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Samenvatting
Het asielbeleid is komt tot stand door een afweging van belangen in een internationale context. In
internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op asiel en natiestaten
verantwoordelijk zijn voor het bieden van bescherming aan vluchtelingen. De bescherming van
vluchtelingen komt zodoende tot stand door nationaal beleid. De nationale bescherming van
vluchtelingen gaat gepaard met publieke middelen die daardoor niet direct de belangen van de
nationale bevolking ten gunste komen. Bovendien zijn er wereldwijd veel mensen die in aanmerking
komen voor asiel. Een te grote hoeveelheid vluchtelingen kan schadelijke gevolgen hebben voor de
nationale bevolking. Daar komt bij dat niet altijd duidelijk is of iemand die asiel aanvraagt (i.e. een
asielzoeker) ook gegronde reden heeft voor zijn asielverzoek. Met het onderzoek naar de asielaanvraag
gaan extra kosten gepaard. Omdat het nationale beleid haar legitimiteit ontleent aan het nationale
belang, is de opvang van asielzoekers niet altijd in het belang van natiestaten.
De belangenafweging in het asielbeleid is zodoende afhankelijk van het perspectief op het
beleid. Vanuit een vluchtelingeperspectief staan de belangen van vluchtelingen centraal; vanuit een
natiestaatperspectief de belangen van de nationale bevolking. Deze belangen staan op gespannen voet.
In dit onderzoek is onderzocht welke invulling aan het asielbeleid wordt gegeven in Nederland. Dat is
onderzocht aan de hand van deze twee perspectieven en hoe die terug te vinden zijn in formele
beleidsteksten op verschillende niveaus van regelgeving. Deze perspectieven zijn onderzocht aan de
hand van de beleidsmaatregelen op deze niveaus en de belangen die daarbij een rol spelen. Omdat de
toepassing van ICT van invloed is op dergelijke beleidsmaatregelen is ook gekeken naar welke ICTtoepassingen in de beleidsteksten terug te vinden zijn. Omdat nationaal beleid door globalisering niet
alleen tot stand komt door natiestaten, is tevens onderzocht in hoeverre nationale autonomie door de
regelgeving op deze verschillende niveaus wordt vergroot of juist wordt beperkt.
Op basis van dit onderzoek kan worden gesteld dat in deze formele beleidsteksten het
natiestaatperspectief sterker is vertegenwoordigd dan het vluchtelingenperspectief. Naarmate de
beleidsteksten meer betrekking hebben op de uitvoer van het beleid worden daardoor veel waarborgen
geboden voor natiestaten, terwijl de risico’s voor asielzoekers worden vergroot. Zowel de de ICTtoepassingen als veranderingen op het gebeid van globalisering hebben een versterkend effect op de
nationale belangen in het beleid. Ten eerder de toepassing van ICT doordat natiestaten gebruik maken
van geavanceerde technologische beleidsaplicaties en op uitvoerend niveau weinig waarborgen worden
geboden voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ten tweede doordat de belangrijkste bij de uitvoer
van het beleid betrokken organisaties een natiestaatperspectief hanteren en de autonomie van
natiestaten wordt vergroot door (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.
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Voorwoord
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en hun vriendschap. Mijn weltevreden huisgenoten: Jelle voor zijn onverwoestbaar optimisme, Hugo
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Deel I
Inleiding, relevantie & onderzoeksvragen
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1. Het formele asielbeleid van Nederland
1.1. Inleiding
Het recht op asiel is internationaal vastgelegd, maar of aan een asielzoeker bescherming wordt
verleend is afhankelijk van nationaal beleid. Dat nationale asielbeleid ligt vaak gevoelig. In de eerste
plaats omdat het niet altijd duidelijk is of iemand die asiel zoekt – een asielzoeker – dat doet omdat hij
is gevlucht uit zijn thuisland, of omdat hij uit economische overwegingen op zoek is naar een beter
bestaan. Het asielbeleid ligt ook gevoelig omdat er wereldwijd veel mensen in aanmerking komen voor
asiel. De gedachte dat al die mensen zich willen vestigen in hun land, maakt veel regeringen
voorzichtig in het toelaten van vluchtelingen. Een te grote instroom van nieuwkomers kan namelijk
zeer schadelijke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de economie of de sociale cohesie in een land.
Hoewel het bieden van bescherming aan vluchtelingen in veel landen wordt gezien als een morele
plicht, willen landen niet als toevluchtsoord dienen voor de (economisch) kansarmen van de wereld.
Er wordt zodoende een afweging gemaakt van de verschillende belangen in het asielbeleid. Die
afweging vindt niet alleen op nationaal niveau plaats, maar ook op Europees en internationaal niveau.
Bovendien is de uitvoer van het beleid afhankelijk van het beleid van verschillende organisaties die
ieder op een verschillende manier betrokken zijn bij het beleid. Zodoende wordt op verschillende
niveaus invulling gegeven aan het asielbeleid.
Dit betekent niet alleen dat het asielbeleid tussen landen onderling kan verschillen, het
betekent ook dat er binnen een land als Nederland verschillende interpretaties mogelijk zijn. Omdat
het bij die verschillende interpretaties om tegenstrijdige belangen kan gaan, waar bovendien
