtelingenrecht. Hierin staat dat 
niemand mag worden onderworpen aan 
folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen. Niemand mag 
dus worden uitgezet als sprake is van een ‘artikel 
3 EVRMrisico’: een absoluut verbod op 
refoulement. Artikel 4 van het Vierde Protocol bij 
het EVRM verbiedt bovendien collectieve 
uitzetting van vreemdelingen.

Ook het EU Handvest van de Grondrechten bevat 
een aantal bepalingen die relevant zijn voor het 
vluchtelingenrecht. In artikel 18 is het recht op 
asiel neergelegd. Hierin staat dat de Europese 
Unie verplicht is het Vluchtelingenverdrag te 
eerbiedigen. Artikel 19 van het Handvest bevat 
een verbod op collectieve uitzetting en een 
verbod op refoulement. 
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Daarnaast zijn met name de artikelen 41 (recht op 
behoorlijk bestuur) en 47 (recht op een effectief 
rechtsmiddel) van belang voor bijvoorbeeld de 
asielprocedure. In artikel 1 is het recht op 
menselijke waardigheid neergelegd. 
Sinds de jaren negentig is de Europese Unie bezig 
met de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk 
Europees Asielstelsel (GEAS). Inmiddels zijn de 
volgende richtlijnen2 en verordeningen 
ingevoerd: 

•  De Procedurerichtlijn, waarin 
minimumnormen over de asielprocedure zijn 
beschreven.

•  De Opvangrichtlijn, waarin minimumnormen 
ten aanzien van de opvang van asielzoekers 
zijn opgenomen. Deze richtlijn bevat ook 
bepalingen over vreemdelingenbewaring.

2   Ten tijde van het schrijven van deze visie is er 
sprake van een wetgevingstraject in Brussel om de 
richtlijnen om te zetten in (algemeen verbindende) 
verordeningen.

•  De Kwalificatie  richtlijn, waarin bepaald is 
onder welke omstandigheden internationale 
of subsidiaire bescherming wordt verleend 
en waaruit die bescherming bestaat.

•  De Dublin Verordening, die bepalingen bevat 
op grond waarvan vastgesteld wordt welke 
lidstaat binnen de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de afhandeling van 
een asielaanvraag.

•  De Eurodac Verordening, die ambtenaren in 
verschillende lidstaten toegang geeft tot 
een database met vingerafdrukken van 
asielzoekers.

In 2016 heeft de Europese Commissie voorstellen 
gedaan om al deze richtlijnen en verordeningen 
te herzien. Ook heeft de Europese Commissie een 
voorstel voor een hervestigingsverordening 
gedaan en een richtlijn waarbij de taken van het 
EUasielagentschap (European Asylum Support 
Office EASO) worden uitgebreid. 
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1.2  Beleid en praktijk: internationale 
ontwikkelingen

Mondiale verhoudingen veranderen
De mondiale machtsverhoudingen zijn 
ingewikkeld: de koers van de Verenigde Staten, 
de houding van Rusland, de rol van China, de 
opkomst van BRICS, de afbrokkelende eenheid 
binnen de EU. Onduidelijk is welke kant dit 
opgaat of wat de gevolgen zijn. Het is echter te 
simpel om te stellen dat de veranderende 
machtsverhoudingen alleen maar risico’s 
meebrengen. Analyse laat zien er een periode 
aanbreekt van een zeer divers systeem van 
internationale samenwerking afhankelijk van het 
terrein of thema: een multiorde, een rules
based systeem.3

Verder is de verwachting dat de bevolkingsgroei 
in Afrika (en Azië) doorgaat. De aandacht voor de 
gevolgen van klimaatverandering neemt toe, 
waaronder ook aandacht voor mogelijke 
migratiegevolgen. Recentelijk is er sprake van 
toenemende instabiliteit en opleving van 
gewelddadigheden rondom Europa, de ‘ring of 
fire’: Oekraïne en de Krim, Turkije, Syrië/
MiddenOosten, NoordAfrika.4

3  Strategische Monitor 2017 Clingendael,  
Syntheserapport: Multiorde.

4  Strategische Monitor 2017, Clingendael,  
https://www.clingendael.org/pub/2017/ 
monitor2017/crises_fragile_states/

Europese samenwerking staat ter discussie
De eurocrisis, de daarop volgende 
‘vluchtelingen  crisis’ en Brexit hebben pijnlijk 
duidelijk gemaakt dat er binnen de Unie sprake is 
van een politieke crisis. Er is gebrek aan zowel 
interne als externe solidariteit. Onder druk van 
de publieke opinie kiezen politici ervoor 
nationale belangen boven het gezamenlijk 
belang van Europese samenwerking te stellen. 
De verschillen in denkrichtingen voor 
oplossingen binnen de Unie zijn groot; er wordt 
gesproken over de mogelijkheid dat sommige 
landen verder gaan met Europese integratie dan 
andere.5 Toch ziet men in het algemeen nog altijd 
het belang van de Europese opdracht omdat een 
unilaterale aanpak voor niemand een oplossing 
biedt.

EU focust op beoordeling en opvang buiten 
Europa 
Terwijl meer dan 85 procent van de vluchtelingen 
wordt opgevangen in de regio van herkomst, vaak 
onder zware omstandigheden zonder 
perspectief, ligt in de Europese migratie agenda 
de nadruk meer dan ooit op samenwerking met 
landen buiten de EU en het beperken van de 
toegang tot Europa. Balkanlanden sluiten de 
grenzen, de EUTurkije deal heeft tot gevolg dat 
vluchtelingen geen kant op kunnen en afspraken 
met Libië leiden tot pushbacks naar een land 
waar vluchtelingen verre van veilig zijn. 

5  Zie ook het Witboek over de toekomst van Europa. 
Beschouwingen en scenario’s voor de EU27 tegen 
2025 van EUvoorzitter JeanClaude Juncker, 1 maart 
2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/ 
betapolitical/files/witboek_over_de_toekomst_
van_europa_nl.pdf
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Dergelijke deals dejuridiseren het beleid en 
maken het gemakkelijk te marchanderen met 
mensenrechten, zeker als er geen goede 
afspraken zijn over monitoring. 

Gevaren ‘en route’ naar Europa/Nederland. 
Alle ogen zijn gericht op humanitaire drama’s op 
de Middellandse Zee en op het voorkomen 
hiervan. Niet moet worden vergeten dat 
migranten en vluchtelingen ook eerder tijdens 
hun reis grote risico’s lopen. Er zijn berichten 
over mensen die omkomen tijdens hun reis door 
de woestijn. Door de verscherpte controles 
nemen smokkelaars meer risico’s: trucks rijden 
bijvoorbeeld niet meer langs waterpunten maar 
wel via gevaarlijker gebieden waar ook 
gewapende bendes actief zijn.6 Berichten over 
ontvoeringen, uitbuiting, verkrachtingen, 
mishandelingen, detentie zijn legio.7

Nog steeds ‘Dublin’
Ondanks alle kritiek staat het Dublinsysteem nog 
steeds overeind. Er is binnen de Europese Raad 
onvoldoende politieke wil om te komen tot een 
rechtvaardiger en effectiever systeem van 
verantwoordelijkheidsverdeling. 

6  www.11.be/artikels/item/europeesmigratiebeleid
insahelwerktniet

7  Zie rapporten van Human Rights Watch (bijvoorbeeld 
https://www.hrw.org/news/2016/07/06/eu/ 
natoeuropesplanendangersforeignerslibya”) 
en Amnesty (bijvoorbeeld https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2016/06/eurisksfuelling
horrificabuseofrefugeesandmigrantsin
libya/)

De herverdelingsafspraken (‘relocatie’) die 
werden gemaakt naar aanleiding van de ‘crisis’ in 
2015 zijn ondertussen niet de beproefde 
blauwdruk voor een ander systeem gebleken: het 
proces verloopt traag, veel lidstaten nemen hun 
verantwoordelijkheid niet en de procedure op de 
hotspots aan de buitengrenzen van de EU is 
onvoldoende transparant. 

