
External processing: asielverzoeken afhandelen in de regio

De term ‘external processing’ is de aanduiding voor behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming door en/of onder verantwoordelijkheid van (een lidstaat van) de 
EU op een locatie buiten de EU.

Geen nieuw idee
Het idee om vluchtelingen op plekken buiten de EU asiel te laten aanvragen en hun procedure 
daar te laten doorlopen is niet nieuw. In 1986 waren het de Denen, in 1993 de Nederlandse 
staatssecretaris Kosto, in 2003 de Britten - in een new vision on refugees met hun ‘transit 
processing centres’ - en een jaar later de Duitse Minister Schily die voorstelden om EU-centra in 
Afrika op te richten om daar asielverzoeken af te handelen. Ook recenter wordt het in de context 
van de huidige vluchtelingencrisis weer als optie genoemd.

Twee doelstellingen en twee argumenten
Voorstellen voor ‘external processing’ hebben meestal twee doelstellingen:

• Beperking van de aantallen vluchtelingen die naar Europa komen.
• Verbetering van internationale vluchtelingenbescherming door asielprocedures zo dicht 

mogelijk bij huis te laten plaatsvinden.

De laatste tijd komen hier nog twee argumenten bij:
• Het voorkomen van gevaarlijke reizen over zee met kans op verdrinking.
• Het doorbreken van het business model van mensensmokkelaars.

Fundamentele kritiek
VluchtelingenWerk is altijd uitermate kritisch geweest over dit soort voorstellen. Zeker als hierdoor 
asiel aanvragen binnen het EU-territoir niet meer mogelijk zou zijn. In principe verbiedt het 
Vluchtelingenverdrag landen niet om afspraken te maken over de plek waar een asielzoeker 
bescherming krijgt: het geeft aan dat een vluchteling bescherming moet krijgen, niet waar. Wel 
moet de inhoud van de bescherming voldoen aan de internationale standaarden.

Waarom heeft VluchtelingenWerk dan kritiek op 'external processing'? Dat heeft de volgende 
redenen:

1. Principiële bezwaren. De toegang tot bescherming in Europa wordt beperkt. 
Verantwoordelijkheden worden afgeschoven naar landen in de regio die al de zwaarste 
lasten dragen. Bovendien worden de landen in de regio nauwelijks betrokken bij de 
ontwikkeling van dergelijke plannen. 

2. Juridisch bezwaren. Het ontbreekt aan een wettelijke basis in het EU-recht. Verder zijn er 
veel vragen over de overdraagbaarheid van bevoegdheden (bijvoorbeeld voor het 
terugsturen van asielzoekers) en de jurisdictie. In geen van de tot nu toe gepresenteerde 
plannen is duidelijk gemaakt of EU-regelgeving van toepassing is tijdens de procedures 
buiten de EU. Ook blijft in het midden of de asielaanvrager toegang heeft tot rechtshulp en 
een rechterlijke toetsing van de asielbeslissing. 

3. Praktische bezwaren. Wat moet er gebeuren met degenen die geen status krijgen? Moeten
die de poort weer uit en is het verder het probleem van het land waar het 
asielbehandelcentrum staat? Er moeten afspraken worden gemaakt met politiek weinig 
stabiele landen waar dergelijke centra zouden moeten komen. Krijgen asielzoekers wel 
toegang tot de centra, en daarmee de asielprocedure? Hoe wordt de opvang in afwachting 
van de beslissing geregeld?

Dit zijn allemaal vragen en punten van zorg waar ook na jarenlange discussie nog geen oplossing 
voor is. Daar komen de volgende punten nog bij:

• Het kost ongelooflijk veel geld om ‘external processing’ te realiseren conform internationale 
en Europese verplichtingen.
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• De kans dat een land in de regio bereid is een dergelijk centrum op het grondgebied te 
vestigen is zeer klein.

• Het is maar zeer de vraag of je hiermee voorkomt dat mensen tóch de gevaarlijke reis naar 
Europa maken. Dus wat schiet je er eigenlijk mee op?

Standpunt VluchtelingenWerk
In principe is en blijft VluchtelingenWerk tegenstander van 'external processing'. Als NGO die 
opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen en voor het handhaven van het 
internationaal en Europees vluchtelingenrecht willen we echter niet afzijdig blijven in het debat. 
Stel dat er in de toekomst opnieuw een voorstel voor asielbehandelcentra op tafel komt, wat zijn 
dan onze ondergrenzen ('red lines')? Met andere woorden: aan welke waarborgen moet elk 
voorstel in ieder geval voldoen op basis van het internationaal en Europees recht, algemene 
beginselen van EU-recht en de relevante jurisprudentie?

1. Complementariteit aan nationale asielprocedures binnen de EU (without prejudice to 'right to 
asylum'): er moet altijd een mogelijkheid blijven bestaan om asiel aan te vragen in Europa.

2. Procedurele waarborgen:
• Rechtsbijstand.
• Toegang tot (onafhankelijke) informatie (UNHCR, NGO's).
• Beschikbaarheid van goed gekwalificeerde en onafhankelijke tolken en vertaling.
• Persoonlijk interview (tenzij inwilliging schriftelijk kan).
• Effectieve toegang tot de rechter (automatisch schorsende werking).
• Duidelijke en goede gemotiveerd beslissing op de aanvraag.

3. Waarborgen voor de leefomstandigheden tijdens de asielprocedure:
• Adequate opvang, inclusief kleding en voedsel.
• Toegang tot medisch zorg (basis, noodsituaties en psychische zorg voor slachtoffers van 

marteling/getraumatiseerden).
• Geen detentie.
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