mensenlevens mee zijn gemoeid, is het van belang meer inzicht te krijgen in de verschillen en
overeenkomsten tussen deze niveaus van regelgeving. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt in dit
onderzoek geanalyseerd hoe, mede op basis van internationale regelgeving, in Nederland invulling
wordt gegeven aan het asielbeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:
Hoe wordt er invulling gegeven aan het asielbeleid van Nederland?
Om deze vraag te beantwoorden is in dit onderzoek een tekstanalyse uitgevoerd van formele
beleidsteksten op de volgende niveaus: internationale verdragen, Europese regelgeving, nationale weten regelgeving en beleidsteksten van organisaties. Bij de analyse van het asielbeleid op organisatorisch
niveau zijn teksten van verschillende bij de uitvoering van het asielbeleid betrokken organisaties
onderzocht. Het gaat in al deze teksten om de vraag wat er formeel gezien zou moeten gebeuren, en
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daarmee niet om wat er uiteindelijk gebeurt of moreel gezien zou moeten gebeuren. Dit onderzoek is
erop gericht om meer inzicht te krijgen in hoe het beleid nu, in 2011, formeel is vastgelegd.
“Het” asielbeleid als zodanig is echter te algemeen en te weinig concreet om een tekstanalyse
als deze uit te kunnen voeren. Immers integratievraagstukken op nationaal niveau zijn moeilijk te
vergelijken met vraagstukken over jurisprudentie of internationale betrekkingen. Er is gekozen om het
onderzoek toe te spitsen op de toelating van asielzoekers. Juist wat betreft de toelating van
asielzoekers zijn op alle hier genoemde niveaus regelingen vastgelegd. Bovendien is de toelating van
asielzoekers het aspect van het asielbeleid waarbij de verschillende belangen en de afweging daarvan
er het meest toe doen. Wanneer heeft iemand recht op bescherming? En wanneer mag iemand
(formeel gezien) terug worden gestuurd naar het land van herkomst?
Of een asielzoeker wordt toegelaten is dus afhankelijk van een afweging van belangen. Hoe die
belangen worden afgewogen wordt voor een groot deel bepaald door het perspectief waar vanuit de
toelating wordt bezien. Wat betreft het tamelijk ruime begrip “invulling” in de hoofdvraag gaat het in
dit onderzoek om welke perspectieven terug te vinden zijn in de formele beleidsteksten en welke
belangen daarbij een rol spelen. Wordt het beleid vooral gezien vanuit de natiestaat die bescherming
kan bieden, maar daarbij rekening houdt met de belangen van de eigen inwoners? Of wordt het beleid
juist gezien vanuit de asielzoeker?
Door het internationale karakter van asiel staat het beleid van Nederland niet los van de rest
van de wereld. Het is daarom van belang het beleid in een bredere context te kunnen plaatsen. Op
grond daarvan wordt in dit onderzoek niet alleen gekeken naar de verschillende perspectieven, maar
ook naar een twee maatschappelijke, internationale ontwikkelingen en hoe die terug te vinden zijn in
het asielbeleid. Ten eerste veranderingen rondom de vrij algemene term globalisering. Deze
veranderingen hebben in dit onderzoek voornamelijk betrekking op de veranderende autonomie van
natiestaten en internationale samenwerkingsverbanden. Ten tweede ontwikkelingen op het gebied van
Informatie en Communicatietechnologieën (ICT) en hoe die worden toegepast in het asielbeleid.
Omdat bij het asielbeleid zowel sprake is van risico’s voor natiestaten als risico’s voor asielzoekers,
wordt in dit onderzoek eveneens geanalyseerd welke risico’s op welke manier terug te vinden zijn in de
beleidsteksten op verschillende niveaus van regelgeving.
Dit onderzoek richt zich dus op het formele beleid zoals dat van verschillende instanties is
vastgelegd in beleidsteksten op verschillende niveaus. Het gaat daarmee expliciet niet over wat er
uiteindelijk mee gebeurt. Over hoe het beleid wordt uitgevoerd kan op basis van dit onderzoek niet
veel worden gezegd. Hoewel in dit onderzoek veel aandacht uitgaat naar de perspectieven die in de
teksten terug te vinden zijn, gaat het niet over de totstandkoming van die teksten. Dit onderzoek gaat
namelijk niet over de politieke besluitvorming, maar over het resultaat van dat proces: het
uiteindelijke beleid zoals dat is vastgelegd in formele beleidsteksten. Dat de totstandkoming van beleid
als zodanig niet een wezenlijk onderdeel is van deze analyse is tevens de reden dat de media en
publieke opinie – hoewel zeer aanwezig in discussies over het asielbeleid – weinig aan bod zullen
komen in dit onderzoek. Want hoewel deze van grote invloed kunnen zijn op de totstandkoming van
13
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het beleid, of hoe er over asiel wordt gedacht, hebben ze weinig betrekking op het beleid zoals dat
formeel is vastgelegd.
Tot slot is dit onderzoek een formele analyse van het beleid en daarmee niet een morele
analyse van het asielbeleid. De verschillende belangen in het beleid zijn van cruciaal belang voor deze
analyse. Dit onderzoek heeft niet als doel aan te geven of het formele beleid deugt of niet, maar om aan
te geven welke belangen op welke manier terug te vinden zijn waarmee dit onderzoek wel als basis kan
dienen voor een discussie over de morele kant van het beleid.