Minder waarborgen?
Toch blijft de behoefte aan geharmoniseerd en 
gemeenschappelijk beleid bij de EUlanden 
groot. Harmonisatie betekent keuzes maken, en 
dit kan voor vluchtelingen in Europa nadelig 
uitpakken. Bij veel lidstaten ligt immers de focus 
op repressieve maatregelen, snellere 
procedures, en tijdelijke, voorwaardelijke 
bescherming. Er lijkt minder aandacht voor de 
rechtspositie van asielzoekers en vluchtelingen, 
een cruciaal onderdeel van duurzame 
bescherming.

Discussie over sociale voorzieningen 
Behalve over vluchtelingen is er al jaren een 
debat gaande over migratie in het algemeen.  
In dat verband zijn er in Nederland hevige 
discussies over het voortbestaan van de 
verzorgingsstaat, waarbij de vraag wordt 
opgeworpen of het nodig en legitiem zou zijn om 
migranten en vluchtelingen slechts onder 
voorwaarden toegang te geven tot sociale 
voorzieningen. 
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Rol Europese rechters steeds groter
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon eind 2009 heeft het Europese Hof van 
Justitie in Luxemburg een grotere rol gekregen in 
de toetsing van EU wet en regelgeving. Steeds 
vaker stellen nationale rechters vragen aan het 
Hof over de betekenis van het Unierecht.  
En steeds vaker doet het Hof uitspraak over de 
toelaatbaarheid en rechtmatigheid van 
rechterlijke beslissingen in het licht van EU wet 
en regelgeving, inclusief het EU Handvest van de 
Grondrechten. Daarnaast is er nog altijd sprake 
van dat de EU toetreedt tot het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM). Als dat 
gebeurt, kan het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg het handelen van de 
Unie beoordelen op basis van het EVRM. 

Maatschappelijke (machts)verhoudingen 
veranderen
Naast veranderende mondiale verhoudingen en 
een al dan niet gewenste noodzaak tot Europese 
samenwerking, is er ook op een ander niveau 
sprake van verschuiving van ‘macht’. Ten eerste 
de verschuiving van nationale naar lokale 
verantwoordelijkheid: lokale overheden nemen 
in veel landen grotere verantwoordelijkheid voor 
bescherming en het creëren van inclusieve 
samenlevingen (als antwoord op restrictief 
overheidsbeleid). Voorbeelden zijn initiatieven 
zoals cities of sanctuary, cities of solidarity en 
integrating cities.

Tegelijkertijd heeft de ‘vluchtelingencrisis’ ook 
diverse maatschappelijke bewegingen versterkt. 
Veel burgers laten zien dat zij zich zorgen maken 
over de gevolgen van migratie en de impact op de 
samenleving. 
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Bij een groep leidt dit, mede vanwege het 
uitblijven van politieke daadkracht om met 
oplossingen te komen, tot xenofobie en tot (nog) 
minder vertrouwen in instituties, in de overheid. 
Deze groep ventileert zijn woede openlijk in 
xenofobe uitingen. 

Er is ook een groep burgers die zich juist extra 
actief opstelt en zich organiseert, om zelf bij te 
dragen aan de bescherming van vluchtelingen. 
Het gevestigde maatschappelijk middenveld 
moet met deze bewegingen leren omgaan en zal 
op innovatieve wijze samenwerking moeten 
zoeken met deze particulieren en organisaties.
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2 Visie op vluchtelingen en Europa

2.1 Principes 
Als het gaat om de vraag hoe Europa zich moet 
opstellen ten opzichte van vluchtelingen gelden 
in onze visie twee principes: internationale 
solidariteit en bescherming als hoogste 
prioriteit.

Internationale solidariteit
Vluchtelingenbescherming is volgens 
VluchtelingenWerk Nederland gebaseerd op drie 
pijlers: juridische veiligheid, maatschappelijke 
veiligheid en internationale solidariteit. 
Veel vluchtelingen worden opgevangen in de 
regio van herkomst en hebben daar lang niet 
altijd toegang tot volwaardige bescherming. 
Europa sluit echter de facto de grenzen voor 
vluchtelingen en schuift de verantwoordelijkheid 
af op andere landen. Nationaal toelatingsbeleid 
wordt repressiever, tijdelijker en 
voorwaardelijker. Dit terwijl juist internationale 
samenwerking en een recht vaardige verdeling 
van de verantwoordelijkheid cruciale 
randvoorwaarden zijn voor het verbeteren van de 
situatie van vluchtelingen wereldwijd. Die 
gedachte heeft de internationale gemeenschap 
inclusief Nederland al in 1951 bij de 
totstandkoming van het Vluchtelingenverdrag 
omarmd, getuige de preambule:

‘OVERWEGENDE, dat het verlenen van asyl voor 
bepaalde landen onevenredig grote lasten kan 
medebrengen en dat derhalve een bevredigende 
oplossing van een vraagstuk waarvan de 
Verenigde Naties de internationale omvang en 
het internationale karakter hebben erkend, niet 
zonder internationale solidariteit kan worden 
bereikt,DE WENS TOT UITDRUKKING BRENGENDE, 
dat alle Staten, het sociale en humanitaire 
karakter van het vluchtelingenvraagstuk 
erkennende, al het mogelijke zullen doen om te 
voorkomen, dat dit vraagstuk een oorzaak van 
spanningen tussen Staten wordt, (…)’

Bescherming is hoogste prioriteit
De toegang tot en de kwaliteit van 
vluchtelingenbescherming moeten bij elke 
Europese maatregel en ieder beleidsvoorstel 
over vluchtelingen voorop staan. Dit betekent 
onder meer:

•  de menselijke waardigheid en fundamentele 
mensenrechten moeten altijd gewaarborgd 
zijn en gerespecteerd worden;

•  het ondersteunen, verbeteren en versterken 
van vluchtelingenbescherming buiten de EU 
vervangt niet de verplichting om 
vluchtelingen die (alsnog) Europa bereiken 
te beschermen. Het recht op asiel moet ook 
binnen de EU gerespecteerd worden (artikel 
18 EU Handvest Grondrechten). 
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Investeren in bescherming in de regio is geen
middel om terugkeer of overdracht naar landen
buiten de EU te bewerkstelligen, maar is een
noodzakelijk doel op zichzelf. Om geloofwaardig
te blijven, als ook vanuit moreel oogpunt, moet
Europees beleid in lijn zijn met hetgeen met de
mond wordt beleden: je kunt niet spreken over
duurzame oplossingen en de rechten van
vluchtelingen, terwijl de maatregelen die je treft
gericht zijn op afschrikking en het uitbesteden
van verantwoordelijkheden aan andere landen.

2.2  Onze visie8  

VluchtelingenWerk Nederland wil dat 
vluchtelingen waar ook ter wereld toegang 
hebben tot volwaardige bescherming voor zolang 
zij dat nodig hebben. Europa en Nederland, als 
lidstaat van de Europese Unie, hebben een 
belangrijke rol bij het realiseren van een eerlijk 
en rechtvaardig systeem van vluchtelingen
bescherming. Onze visie zetten we hieronder 
uiteen, en werken hierbij ‘van buiten naar 
binnen’. We beginnen met de bescherming van 
vluchtelingen buiten de Europese Unie. 
Vervolgens bespreken we de toegang tot 
bescherming in de EU, om ten slotte in te gaan op 
de positie van vluchtelingen in de EU. 

8  Dit deel van de Visie is mede gebaseerd op de drie 
policy papers van koepelorganisatie ECRE van 2017 
over de externe dimensie, toegang tot de EU en 
bescherming in de EU. Zie https://www.ecre.org.

2.2.1  Bescherming buiten de Europese 
Unie: de ‘externe dimensie’9

Versterking van bescherming in de regio
Om volwaardige bescherming van vluchtelingen 
in de regio’s van herkomst te (helpen) realiseren 
is het van belang dat Europa de volgende stappen 
zet, en dat Nederland als lidstaat daartoe 
oproept en daar zelf ook aan bijdraagt:

•  De EU en de lidstaten moeten meer, en ook 
structureler dan tot nu toe, financiële 
middelen vrijmaken voor humanitaire 
noodhulp en Regional Development and 
Protection Programmes. Capaciteitsopbouw 
van vluchtelingenbescherming in de regio 
vereist een lange adem en een langere
termijnvisie, inclusief strategische 
meerjarenplanning.

•  De stappen die al gezet worden om meer 
coherentie aan te brengen tussen 
humanitaire noodhulp, (asiel)bescherming 
en ontwikkeling moeten worden doorgezet 
en verankerd in elk plan rond ‘bescherming in 
de regio’.

•  De beschermingsprogramma’s dienen 
samenhangend te zijn en alle aspecten van 
vluchtelingenbescherming te omvatten: van 
registratie, toegang tot een eerlijke en 
zorgvuldige asielprocedure, juridische 
bijstand en opvang tot toegang tot 
onderwijs, zorg en werk, evenals het 
bevorderen van draagvlak onder de lokale 
bevolking. 

9  Zie ECRE Policy Paper: EU External Cooperation and 
Global Responsibility Sharing: Towards a EU Agenda 
for Refugee Protection, via www.ecre.org
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•  Naast samenwerking met UNHCR dienen de 
programma’s en/of andere inzet voor het 
versterken van beschermingscapaciteit tot 
stand te komen in samenspraak met het 
betrokken land zelf en het (lokale) 
maatschappelijk middenveld: zij weten wat 
er nodig is. Dat is tevens van belang voor de 
duurzaamheid en de continuiteit. 

•  Bij het ontwikkelen van beleid voor 
‘bescherming in de regio’ dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat 
vluchtelingen in de regio zich meer en meer 
in stedelijke gebieden bevinden en minder in 
grootschalige vluchtelingenkampen.  
Dit vereist een andere aanpak en andere 
interventies en methodieken dan de 
traditionele.10 Mede in dit licht is het 
noodzakelijk om nieuwe manieren van 
werken te vinden (innovatie), met andere 
partners, zoals het bedrijfsleven.

•  Daarnaast moet het beleid zich niet alleen 
richten op een programmatische, 
uitvoerende aanpak, maar ook een 
‘advocacy’component bevatten. Dit houdt 
in dat in de dialoog met landen in de regio 
van herkomst tevens wordt gepleit voor meer 
rechten voor vluchtelingen, een 
verblijfsstatus, het loslaten van 
encampmentbeleid,11 toegang tot 
voorzieningen en het actief bevorderen van 
draagvlak.

10  UNHCR Policy on Alternatives to Camps, juli 2014, 
www.unhcr.org.

11  Hiermee wordt bedoeld het beleid om vluchtelin
gen te verplichten in (grootschalige) kampen te 
verblijven, apart van de samenleving, met niet of 
nauwelijks perspectief om zelfredzaam te zijn en een 
(tijdelijk) bestaan op te bouwen.

•  Tegelijkertijd zal de EU alleen een 
geloofwaardige partner kunnen zijn richting 
de grootste opvanglanden door zelf 
voldoende bij te dragen aan de bescherming 
van vluchtelingen, door middel van 
hervestiging, bij voorkeur waar het gaat om 
kwetsbare groepen, en in gevallen van 
langdurige vluchtelingensituaties. Ervaring 
leert dat op het moment dat bijvoorbeeld de 
EU het laat afweten waar het gaat om toegang 
tot bescherming of fundamentele geldelijke 
ondersteuning, regeringen die te maken 
hebben met grootschalige vluchtelingen
crises hun eigen restrictieve maatregelen 
treffen. En deze hebben zowel voor de 
vluchtelingen zelf als voor andere landen 
mogelijk desastreuze gevolgen. 

Partnerschappen met derde landen
Samenwerking tussen staten om te komen tot 
betere en effectievere vluchtelingen
bescherming is van groot belang. 
Vluchtelingenbescherming is per definitie een 
grensoverschrijdend vraagstuk, en oplossingen 
vereisen onderlinge samenwerking. Maar het 
doel en de effecten van dergelijke samenwerking 
zijn wel zeer bepalend voor de waardering 
daarvan. Vaak is de samenwerking gericht op het 
beperken van (toegang tot) bescherming.  
De focus ligt nogal eens eenzijdig op strenger 
grensbeheer. Bij bepaalde ‘deals’ zijn de 
mensenrechten niet gegarandeerd of is het 
effect op de mensenrechtensituatie zelfs 
desastreus. Deze vormen van ‘samenwerking’ 
zijn niet in lijn met onze visie op Europees 
vluchtelingenbeleid.
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Wat zijn onze randvoorwaarden voor 
samenwerking?
•  Bij de samenwerking staat vluchtelingen

bescherming centraal. Dit betekent dat 
mensenrechten en het internationale 
vluchtelingenrecht niet alleen op papier 
maar ook in de praktijk geborgd zijn.

•  Samenwerking moet gebaseerd zijn op 
gedeelde verantwoordelijkheid. Dat wil 
zeggen dat het (ook) moet gaan om toegang 
tot bescherming en niet (alleen) om 
afspraken over grensbeheer. Daarnaast 
houdt de verantwoordelijkheid van de EU en 
de lidstaten niet op bij financiering van 
betere bescherming elders: zij moeten ook 
zelf verantwoordelijkheid nemen door op 
Europees grondgebied bescherming te 
verlenen.

•  Ontwikkelingsgelden worden niet gekoppeld 
aan en/of gebruikt voor het verscherpen van 
grensbewaking en voor het tegenhouden, 
terugsturen of terugnemen van migranten en 
vluchtelingen.

•  Een hele belangrijke randvoorwaarde is dat 
er toezicht moet komen op de uitvoering van 
partnerschappen: vooraf, tijdens en 
achteraf. Dit wordt hieronder nader 
uitgewerkt.

Toezicht op uitvoering
Voordat de EU en de lidstaten gesprekken en 
onderhandelingen over partnerschappen 
aangaan met een derde land, moet aan de hand 
van een monitoringchecklist de actuele 
mensenrechtensituatie in dat land bekeken 
worden en het bestaan van een goed 
functionerend asielsysteem in dat land worden 
vastgesteld.12 Bij de uitvoering van alle EU 
beleidsmaatregelen op het gebied van extern 
asiel en migratiebeleid worden de effecten op 
de mensenrechten van asielzoeker, vluchtelingen 
en migranten gemonitord. Dit geldt ook voor de 
multilaterale en bilaterale terug en overname
overeenkomsten.
Het Europees Parlement dient bijvoorbeeld 
betrokken te worden bij de monitoring van de 
zogeheten Mobiliteitspartnerschappen, 
Regional Development and Protection 
Programmes en de Compacts over migratie en 
vluchtelingen.
Voordat de EU en de lidstaten gesprekken en 
onderhandelingen over partnerschappen 
aangaan met derde landen, moet de actuele 
mensenrechtensituatie en het bestaan van een 
goed functionerend asielsysteem in het 
betrokken derde landen of landen in ogenschouw 
worden genomen. Hiertoe dient een 
monitoringschecklist te worden opgesteld.

12  Zie ECRE Policy Paper EU External Cooperation and 
Global Responsibility Sharing: Towards a EU Agenda 
for Refugee Protection, p. 28, via www.ecre.org.
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2.2.2. Toegang tot bescherming in de EU13

Veilige en legale toegang tot bescherming voor 
vluchtelingen
Het recht op asiel, met andere woorden het 
zoeken van bescherming en een veilige haven, is 
een fundamenteel mensenrecht dat diep is 
geworteld in het internationale en het Europese 
recht.