1.2. Relevantie
Nu uiteen is gezet waar dit onderzoek over gaat, rest nog een belangrijke vraag die moet worden
beantwoord: waarom is dit een belangrijk onderzoek? In de eerste plaats heeft dit onderzoek een
maatschappelijke relevantie. Het asielbeleid gaat over mensenlevens, en welke keuzes daarin worden
gemaakt is van essentieel belang. Waar de meeste discussies over dit onderwerp gaan over hoe het
beleid zou moeten zijn, is dit onderzoek erop gericht om te laten zien hoe het beleid is, en hoe dat kan
worden begrepen op grond van de perspectieven die terug te vinden zijn in de tekst.
Dit onderzoek geeft bovendien meer inzicht in hoe in een internationale complexe
institutionele context vorm wordt gegeven aan een politiek beladen beleidsvraagstuk. Dat is om twee
redenen van belang. Ten eerste omdat de steeds verder toenemende internationalisering van
beleidsvelden niet alleen van toepassing is op het asielbeleid maar ook op een aantal andere
beleidsvelden, waaronder de arbeidsmarkt, nationale veiligheid, en arbeidsmigratie. Ten tweede
omdat ander beleid tevens geregeld wordt uitgevoerd door verschillende instanties, die ieder
verantwoordelijk zijn voor een ander deel van de uitvoering. Dit onderzoek biedt dus meer inzicht in
zowel het internationale karakter van veel Nederlands beleid, als in hoe dat vorm kan krijgen wanneer
meerdere organisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoer ervan.
Behalve deze maatschappelijke relevantie is het onderzoek ook wetenschappelijk van belang.
Om te beginnen is dit onderzoek relevant omdat het op deze manier weinig is gedaan. Niet alleen zijn
de verschillen tussen de niveaus van regelgeving onderzocht, de bevindingen worden 00k geanalyseerd
aan de hand van de verschillende perspectieven en internationale ontwikkelingen. Daarnaast sluit dit
onderzoek aan bij veel verschillende onderzoeksgebieden, die weinig in onderling verband zijn
onderzocht. Zo wordt onderzoek over mondiale rechtvaardigheid (i.a. Kymlicka (1992), Carbrera
(2004),