13  Zie ECRE Policy Paper: Protection in Europe: Safe and 
Legal Access Channels, via www.ecre.org

 Toch moeten asielzoekers een vaak 
levensgevaarlijke reis maken om op irreguliere 
wijze toegang tot die bescherming te kunnen 
krijgen. VluchtelingenWerk Nederland is van 
mening dat asielzoekers en vluchtelingen hun 
rechten op een veilige en legale manier moeten 
kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de EU zich 
moet inzetten om ervoor te zorgen dat de 
fundamentele rechten van mensen op de vlucht 
en in transit beschermd worden (zie hierover de 
Agenda voor vluchtelingenbescherming op p25). 
Verder betekent dit dat  veilige en legale toegang 
tot EUgrondgebied moet worden gerealiseerd.
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Dit kan op de volgende manieren:14 
•  hervestiging – het uitgenodigde

vluchtelingenbeleid via UNHCR;
•  humanitaire toelatingsprogramma’s – 

nationale programma’s gericht op een 
specifieke groep vluchtelingen;

•  humanitaire visa – visumverlening met als 
doel het kunnen aanvragen van asiel; 

•   gezinshereniging – het laten nareizen van 
gezins en/of familieleden om zich te voegen 
bij de vluchteling die reeds asiel heeft 
verkregen;

•  private sponsorships – programma’s waarbij 
private personen dan wel instellingen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de kosten 
(‘sponsoring’) van de reis en verblijf van de 
beschermingsgerechtigde;

•  tijdelijke opschorting van visa
verplichtingen.

14  Zie voor een nadere uitwerking het Actieplan Veilige 
Routes (www.vluchtelingenwerk.nl) en het ECRE 
policy paper Protection in Europe: Safe and Legal 
Access Channels (www.ecre.org).

Ontwikkeling van algemeen EU migratiebeleid 
Niet alleen vluchtelingen melden zich aan de 
grenzen van Europa. Ook migranten met meer 
economische motieven reizen naar de EU om hier 
een nieuw bestaan op te bouwen. De EU heeft 
geen beleid gericht op reguliere migratie voor 
middelbaar en lager opgeleide arbeidskrachten. 
Daardoor hebben deze migranten geen andere 
optie dan dezelfde weg te volgen als 
vluchtelingen: irregulier, zonder documenten en 
via dezelfde kanalen (dus met mensen
smokkelaars). Het verder ontwikkelen en 
uitdenken van een EU arbeidsmigratiebeleid 
draagt bij aan een duurzamer migratie beleid,  
en daarmee ook aan betere vluchtelingen
bescherming. Zie hierover uitgebreider onze 
Visie op Migratie.15 

15  Deze is op het moment van publicatie nog in  
ontwikkeling en wordt verwacht in zomer 2018.
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External joint processing?
External processing wordt gebruikt als term voor 
de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming door en/of onder 
verantwoordelijkheid van (een lidstaat van) de 
EU op een locatie buiten de EU.16 Het idee om 
vluchtelingen op locaties buiten de EU asiel te 
laten aanvragen en hen daar procedure te laten 
doorlopen is niet nieuw. 

Al vanaf midden jaren tachtig hebben 
verschillende EUlidstaten, waaronder ook 
Nederland, voorgesteld om EUcentra in Afrika 
op te richten voor de afhandeling van 
asielverzoeken. De plannen vonden tot nu toe 
nooit doorgang, wegens een gebrek aan politieke 
wil en/of omdat ze op te veel (juridische) 
bezwaren stuitten.

External processing kan misbruikt worden om de 
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen
bescherming, die álle landen dragen, af te 
schuiven op enkele landen. Dit is in het bijzonder 
het geval als het gepaard zou gaan met het 
hermetisch afsluiten van de EUgrenzen voor 
vluchtelingen, zoals geregeld geopperd wordt.

In principe verbiedt het Vluchtelingenverdrag 
niet dat landen afspraken maken over de plaats 
waar een asielzoeker bescherming kan 
verkrijgen: het Verdrag bepaalt enkel dát een 
vluchteling bescherming moet krijgen, niet wáár. 

16  Dit is de definitie die de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken gebruikt in haar advies  
External processing. Voorwaarden voor het in 
behandeling nemen van asielaanvragen buiten de 
Europese Unie uit 2010 (via https://acvz.org).

Maar die bescherming moet wel voldoen aan de 
internationale (mensenrechtelijke) 
standaarden, zoals het verbod op refoulement.

Of bij external processing aan deze standaarden 
kan worden voldaan is zeer sterk de vraag.  
Dat hangt ook af van het recht dat van toepassing 
is op (onderdelen van) de daarvoor in te richten 
asielprocedure. Vooralsnog is zelfs niet duidelijk 
of voor external processing überhaupt de 
vereiste wettelijke basis in het EUrecht te 
vinden is. 

Bovendien komen hierbij allerlei praktische 
vragen op. Wat wordt er bijvoorbeeld geregeld 
voor asielzoekers die worden afgewezen? En hoe 
organiseer je op zo’n locatie toegang tot een 
rechter die aan de Europese standaarden 
voldoet, en die op basis van EUrecht kan 
rechtspreken?

VluchtelingenWerk heeft ernstige zorgen of 
external processing op een locatie buiten de EU 
wel zo georganiseerd kan worden dat daarbij de 
mensenrechtenstandaarden en het 
internationaal vluchtelingenrecht worden 
nageleefd. Indien en voor zover dat al haalbaar 
zou zijn, zou external processing in ieder geval 
nooit de enige manier mogen zijn waarop 
vluchtelingen in de EU bescherming kunnen 
zoeken en verkrijgen.
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2.2.3 Bescherming in de Europese Unie17

‘Dublin’ moet op de schop
Het huidige systeem van verantwoordelijkheids
verdeling binnen de Europese Unie houdt in dat 
een asielzoeker de procedure moet doorlopen in 
het land van eerste aankomst. Dit zogenoemde 
Dublinsysteem kent ernstige tekortkomingen 
en bij de uitvoering worden de rechten van 
vluchtelingen geschonden. Denk aan detentie, 
scheiding van gezinnen, te weinig aandacht voor 
medische problemen en onvoldoende rekening 
houden met kwetsbare groepen. ‘Dublin’ 
veroorzaakt langdurige en daardoor kostbare 
procedures en nodeloos heen en weer schuiven 
van mensen. Verder leidt het tot een oneerlijke 
verdeling van verantwoordelijkheid. 

17  Zie ECRE Policy Paper: Principles for Fair and  
Sustainable Refugee Protection in Europe,  
www.ecre.org

De meeste asielzoekers zetten immers hun 
eerste stappen in Europa in landen aan de 
buitengrenzen. Die landen voelen zich 
vervolgens onvoldoende gesteund door de rest 
van de EU en dit stimuleert niet om de situatie 
voor asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren.
Ten slotte is het maar de vraag of de 
Dublinverordening heeft geleid tot het 
voorkomen van ‘doorreizen’ binnen de EU.  
De kans is groot dat dit blijft gebeuren zolang de 
harmonisatie van toelatingsbeleid en 
voorzieningenniveau binnen de EU niet voltooid 
is. Er zijn nog te veel verschillen tussen de 
EUlidstaten als het gaat om het verlenen van 
bescherming, we zijn nog ver van een echt ‘gelijk 
speeldveld’. Veel asielzoekers vragen geen asiel 
aan in het eerste land van binnenkomst, maar 
reizen door naar andere lidstaten omdat de 
bescherming daar beter is, ze daar familie 
hebben of er meer integratiemogelijkheden zijn 
dan in het eerste land van binnenkomst.
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In de visie van VluchtelingenWerk Nederland 
moet het Dublinsysteem fundamenteel hierzien 
worden. Zowel voor asielzoekers en vluchtelingen 
als voor een beter Europees draagvlak is het van 
groot belang dat er een nieuw verdeelsysteem 
komt. Dit systeem moet een eerlijke verdeel
sleutel met heldere criteria bevatten, en bovenal 
rekening houden met de voorkeuren van de 
asielzoeker, bijvoorbeeld vanwege familie
verbanden of beheersing van een bepaalde taal. 
Dit bevordert de duurzaamheid van de vestiging 
in een bepaald land. 
VluchtelingenWerk Nederland heeft om die 
redenen een concreet voorstel gedaan voor een 
alternatief systeem, genaamd CARA (Criteria for 
Allocation of Responsibility for Aslymseekers).18

Een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure in alle 
EU lidstaten 
Wij vinden het van het allergrootste belang dat 
de beoordeling van het recht op bescherming,  
de behandeling van de asielaanvraag, van hoge 
kwaliteit is, en dat de toegang tot de rechter 
gewaarborgd is. Er moeten voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor beslisorganen en de 
training en scholing van hoor en beslis
medewerkers moeten inhoudelijk van hoge 
kwaliteit zijn. Het toelatingsbeleid moet 
duidelijk zijn en stoelen op actuele en 
onafhankelijke bronnen en landeninformatie. 
Speciale aandacht moet worden gegeven aan 
kwetsbare groepen (bijvoorbeeld kinderen of 
slachtoffers van marteling). 