Joffe

(1999)

en

Krasner

(1999))

in

verband

gebracht

met

onderzoek

over

globaliseringvraagstukken (i.a. Held, McGrew e.a. (1999) en met name Saskia Sassen (2008)). Het laat
zien hoe mondiale veranderingen van betekenis kunnen zijn voor de afweging van belangen in
nationaal beleid, waarmee het ook aansluit op onderzoek naar nationalisme, natiestaten en omgang
met minderheden (i.a. Anderson (1983), Eriksen (2002) en Baumann (1999)). Tevens is dit een
beleidsonderzoek. Wetenschappers waar dit onderzoek wat dat betreft op aansluit zijn onder andere
Stone (2002), Pressman en Wildavsky (1984), en Mosse (2005). Door deze verschillende organisatiess
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in onderlinge samenhang te onderzoeken ontstaat meer inzicht in hoe internationale ontwikkelingen
via natiestaten hun doorwerking vinden in nationaal beleid, en uiteindelijk in het beleid van
organisaties.
Tot slot is onderzoek een verbinding tussen twee specifieke onderzoeksgebieden wat betreft
het migratiebeleid in Nederland: het gebruik van technologie in het beleid, en het politieke discours in
de Tweede Kamer. De problematiek van het eerstgenoemde is op een heldere manier weergegeven
door Albert Meijer en Huub Dijstelbloem (2009). Zij duiden deze toenemende technologische
toepassingen als treffend als de “migratiemachine”. Het tweede veld betreft de verschillende
perspectieven die in de Tweede Kamer een rol spelen in de besluitvorming in de Tweede Kamer. Wat
dat betreft is het onderzoek van Karin Geuijen (2004) van bijzonder belang. Zij heeft namelijk
onderzoek gedaan naar de veranderingen in het gebruik van deze perspectieven in Tweede
Kamerdebatten in de periode 1986 – 2000.
In dit onderzoek worden verbanden gelegd tussen de verschillende discoursen en de
verschillende perspectieven op de toepassing van technologische middelen in het asielbeleid. Aan de
hand daarvan wordt onderzocht welke perspectieven terug te vinden zijn in de beleidsteksten, waar die
perspectieven op gebaseerd zijn en op welke belangen vanuit die perspectieven worden benadrukt in
de beleidsteksten. Op grond daarvan wordt gekeken naar de beleidsmaatregelen en hoe die te plaatsen
zijn binnen deze perspectieven. Bij die beleidsmaatregelen wordt tevens gelet op de manier waarop, en
op grond van welke belangenafweging ICT in het beleid wordt toegepast. Afhankelijk van deze
beleidsmaatregelen
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beleidsaspecten op verschillende niveaus een rol spelen met betrekking tot de nationale autonomie in
het Nederlandse asielbeleid. De verhouding tussen internationale regelgeving, nationale regelgeving
en het beleid van uitvoerende organisaties biedt vervolgens meer inzicht in de mate waarin de
verschillende belangen en daarmee gepaard gaande beleidsmaatregelen een rol spelen in de
totstandkoming van het nationale asielbeleid.

1.3. Het vervolg
Nu is besproken waar dit onderzoek over gaat en verder is ingegaan op de maatschappelijke en
wetenschappelijke relevantie is het nuttig om kort uiteen te zetten wat komen gaat. Dit onderzoek
bestaat uit vijf delen. Na dit eerste deel ter inleiding wordt in deel II uitgebreider ingegaan op de
begrippen en thema’s die bij dit onderzoek van belang zijn. Hierin worden eerst de meer algemene
begrippen besproken die van belang zijn voor het Nederlands asielbeleid. Vervolgens wordt concreter
ingegaan op de Nederlandse context. Aan de hand van zowel de meer algemene als de
contextgebonden bespreking van het asielbeleid wordt vervolgens het kader besproken aan de hand
waarvan de verschillende thema’s in dit onderzoek zijn geanalyseerd. Op grond van dit analysekader
en de besproken theoretische achtergrond worden tot slot verwachtingen geformuleerd ten aanzien
van de bevindingen van dit onderzoek.
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In deel III wordt verder ingegaan op de manier waarop de analyse is uitgevoerd. Daarbij
worden de gebruikte analysemethoden besproken, de selectie van de verschillende teksten en de
keuzes die daarin zijn gemaakt. Ook wordt hier besproken welke methoden in dit onderzoek worden
toegepast en waarom.
In deel VI komen de bevindingen van de analyse ter sprake. Deze zullen worden besproken
aan de hand van de verschillende niveaus van regelgeving. Ten eerste de internationale verdragen, dan
Europese regelgeving, vervolgens wat betreft de nationale wet- en regelgeving. Daarna wordt ingegaan
op een afwijkende tekst in het nationale beleid: de Vreemdelingencirculaire. Tot slot volgen de
bevindingen van de analyse van de verschillende organisatorische beleidsteksten en hun onderlinge
samenhang. Op elk niveau volgt na de bespreking van de bevindingen een deelconclusie: wat kan op
basis van de bevindingen in het beleid op dit niveau worden gezegd over het perspectief, de belangen,
het gebruik van ICT en de nationale autonomie?
Na de bespreking van de bevindingen volgt in deel V de conclusie en discussie. Wat zijn de
belangrijkste bevindingen en wat betekent dat voor het asielbeleid in Nederland? Die conclusie is op
haar beurt een uitgangspunt voor een aantal discussieonderwerpen die daarna worden besproken. Het
gaat daarbij onder andere om beleidsimplicaties en suggesties voor vervolgonderzoek.
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Deel II
Asielbeleid, Nederlandse context & analysekader
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2. Nationaal beleid in internationale context
2.1. Inleiding
Het asielbeleid is een beladen beleidsveld. Niet alleen in Nederland, maar in praktisch alle landen die
worden geconfronteerd met asielzoekers is het een terugkerend thema in politieke debatten en in de
media. Dit onderzoek richt zich, zoals gezegd alleen op het formele beleid zoals dat is vastgelegd in
wet- en beleidsteksten. Om die teksten beter te kunnen begrijpen is meer inzicht noodzakelijk in de
belangrijkste thema’s rond dit beladen beleidsveld. Het doel van dit deel van het onderzoek is
zodoende om meer inzicht te geven in hoe de verschillend thema’s onderling samenhangen om
daarmee een geïntegreerd beeld te geven van de context waarin het asielbeleid in Nederland tot stand
komt. Welke perspectieven op asiel zijn in de beleidsteksten terug te vinden? Welke ontwikkelingen
zijn terug te vinden in het huidige beleid en welke belangen spelen daarbij een rol?
Zodoende worden in dit hoofdstuk een aantal thema’s en ontwikkelingen besproken die het
kader vormen van de analyse in dit onderzoek. Op die manier wordt meer duiding gegeven aan de
hoofdvraag van dit onderzoek: hoe wordt er invulling gegeven aan het asielbeleid van Nederland?
Voordat wordt ingegaan op de Nederlandse context, worden eerst de meer algemene thema’s in dit
onderzoek besproken: wat is asiel eigenlijk? Waarom wordt gekeken naar het beleid? En waarom is het
asielbeleid van natiestaten zo beladen?
Omdat deze thema’s tamelijk abstract kunnen zijn is het nuttig om eerst meer concreet aan te
geven waar ze betrekking op hebben: de toelatingsprocedure in Nederland. Hoewel de verschillende
aspecten van deze procedure later uitgebreider aan bod komen, volgt eerst een korte beschrijving van
de asielprocedure1. Deze bespreking dient vooral als introductie van het beleid in Nederland: wat
gebeurt er als iemand asiel aanvraagt?

2.2. De procedure
De Nederlandse asielprocedure bestaat uit een aantal fasen. Ten eerste de aanmelding. Wanneer
iemand in Nederland komt om asiel aan te vragen moet hij zich melden in een zogenaamd
aanmeldcentrum. Nederland kent een viertal aanmeldcentra: in Ter Apel, Den Bosch, Zevenaar en
Schiphol. Iedereen die het land binnenkomt en asiel aanvraagt moet zich in principe melden bij het
aanmeldcentrum in Ter Apel en wordt vandaar naar een van de andere aanmeldcentra gebracht. Het

Gebaseerd op website-informatie van de IND, VWN en EMN; Wedemeijer J.J. (2010); Spijkerboer, T.
(2010)
1

18

Van Genève tot Ter Apel
aanmeldcentrum op Schiphol is in principe voor asielzoekers die per vliegtuig zijn gekomen of wie de
toegang tot Nederland is geweigerd.
Wanneer iemand zijn verzoek tot asiel bekend heeft gemaakt bij een van de aanmeldcentra
start de officiële asielprocedure. Die begint sinds juli 2010 met een rust- en voorbereidingstermijn van
minimaal zes werkdagen. Zoals de naam al doet vermoeden kan de asielzoeker deze tijd gebruiken om
tot rust te komen en zich voor te bereiden op de daadwerkelijke asielaanvraag. De rust- en
voorbereidingstermijn wordt bijvoorbeeld gebruikt om de asielzoeker voor te lichten over de
procedure, maar ook voor een medische controle om eventuele gezondheidsrisico’s aan het licht te
brengen die van invloed kunnen zijn op het verdere verloop van de procedure.
Na deze rust- voorbereidingstermijn start de “algemene procedure”. Deze duurt acht dagen.
De eerste dag staat in het teken van de identiteit van de asielzoeker. In het zogenaamde “eerste
gehoor” spreekt de asielzoeker met een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
over zijn naam, nationaliteit en de route die hij of zij heeft afgelegd om in Nederland aan te komen. Na
dit eerste gehoor, heeft de asielzoeker de tweede dag de mogelijkheid om met een advocaat te spreken
over zijn situatie en de te nemen stappen daarin. Dit gesprek dient tevens als voorbereiding op de
volgende dag. Die derde dag vindt namelijk het “nader gehoor” plaats. Dit is wederom een gesprek met
een IND medewerker. In het nader gehoor gaat het om de redenen waarom de asielzoeker is gevlucht.
Dat maakt dit gesprek misschien tot het belangrijkste in de asielprocedure: voornamelijk op basis van
die informatie wordt beslist op de asielaanvraag. De vierde dag heeft de asielzoeker weer de
mogelijkheid met zijn of haar advocaat te overleggen. Hierbij bestaat de mogelijkheid om eventuele
aanvullingen te geven op de informatie uit het nader gehoor.
Na deze vierde dag wordt besloten of de aanvraag in de algemene procedure kan worden
behandeld (dus in de komende vier dagen) of dat er meer tijd nodig is en het asielverzoek moet worden
behandeld in de zogenaamde “verlengde procedure”. Een verlengde procedure treedt dus in werking
wanneer er niet binnen de eerste acht dagen een redelijk besluit genomen kan worden. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat er grote onduidelijkheid bestaat over het land van herkomst van de asielzoeker.
Zolang dat onzeker is kan de IND geen gegrond besluit nemen over de asielaanvraag en is dus meer
tijd nodig voor verder onderzoek. Ook kan de procedure worden verlengd als de asielzoeker bezwaar
aantekent tegen het besluit dat in de algemene procedure is genomen.
De verlengde procedure duurt maximaal zes maanden. In deze verlengde procedure is dus veel
meer tijd voor onderzoek naar de situatie van de asielzoeker en kunnen beide partijen, zowel de
asielzoeker als de IND uitgebreider beargumenteren of er sprake is van een legitieme asielaanvraag.
Als dat wel het geval is krijgt de asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning, die na vijf jaar kan
worden omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als dat niet het geval is wordt de
asielzoeker afgewezen en dient hij het land te verlaten.
Bij afwijzing heeft de asielzoeker wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. De rechter toetst
het oordeel van de IND op de zorgvuldigheid van de beoordeling, en of de beslissing voldoet aan
nationale en internationale wet- en regelgeving. Indien de asielzoeker het niet eens is met de uitspraak
19