18  Zie https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/
u895/CARAmodel.pdf

Vroegsignalering ten aanzien van het hebben van 
specifieke behoeften speelt hierbij een 
belangrijke rol.

Asielzoekers hebben in ieder geval de volgende 
fundamentele rechten:
•  een rust en voorbereidingstermijn 

voorafgaand aan de procedure;
•  toegang tot onafhankelijke en eenduidige 

informatie;
•  een persoonlijk interview met 

gekwalificeerde tolk;
•  toegang tot gratis rechtshulp gedurende de 

gehele procedure;
•  toegang tot effectieve rechtsbescherming 

met automatische schorsende werking.

In onze Visie op Toelating staat uitgebreider 
beschreven wat wij verstaan onder een eerlijke 
en zorgvuldige asielprocedure.19

19  Zie onze Visie op Toelating  
(www.vluchtelingenwerk.nl)
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Gezamenlijke beoordeling?
Mogen experts uit andere lidstaten actief 
betrokken zijn bij de beoordeling van 
asielaanvragen in een bepaalde lidstaat?  
Mag samenwerking zover gaan dat 
asielaanvragen op EUniveau door een 
supranationaal orgaan worden behandeld?
In de visie van VluchtelingenWerk Nederland is 
dergelijke gezamenlijke beoordeling toegestaan 
als deze voldoet aan de volgende 
randvoorwaarden:
•  handhaving van de waarborgen en garanties 

die volgen uit het Vluchtelingenverdrag, 
mensenrechtenverdragen, EU wet en 
regelgeving, inclusief het EU Grondrechten
handvest, in het bijzonder het recht op asiel 
(artikel 18);

•  een duidelijke taak en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende betrokken partijen;

•   geen detentie van asielzoekers;
•  een eerlijke en rechtvaardige verdeling van 

verantwoordelijkheid;
•  onafhankelijke en publieke evaluatie van de 

impact op de kwaliteit van asielprocedures 
en de besluitvorming in individuele zaken. 

Volledig gecentraliseerde EU-asielprocedure?
Wat als de EUbemoeienis nog verder gaat? Als er 
een EUasielprocedure is, uitgevoerd door een 
Europese IND, waarbij alle nationale 
bevoegdheden rondom het toelatingsbeleid zijn 
overgedragen aan de Europese Unie? Zo’n 
situatie zou een volledig geharmoniseerd 
systeem betekenen, waarbij mogelijke 
verschillen in uitvoering tussen lidstaten 
verdwenen zijn. 

In de visie van VluchtelingenWerk Nederland zou 
een dergelijke ontwikkeling aan de volgende 
randvoorwaarden moeten voldoen:
•  een juridische basis voor overdracht van 

nationale bevoegdheden aan de Unie in het 
EUverdrag;

•  een onafhankelijke EUbeslissings
autoriteit. De structuur van de door de 
Europese Commissie voorgestelde 
organisatie ter omvorming van EASO tot een 
EU Asielagentschap voldoet daar niet aan, 
omdat deze bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en de Europese Commissie;

•  een duidelijk mandaat van een dergelijke 
autoriteit om opvolging en naleving van 
beslissingen door lidstaten te toetsen aan 
internationale verplichtingen;

•  een heldere vastlegging van het primaat van 
UNHCRrichtlijnen inzake de interpretatie 
van landeninformatie en de toepassing van 
het Vluchtelingenverdrag bij het opstellen 
van landgebonden asielbeleid;

•  uitvoering van de werkzaamheden via 
nationale kantoren of centra, met 
gebruikmaking van de reeds bestaande 
infrastructuur in alle lidstaten, ook met het 
oog op toegankelijkheid en de transparantie 
van het behandelproces; 

•  een eerlijke en rechtvaardige verdeling van 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten.  
(herverdeling binnen de EU).
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Kwalitatief goede opvang tot en met hoger 
beroep
De EU en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de opvang binnen de EU aan de volgende eisen 
voldoet: 
•  De kwaliteit van de opvang van asielzoekers 

moet voldoen aan de normen en waarborgen 
zoals neergelegd in Europese en nationale 
wet en regelgeving. 20 Asielzoekers moeten 
recht hebben op opvang tot en met hoger 
beroep.

•  Goede opvang is kostbaar; om de asielzoeker 
een zo hoog mogelijke standaard van 
opvangvoorzieningen te garanderen moet er 
efficiënt worden omgegaan met beschikbare 
middelen.

•  Het opvangsysteem moet voldoende flexibel 
zijn ingericht om voor elke asielzoeker 
opvang te realiseren, ook in tijden van 
plotselinge stijging van de aantallen 
asielaanvragen. 

20  Zie ook onze Visie op opvang  
(www.vluchtelingenwerk.nl).

Goede integratiemogelijkheden 
De EU moet de volgende normen hanteren als het 
gaat om integratie: 
•  Als de asielzoeker recht heeft op 

bescherming in de EU, dan krijgt hij een 
eenduidige status. Deze status moet binnen 
een redelijke tijd kunnen worden omgezet in 
een meer permanente status en kan alleen 
worden ingetrokken op gronden die volgen 
uit het internationale recht.

•  Het recht op gezinshereniging kan direct 
worden gerealiseerd op het moment van 
statusverlening en wordt niet onnodig 
bemoeilijkt of belemmerd. Het recht op 
gezinsleven kan objectief gezien niet elders 
worden uitgeoefend, dus gezinnen worden zo 
spoedig mogelijk herenigd.

•  Er is een duidelijk en samenhangend 
integratiebeleid, gericht op zelfregie en 
zelfredzaamheid van vluchtelingen, zodat zij 
een goede start kunnen maken in de 
samenleving van het asielland en 
daadwerkelijk een nieuw bestaan kunnen 
opbouwen.21

21  Zie ook onze Visies op inburgering en arbeids
participatie (www.vluchtelingenwerk.nl).
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Maatschappelijk draagvlak voor bescherming 
van vluchtelingen
De Europese instellingen en de lidstaten moeten 
investeren in, of randvoorwaarden creëren voor 
draagvlak voor vluchtelingenbescherming in de 
Europese samenlevingen in de Europese 
samenlevingen, onder andere door:
•  ontmoetingen – initiatieven waarin 

ontmoetingen centraal staan moeten worden 
gestimuleerd. Onderling contact leidt tot 
meer wederzijds begrip, en zorgt ervoor dat 
mensen openstaan voor elkaar.

•  inclusiviteit – er moet ruimte zijn voor 
initiatieven van vluchtelingen, burgers en 
bedrijfsleven die opname in de samenleving 
bevorderen. Dergelijke initiatieven moeten 
waar mogelijk worden verduurzaamd.

•  leiderschap en realiteitszin van Europese 
regeringen en instellingen – zij moeten 
investeren in een waardig en toekomst
gericht vluchtelingenbeleid, en in het 
bestrijden van polarisatie en vooroordelen.

•  Politieke en publieke discussies over 
vluchtelingenbescherming moeten op basis 
van feiten gevoerd worden. Hier ligt ook een 
belangrijke rol voor de media in de EU. 
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2.2.4: Agenda vluchtelingenbescherming

In lijn met het voorgaande werken we toe naar 
een regime van vluchtelingenbescherming dat 
bestaat uit de volgende elementen:
•  De opbouw van nationale asielsystemen 

buiten de Europese Unie (in de regio van 
herkomst en transitlanden), waarbinnen 
(toegang tot) bescherming in lijn met 
internationale normen wordt gerealiseerd, 
 in combinatie met hervestiging en andere 
legale toegangskanalen naar de EU (en 
andere delen van de wereld).