Van Genève tot Ter Apel
van de rechter, kan hij bovendien in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Wanneer de asielzoeker
het ook daar niet mee eens is, is er nog een mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens – vaak laat deze laatste uitspraak echter lang op zich wachten.

2.3. Asiel en nationaal beleid
Nu een eerste beeld is geschetst van de asielprocedure in Nederland volgt een bespreking van de
relevante thema’s in het beleid. Daarbij wordt dus eerst ingegaan op wat asiel is. Aan de hand daarvan
wordt besproken wat het betekent dat asiel wordt verleend op basis van beleid en welke rol natiestaten
daarin hebben. Vervolgens wordt verder ingegaan op de specifiek Nederlandse context en de
verschillende belangen die daarin een rol spelen.

2.3.1. Wat is asiel?
Het woord “asiel” komt van het Griekse woord asylos, waarmee een plaats werd aangeduid die niet
mocht worden geschonden of aangetast2. In de Griekse oudheid waren die plaatsen vooral tempels en
andere heilige, religieuze plaatsen waar mensen hun toevlucht konden vinden tegen de
maatschappelijke onrusten van die tijd. Ze werden daar beschermd door de almachtige goden waar
niemand zich tegen durfde te keren. Asiel bood in deze tijd een noodzakelijk tegenwicht in een
samenleving waarin iemands veiligheid niet door de wereldse macht kon worden gewaarborgd.
Inmiddels heeft asiel haar religieuze lading verloren. Een belangrijk keerpunt daarbij was de
vrede van Westphalen waarin voor het eerst natiestaten overeenkwamen dat ieder soeverein was op
eigen territorium3. Dit had twee belangrijke gevolgen. Ten eerste betekende dit dat asiel alleen nog kon
worden verleend door natiestaten. Ten tweede was asiel daarmee iets dat in eerste instantie betrekking
had een bepaald territorium dat niet werd afgebakend door tempeldeuren maar door landsgrenzen.
Staten konden die grenzen controleren en wel of niet asiel toekennen aan mensen die daarom vroegen.
Tegenwoordig heeft asiel dus betrekking op de bescherming van iemand in nood door een
natiestaat. Een asielzoeker is zodoende iemand die een natiestaat vraagt om bescherming. Een
asielzoeker is daarmee niet hetzelfde als een vluchteling. De officiële definitie van een vluchteling luidt
namelijk als volgt:

[Een vluchteling is iemand die] uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras,
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke
overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de
bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen,
of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn

2
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Schuster, L. (2002)
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gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil
terugkeren.4
Daarmee komt een erkend vluchteling per definitie in aanmerking voor bescherming, terwijl dat bij
een asielzoeker (nog) onzeker is. Er wordt bij elke asielzoeker een besluit genomen over de vraag of het
asielverzoek gegrond is. Dat besluit wordt niet genomen op basis van willekeur, maar op basis van
beleid. Maar wat is beleid eigenlijk?