•  Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van 
verantwoordelijkheid voor 
vluchtelingenbescherming in de EU 
(‘verdeelsysteem’), in combinatie met 
volledig geharmoniseerd EUvluchtelingen
beleid op hoog niveau.

•  Het recht op asiel in EU territoir blijft altijd 
gegarandeerd. In ieder geval als er geen 
sprake is van toegankelijke volwaardige 
bescherming in de regio of in transitlanden 
voor de individuele asielzoeker, maar ook als 
de asielzoeker geen gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid om daar bescherming te 
verkrijgen. Er moet immers altijd een 
individuele toetsing plaatsvinden of er in dat 
specifieke geval al dan niet sprake is van 
refoulement, of iemand elders bescherming 
kan vinden en of er sprake is van 
wedertoelating.
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Agenda voor vluchtelingenbescherming in Europa

Onze Europese koepelorganisatie ECRE heeft een agenda voor Europese vluchtelingenbescherming 
opgesteld.22 Deze agenda onderschrijven wij en is in lijn met onze visie: 

1.   Investeren in versterking van beschermingscapaciteit in de regio van herkomst
  Waar mogelijk dient de EU een bijdrage te leveren aan verbetering van veiligheids en 

mensenrechtensituatie: door het brengen van politieke stabiliteit, investeren in goed bestuur en 
het functioneren van de private sector. De EU draagt mede zorg voor het creëren van de 
randvoorwaarden voor duurzame oplossingen voor vluchtelingen, waarbij de toegang tot 
bescherming wordt versterkt en uitgebreid. Dit vereist betere samenwerking en afstemming 
tussen humanitaire hulp en ontwikkelingsbeleid, waarbij de ondersteuning van lokale 
gastgemeenschappen een belangrijk onderdeel vormt. Bij het opstellen en uitrollen van een 
dergelijke aanpak worden lokale organisaties en overheden betrokken.

2.  Bescherming van de fundamentele rechten van mensen op de vlucht en in transit
  Dit betekent dat de EU zich inzet om te zorgen dat:
 • ‘search and rescue’ mechanismen versterkt worden; 
 • grensbewaking en procedures beschermingsgericht zijn; 
 •  mensensmokkel en handel wordt aangepakt door het realiseren van veilige en legale 

toegang (zie onder 5) en het beschermen van de rechten van slachtoffers; 
 •  strafbaarstelling van irreguliere toegang wordt bestreden en grensdetentie wordt 

afgeschaft, in ieder geval voor minderjarigen.

3.  Realiseren van veilige en legale toegang tot EU-grondgebied
  Door middel van hervestiging, humanitaire toelatingsprogramma’s, gezinshereniging, private 

sponsorships en andere mechanismes die voorzien in een levensreddende toegang tot 
bescherming en een duurzame oplossing voor vluchtelingen wereldwijd. De EU moet zich 
committeren aan een substantieel percentage van de jaarlijkse hervestigingsbehoeften, zoals 
geïdentificeerd door de UNHCR, regels rondom gezinshereniging verruimen en ruimte geven voor 
de verdere ontwikkeling van andere vormen van toegang tot bescherming

22  Zie ECRE policy paper 3: EU external cooperation and global responsibility sharing: towards an EU agenda for 
refugee protection: www.ecre.org
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4.  Bescherming van individuen die mogelijk extra kwetsbaar zijn
  Deze kwetsbaarheid heeft bijvoorbeeld te maken met geslacht, leeftijd of beperkingen. 

Vroegsignalering ten aanzien van het hebben van specifieke behoeften speelt hierbij een 
belangrijke rol. Bijzondere aandacht moet er binnen de Europese asielprocedures zijn voor de 
rechten van kinderen, alleenstaand of als onderdeel van een gezin, voor slachtoffers van 
(seksueel) geweld, zoals bijvoorbeeld toegang tot gespecialiseerde psychische zorg, en LHBT’s 
vanwege hun risico op vervolging. 

5.   Garanderen van het recht op asiel en een zekere verblijfsstatus
  De bepalingen uit het Vluchtelingenverdrag, andere relevante internationale verdragen en 

protocollen, het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU Handvest voor de 
Grondrechten en andere relevante Europese asielinstrumenten moeten door de EU en de lidstaten 
geëerbiedigd worden, en het aantal verdragspartijen bij deze verdragen dient te worden vergroot. 
Ook dienen individuele registratie en identificatie, toegang tot een asielprocedure en, indien er 
een recht op bescherming is, een status gegarandeerd te zijn.

6.  Ondersteunen van integratie en zelfredzaamheid
  De Europese lidstaten moeten inzetten op het versterken van de (rechts)positie van vluchtelingen 

in samenwerking met nationale reguliere instellingen. Dit betekent dat er op nationaal niveau 
beleid gericht op ‘inclusiviteit’ wordt opgesteld en ondersteund: verblijfszekerheid in de vorm 
van toegang tot een status, gezinshereniging en naturalisatie, en een adequaat aanbod van 
taalonderwijs en scholing, medische zorg en werkgelegenheid. 

7.  Een stevig maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingenbescherming 
  Het is van cruciaal belang dat er een welkome samenleving wordt gecreëerd door het bevorderen 

van contact tussen burgers onderling, draagvlakversterking en vergroting voor bescherming 
van vluchtelingen. De EU en de lidstaten als ook de Europese media hebben hierbij een 
voortrekkers en een voorbeeldrol te vervullen.
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2.3 Onze inzet

Voorbeeldrol vanuit internationale solidariteit
Vanuit de gedachte van internationale 
solidariteit, moeten de Nederlandse overheid en 
maatschappelijke organisaties op internationaal 
niveau een voorbeeldrol vervullen in de 
juridische en maatschappelijke bescherming van 
vluchtelingen. Zij spreken andere overheden in 
Europa aan op hun verantwoordelijkheden op 
basis van internationale verdragen en 
solidariteit. Overheden en maatschappelijke 
organisaties in Europese landen delen hun 
kennis en expertise ten aanzien van alle facetten 
van vluchtelingenbescherming, en ondersteunen 
elkaar bij het verbeteren en versterken van 
bescherming in de praktijk.

VluchtelingenWerk Nederland maakt als 
nationale, nietgouvernementele organisatie 
ook deel uit van de internationale civil society 
van vluchtelingenorganisaties, die 
internationaal het respect voor de rechten van 
vluchtelingen bepleiten. Hierdoor wordt de 
positie van vluchtelingen in Nederland ook 
sterker. 

Kerntaken 
VluchtelingenWerk zet zich in voor 
vluchtelingen bescherming door middel van twee 
kerntaken: belangenbehartiging en begeleiding. 
Deze inzet is niet neutraal. We vergaren kennis 
om een bijdrage te leveren aan vluchtelingen
bescherming. We begeleiden asielzoekers en 
vluchtelingen om bescherming te realiseren.  
We doen dit op een oplossingsgerichte manier, 
zowel individueel als collectief. 

De kracht van deze werkwijze ligt in de 
wisselwerking tussen persoonlijke begeleiding 
en kennis van de praktijk enerzijds en de 
collectieve belangenbehartiging 
(beleidsbeïnvloeding, draagvlakversterking, 
bemiddeling en interventie) anderzijds.

Werkwijze
Om een bijdrage te leveren aan het realiseren van 
onze visie, zet VluchtelingenWerk Nederland zich 
op het Europese en internationale vlak als volgt 
in.

•  Visie-ontwikkeling
  Wij dragen met onze kennis en ervaring via 

artikelen, paneldeelnames, denktanks, 
expertbijeenkomsten en onderzoek bij aan 
het langeretermijndenken (visie
ontwikkeling) binnen Nederland en de EU 
over de toekomst van het Europese 
vluchtelingenbeleid en het mondiale 
beschermingsregime. 