2.3.2. Wat is beleid?
Er zijn bibliotheken volgeschreven over de vraag wat beleid is. Toch is het nuttig hier aan de hand van
een aantal vooraanstaande wetenschappers een overzicht te geven van een aantal voor dit onderzoek
belangrijke aspecten van beleid. Deze zijn namelijk van doorslaggevend belang voor de analyse van de
beleidsteksten.
Om te beginnen heeft beleid volgens Pressman & Wildavsky (1984) twee belangrijke aspecten:
doelen en middelen. Die doelen zijn praktisch altijd meervoudig en vaak tegenstrijdig, omdat we nooit
maar een ding willen en omdat we verschillende dingen willen die elkaar soms uitsluiten of op
gespannen voet met elkaar staan. Een derde aspect dat zij aan deze doelen toekennen is vaagheid.
Beleid is er pas na overeenstemming en die overeenstemming wordt eerder bereikt over algemene (en
daarmee multi-interpretabele) doelen, dan over specifieke beleidsmaatregelen.
Hun notie van beleid is er zodoende niet een die uitgaat van een vooropgesteld plan dat in
praktijk wordt gebracht, maar van verschillende “disposities” om een bepaalde situatie op een
bepaalde manier aan te pakken5. Een dispositie zoals zij het verwoorden is vergelijkbaar met een
houding of neiging in een bepaalde situatie op een bepaalde manier te handelen of een perspectief
waar vanuit naar een situatie wordt gekeken. Die dispositie is vrij algemeen. Beleid is immers in
algemene termen geformuleerd. De interpretatie van wat te doen in de praktijk is dat echter niet – die
is gebaseerd op concrete en specifieke gevallen. Dit verschil tussen plan en praktijk is een belangrijke
conclusie in hun analyse van beleidsvraagstukken en speelt door de verschillende niveaus van
regelgeving en de interpretatieruimte die daarmee gepaard gaat een belangrijke rol in dit onderzoek.
Die dispositie is in het bijzonder belangrijk in nationaal beleid omdat de uitvoer daarvan altijd
gepaard gaat met schaarse middelen (mankracht, geld, tijd). Dit laat Micheal Lipsky (1980) helder zien
in zijn boek Street-level Bureaucracy. Overheidsbeleid wordt uitgevoerd met publieke middelen, waar
altijd een zeker tekort aan is6. Dit betekent ten eerste dat er behoefte is aan efficiëntie: dat er in zo
weinig mogelijk tijd, een zo groot mogelijk resultaat wordt bereikt met zo min mogelijk geld. Ten
tweede omdat er een keuze moet worden gemaakt waar die middelen aan uitgegeven worden. Doordat
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6 Pressman J. L. & A Wildavsky (1984)
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er sprake is van schaarste en meerdere conflictueuze doelen, gaan die keuzes niet zozeer gepaard met
rationele overwegingen, maar met politieke overwegingen. Daarbij is het perspectief bepalend voor de
interpretatie van de verschillende belangen.
Dit verschijnsel laat Deborah Stone (2002) treffend zien in haar veelgeprezen boek the Policy
Paradox. Hierin zet ze uiteen hoe er in beleid altijd sprake is van een politieke logica. Zo zijn keuzes in
beleid altijd gebaseerd op (sociale) classificering. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze
classificering en de werkelijkheid. Waar de werkelijkheid zowel continu als ambigu is, wordt dit in
beleid gereduceerd tot abstracte, ogenschijnlijk eenduidige categorieën. Classificering bepaalt daarmee
voor een belangrijk deel hoe het beleid vorm krijgt en welke maatregelen worden genomen. Een
dergelijke categorieën zijn echter niet gebaseerd op een natuurlijk, vaststaand onderscheid; eerder op
een veranderlijk onderscheid, gevormd door menselijke keuzes. Die keuzes zijn afhankelijk van de
verschillende belangen die ermee gemoeid zijn. Stone (2002) laat scherp zien hoe dit politieke denken
is ingebed in de totstandkoming van beleid. De doelen, de probleemdefinitie, de middelen en de
mogelijke oplossingen zijn allen multi-interpretabel. Er vindt altijd een keuze plaats tussen
verschillende mogelijke interpretaties, en die keuze is afhankelijk van de belangen die met die keuzes
gepaard gaan.
Een aanvullende notie van beleid komt van Edward Mosse (2005). Hij ziet beleid als volgt:
“beleid functioneert voornamelijk om politieke steun te mobiliseren en te behouden, dus om te
legitimeren, meer dan dat het bedoeld is om op de praktijk te oriënteren”7. Daarbij gaat het vooral om
het bij elkaar brengen van mensen, het vormen van allianties en coalities. Beleid, is daarmee vooral
intern gericht en wordt het gevormd door de belangen van de betrokken actoren. Het formele beleid is
dus afhankelijk van de betrokken actoren. Bij publiek beleid ontstaan daardoor een aantal risico’s –
dus ook bij het Nederlandse asielbeleid.
Het eerste risico is een redenering die bekend staat onder het acroniem NIMBY, dat staat voor
“not in my backyard”8. Deze redenering komt erop neer dat publieke voorzieningen alleen wenselijk
zijn zolang ze niet ten koste gaan van het eigenbelang. Hierdoor is het soms zeer moeilijk om politieke
steun te mobiliseren voor bepaalde publieke voorzieningen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het
aanleggen van een weg: iedereen wil er gebruik van maken, maar niemand wil er zijn achtertuin voor
opgeven.
Het tweede risico dat van belang is in het beleid heeft te maken met de vertaling van abstracte
beleidsdoelen naar concrete toepassingen. Omdat publiek beleid vaak wordt uitgevoerd door
bureaucratische instanties is er het risico dat er een soort beroepsdeformatie optreedt. Daarbij worden
de regels en middelen die bedoeld zijn om de uiteindelijke beleidsdoelen te verwezenlijken gezien als
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doel op zich9. Merton (1940) duidde dit risico lang geleden met de inmiddels bekende term goal
displacement10.
Het derde risico is function creep. Dit risico heeft te maken met het doelbindingsprincipe11. Dit
principe betekent dat een beleidsmaatregel die in het leven is geroepen voor een bepaald doel, niet
zomaar mag worden ingezet voor een ander doel. Inkomensgegevens die zijn verzameld voor
statistisch onderzoek, mogen bijvoorbeeld niet zomaar worden gebruikt om mensen leningen te
ontzeggen. Omdat juist bij dit soort gegevensverzameling de kosten vrij groot zijn ten opzichte van het
uiteindelijke gebruik ervan, is de verleiding vaak groot dezelfde gegevens vaker te gebruiken – dus niet
alleen voor het oorspronkelijke doel12. Als dat gebeurt, is er sprake van function creep: het gebruik van
een beleidsmiddel is niet meer alleen gebonden aan het oorspronkelijke doel, maar wordt ook voor een
ander doel (of andere doelen) ingezet.
Tot slot is er bij publiek beleid altijd sprake van een verschil in machtsverhoudingen. Hoe
groter het verschil in machtspositie, hoe eerder de grens kan worden overschreden tussen iemand
overreden en iemand dwingen, wat het risico vergroot op machtsmisbruik.
Concluderend, wat kan worden gezegd over beleid? En wat betekent dat voor het asielbeleid in dit
onderzoek? Ten eerste is beleid niet enkel een rationeel, eenduidig en logisch vooropgezet plan dat
linea recta in praktijk wordt gebracht. Eerder is beleid op te vatten als een sociaal construct: een stelsel
waarin de gehanteerde categorieën, middelen, en doelen gebaseerd zijn op politieke keuzes op basis
van een interpretatie van de verschillende belangen van verschillende betrokken partijen. Het
asielbeleid bestaat eveneens uit regelgeving op verschillende niveaus, van abstract naar meer concreet.
Dat biedt vervolgens ruimte voor interpretatie: er is immers een verschil tussen plan en praktijk. In
elke stap van dat proces worden dus politieke keuzes gemaakt over de vertaling van het beleid naar de
uiteindelijke uitvoer ervan, waarop de eerder genoemde beleidsrisico’s van toepassing zijn.