• Begeleiding
  Vrijwilligers en betaalde medewerkers 

bieden asielzoekers en vluchtelingen 
persoonlijke begeleiding op de azc’s en in de 
gemeenten. Deze dienstverlening heeft 
altijd een Europese dimensie gekend, 
bijvoorbeeld het ondersteunen bij opsporing 
van familieleden die zich elders in Europa 
bevinden. Daar is de begeleiding van 
Dublinclaimanten bijgekomen, en 
tegenwoordig bevinden zich in de azc’s en in 
de gemeenten ook relocanten en 
vluchtelingen die naar Nederland komen 
onder de EUTurkije deal. 
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  Als de behoeften van de doelgroep wijzigen 
ten gevolge van Europese ontwikkelingen, 
passen onze medewerkers hun 
dienstverlening hier steeds op aan.

•  Externe beleidsbeïnvloeding
  Door lobby richting overheid en politiek 

proberen wij het EU vluchtelingenbeleid te 
verbeteren om zo betere bescherming voor 
vluchtelingen in Nederland, in Europa en 
daarbuiten te realiseren. Dit doen we op 
nationaal vlak richting de ministeries en de 
Eerste en Tweede Kamer. Op Europees vlak 
richten wij ons, in samenwerking met ECRE, 
op de Europese instellingen zoals de Raad, 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie. In beperktere mate richten wij 
ons op de VN, via gesprekken met het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
UNHCR, en onze betrokkenheid bij de Annual 
Tri-Partite Consultations on Resettlement 
(ATCR). 

• Internationaal programma
  We voeren een Internationaal programma 

uit, met als doelstelling het vergroten van de 
beschermingscapaciteit voor vluchtelingen 
in het buitenland door middel van het 
versterken van partnerNGO’s aan de 
binnen en buitengrenzen van de EU. Dit 
doen we door het ontwikkelen en uitvoeren 
van projecten, in nauwe samenwerking met 
partnerNGO’s en ECRE, waarbij we experts 
vanuit de gehele vereniging inzetten (de 
‘internationale pool’).

•  Strategisch procederen
  Via het project Strategisch procederen 

brengen we zaken aan bij de rechter, met als 
doel om een wijziging te bewerkstelligen van 
staand beleid of van rechtspraak die een 
grote groep individuen negatief raakt.  
Het doel van dit project is het vergroten van 
bescherming voor vluchtelingen, door het 
verkrijgen van (positieve) uitspraken van de 
Europese hoven dan wel andere 
internationale organen, lagere nationale 
rechters en de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. We zetten in op 
strategische procedures die de grootste kans 
hebben op een positieve uitspraak voor een 
grote groep asielzoekers en vluchtelingen.

•  Kennisvergaring- en ontwikkeling
  VluchtelingenWerk Nederland heeft een 

actieve rol bij kennisvergaring en 
ontwikkeling over internationaal en 
vluchtelingenbeleid. Zo analyseren we onder 
meer (toekomstige) EU wet en regelgeving 
ten behoeve van de lobby en adviseren we de 
asieladvocatuur en onze eigen medewerkers 
over de toepassing ervan. We dragen bij aan 
(nationale en Europese) onderzoeken, zoals 
bijvoorbeeld geïnitieerd door het Europees 
Migratie Netwerk (EMN). Verder nemen we 
actief deel aan ELENA (European Legal 
Network on Asylum), AIDA (Asylum 
Information Database) en het European 
Migration Forum. 
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  Op deze manier dragen wij bij aan 
informatieuitwisseling tussen asieljuristen 
in de verschillende EUlidstaten.  
Ook vergroten we hiermee ons eigen 
kennisniveau van (juridische) 
ontwikkelingen elders in Europa. 

•  Projecten en onderzoeken
  Daar waar relevant en passend binnen de 

missie nemen we deel aan (door ECRE/ELENA 
geïnitieerde) projecten en onderzoeken, 
zoals rechtsvergelijkende studies naar de 
implementatie van arresten van het Hof van 
Justitie EU over seksuele gerichtheid, opvang 
en de rol van het EU Grondrechtenhandvest. 
Voorts biedt AMIF de mogelijkheid om, naast 
nationale projecten, ook voorstellen in te 
dienen voor de Europese projecten.

•  Pers en communicatie-activiteiten
  We ontwikkelen pers en communicatie

activiteiten ter ondersteuning van de lobby 
voor een beter vluchtelingenbeleid in 
Europa, en in Nederland als onderdeel van de 
EU. We doen dat ook om draagvlak voor 
vluchtelingenbescherming in Europa te 
behouden en het brede publiek bewuster te 
maken van het belang van het bieden van 
bescherming aan vluchtelingen in Nederland 
en Europa. Dit doen we onder andere door 
campagnes, publieksuitingen en het creëren 
van persaandacht, waarbij we inspelen op 
actuele ontwikkelingen. We maken gebruik 
van signalen vanuit onze zusterorganisaties 
en onze koepelorganisatie ECRE. We gaan 
ook zelf op werkbezoek om misstanden 
vanuit eigen ervaring aan de kaak te kunnen 
stellen.
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•  Samenwerking
  We zoeken zowel structureel als incidenteel 

samenwerking met andere organisaties, 
advocaten en de wetenschap, zoals de 
Commissie Meijers, UNHCR en ICVA. We 
vormen coalities zoals bijvoorbeeld de 
Werkgroep Internationaal Vluchtelingen
beleid en het ‘Stay Human’ platform.  
We bundelen onze krachten om de impact van 
de boodschap te vergroten, werken samen 
ten behoeve van betere strategische 
positionering of verwijzen naar elkaar door.

• ECRE
  In het bijzonder werken we samen met en 

binnen onze Europese koepelorganisatie 
European Council on Refugees and Exiles 
(ECRE). Hierbij gaan we uit van elkaars 
toegevoegde waarde en onderzoeken we 
continu hoe we elkaar zo optimaal mogelijk 
kunnen versterken. 

 

   De staf van ECRE volgt de ontwikkelingen 
binnen de Europese instellingen en 
rapporteert daarover aan de leden. ECRE 
zorgt voor standpuntbepaling op hoofdlijnen 
en persberichten over actuele onderwerpen, 
schrijft diepgaande beleidsstukken en geeft 
achtergrond informatie die wij in de 
nationale lobby kunnen inzetten. 
VluchtelingenWerk zet ook in op 
beleidsbeïnvloeding via Nederlandse 
Europarlementariërs en de Nederlandse 
vertegenwoordiging in Brussel. ECRE 
ondersteunt deze contacten waar   
 nodig.VluchtelingenWerk Nederland 
informeert ECRE over nationale 
ontwikkelingen die van belang zijn voor 
beleidsbeïnvloeding in Brussel. We 
verzorgen nationale bijdragen aan 
onderzoeken en databases, en nemen deel 
aan projecten, waaronder ook 
capaciteitsopbouw van zusterorganisaties.
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3 Visie in het kort

‘Europa’ is zeer bepalend voor het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid. Europese regelgeving 
bepaalt steeds meer het beleid in Nederland. De 
EU gaat partnerschappen aan met derde landen 
en wil het asielbeleid bij voorkeur ‘outsourcen’ 
naar landen buiten de EU. Intussen gaan de 
landen binnen de EU steeds verder op het pad van 
harmonisatie van vluchtelingenbeleid en 
praktische samenwerking.

Wij vinden dat Europa in zijn opstelling jegens 
vluchtelingen bescherming centraal moet stellen 
en internationale solidariteit moet betrachten. 
De menselijke waardigheid en fundamentele 
mensenrechten moeten worden gewaarborgd en 
gerespecteerd. Investeren in bescherming in de 
regio is belangrijk, maar mag er niet op gericht 
zijn de verantwoordelijkheid op andere landen af 
te schuiven. 

Bescherming buiten Europa
VluchtelingenWerk Nederland pleit voor meer 
financiële middelen voor, en versterking van de 
coherentie tussen, humanitaire noodhulp, 
(asiel)bescherming en ontwikkeling van 
bescherming in de herkomstregio. 
Beschermingsprogramma’s moeten 
samenhangend zijn en Europa moet daarin 
samenwerken met UNHCR, het betrokken land en 
het maatschappelijk middenveld. Er is ook 
behoefte aan innovatie en samenwerking met 
het bedrijfsleven. 

Europa moet bij landen in de regio’s van 
herkomst pleiten voor meer rechten en een 
verblijfsstatus voor vluchtelingen, afschaffing 
van encampmentbeleid, toegang tot 
voorzieningen en bevordering van draagvlak. 

Bij samenwerking met landen buiten Europa 
moet vluchtelingenbescherming centraal staan. 
Het mag niet (alleen) gaan om afspraken over 
grensbeheer. Europa moet ook op eigen 
grondgebied bescherming blijven verlenen. 
Ontwikkelingsgelden mogen niet ingezet worden 
voor grensbewaking of het tegenhouden van 
vluchtelingen. Er moet toezicht komen op de 
uitvoering van partnerschappen. 

Toegang tot bescherming in de EU
Het is onacceptabel dat vluchtelingen 
levensgevaarlijke, irreguliere reizen moeten 
maken om hun recht op asiel uit te oefenen. Zij 
moeten op een veilige, legale manier toegang tot 
bescherming krijgen via hervestiging, 
humanitaire toelatingsprogramma’s, 
humanitaire visa, gezinshereniging, private 
sponsorships en tijdelijke opschorting van visa
verplichtingen. 
Er moet ook beleid komen voor arbeidsmigratie 
van middelbaar en lager opgeleiden. 
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Bescherming in de EU
‘Dublin’ moet op de schop. Het leidt tot 
rechtenschendingen als detentie, scheiding van 
gezinnen en onvoldoende aandacht voor 
medische problemen en kwetsbare groepen. Het 
veroorzaakt langdurige dus kostbare 
procedures, nodeloos heen en weer schuiven van 
mensen en een oneerlijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid. 

De beoordeling van asielverzoeken binnen de EU 
moet van hoge kwaliteit zijn. De toegang tot de 
rechter moet zijn gewaarborgd. Het 
toelatingsbeleid moet duidelijk zijn en stoelen 
op actuele en onafhankelijke bronnen en 
landeninformatie. 

Asielzoekers hebben recht op een rust en 
voorbereidingstermijn voorafgaand aan de 
procedure, onafhankelijke en eenduidige 
informatie, een persoonlijk interview met 
gekwalificeerde tolk, gratis rechtshulp en 
effectieve rechtsbescherming met automatisch 
schorsende werking.

Lidstaten mogen experts uit andere lidstaten bij 
de beoordeling van asielverzoeken betrekken, of 
asielaanvragen op EUniveau door een 
supranationaal orgaan laten behandelen. 
Randvoorwaarden zijn onder meer een duidelijke 
taakverdeling, geen detentie en onafhankelijke 
evaluatie.

Verdergaande samenwerking is denkbaar: een 
puur op EUrecht gebaseerde asielprocedure, 
uitgevoerd door een Europese IND, en overdracht 
van alle relevante nationale bevoegdheden aan 
de EU. Randvoorwaarden zijn een juridische basis 
in het EUverdrag, een onafhankelijke 
beslisautoriteit die beslissingen van lidstaten 
toetst, primaat van UNHCRrichtlijnen, 
uitvoering via nationale kantoren en eerlijke 
herverdeling binnen de EU. 

Asielzoekers moeten in de EU tot en met hoger 
beroep gebruik kunnen maken van opvang die 
voldoet aan de toepasselijke regelgeving. 
Kostenefficiënt en flexibel, zodat te allen tijde de 
hoogst mogelijke kwaliteit van opvang te 
garanderen. 

Binnen de EU heeft de vluchteling recht op een 
eenduidige status, die binnen redelijke tijd 
wordt omgezet in een meer permanente status. 
Na statusverlening worden gezinnen zo snel 
mogelijk herenigd. Er moet integratiebeleid zijn, 
gericht op zelfredzaamheid.

De EU en de lidstaten moeten inzetten op 
draagvlakversterking door ontmoetingen, 
inclusiviteit, leiderschap en realiteitszin van 
Europese regeringen en instellingen, en op 
feiten gebaseerde politiek en publiek debat. 
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Beschermingregime voor vluchtelingen
Er moet daarom worden toegewerkt naar het 
volgende regime van vluchtelingenbescherming:
•  nationale asielsystemen buiten de Europese 

Unie die bescherming bieden in lijn met 
internationale normen, in combinatie met 
hervestiging en andere legale 
toegangskanalen naar de EU (en elders);

•  eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid 
binnen de EU met volledig geharmoniseerd 
EUvluchtelingenbeleid van hoge kwaliteit;

•  blijvende garantie op recht op asiel op 
EUgrondgebied. 

Wij scharen ons achter de agenda voor 
Vluchtelingenbescherming zoals opgesteld door 
onze koepelorganisatie ECRE.

Onze inzet
•   Wij dragen met onze kennis en ervaring bij 

aan het langeretermijndenken over het 
Europese vluchtelingenbeleid binnen 
Nederland en de EU.

•   Wij stemmen onze dienstverlening mede af 
op Europese ontwikkelingen. Zo 
ondersteunen onze medewerkers 
Dublinclaimanten, relocanten en 
vluchtelingen die naar Nederland komen 
onder de EUTurkije deal. 

•  Wij lobbyen om het EUvluchtelingenbeleid 
te verbeteren – nationaal,  Europees (in 
samenwerking met ECRE), richting VN (via 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
UNHCR) en bij de Annual TriPartite 
Consultations on Resettlement (ATCR). 

•  In nauwe samenwerking met partnerNGO’s 
en ECRE voeren wij een Internationaal 
programma uit. 

  Doel: grotere beschermingscapaciteit voor 
vluchtelingen in het buitenland door 
versterking van partnerNGO’s aan de 
binnen en buitengrenzen van de EU. 

•   Via het project Strategisch procederen 
brengen wij zaken aan bij de rechter, met als 
doel een wijziging te bewerkstelligen van 
beleid of rechtspraak die een grote groep 
individuen negatief raakt. 

•  Wij analyseren Europese wet en regelgeving 
en zetten deze kennis in voor de lobby. We 
adviseren de asieladvocatuur en onze eigen 
medewerkers en dragen bij aan onderzoeken. 
We nemen actief deel aan ELENA (European 
Legal Network on Asylum), AIDA (Asylum 
Information Database) en het European 
Migration Forum. 

•  Waar relevant en passend binnen onze missie 
nemen we deel aan (door ECRE/ELENA 
geïnitieerde) projecten en onderzoeken.

•  We ontwikkelen pers en 
communicatieactiviteiten in het kader van 
lobby en draagvlakversterking voor 
Europese bescherming van vluchtelingen. 

•   We werken structureel en incidenteel samen 
met andere organisaties, advocatuur en 
wetenschap. We vormen coalities zoals 
binnen/met de Commissie Meijers, 
Werkgroep Internationaal 
Vluchtelingenbeleid, het ‘Stay Human’ 
platform, UNHCR en ICVA. 

•   In het bijzonder werken we samen met en 
binnen onze Europese koepelorganisatie 
European Council on Refugees and Exiles 
(ECRE) bij Europese standpuntbepaling,  
kennisuitwisseling en gezamenlijke 
projecten. 
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Visie op vluchtelingen en Europa

‘Europa’ is van grote invloed op het Nederlandse vluchtelingen
beleid – en dus ook voor ons werk. De EU investeert in het 
verscherpen van de bewaking van de buitengrenzen en gaat 
partnerschappen aan met derde landen. In toenemende mate vormt 
Europese wet en regelgeving de basis van het nationale beleid. 
Steeds vaker zijn het Europese rechters die dat toetsen. 
Ondertussen gaan de EU lidstaten in de uitvoering van het 
asielbeleid ook meer en meer samenwerken. Dit heeft gevolgen voor 
de (toegang tot) bescherming van vluchtelingen in de EU en ook in 
Nederland. 

In deze brochure beschrijft VluchtelingenWerk Nederland haar visie 
op vluchtelingen en Europa. Hoe kijken wij aan tegen de Europese 
ontwikkelingen? Wat moet Europa, en Nederland als EU lidstaat 
doen om het recht op bescherming van vluchtelingen te borgen?  
En wat kunnen wij hieraan bijdragen? Hoe zetten wij ons in Europees 
verband in? 