2.3.3. Nederland als natiestaat
Om welke belangen gaat het in het asielbeleid in Nederland? Essentieel is wat dit betreft dat het beleid
wordt uitgevoerd door natiestaten. Het gaat dus om nationaal beleid. Maar wat betekent dat? Wat is
een natiestaat eigenlijk? En wat betekent dat voor de verschillende belangen in het asielbeleid? Zoals
besproken verwierven natiestaten met de Vrede van Westphalen territoriale autonomie. Staten zijn
daarmee verantwoordelijk voor hun eigen onderdanen, niet voor die van andere landen. Een natiestaat
is echter meer dan een ordeningsmechanisme van autoriteit; het behelst ook het idee van een natie als
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de natuurlijke inwoners van die betreffende territoriale grenzen13. Zoals Thomas Eriksen het
verwoordt: “The nation-state […] draws on an ideology proclaiming that political boundaries should
be coterminous with cultural boundaries”14. Dit komt erop neer dat de territoriale grenzen van de
natiestaat, idealiter overeenkomen met de culturele grenzen van de daartoe behorende inwoners. Met
andere woorden dat de staat samenvalt met de natie.
Omdat in praktijk de culturele grenzen slechts gedeeltelijk samenvallen met nationale grenzen
is een dergelijke scheiding tussen landen en bevolkingsgroepen – of die nu gewenst is of niet – altijd
enigszins arbitrair. Het is altijd een versimpelde voorstelling van de werkelijkheid. Echter, omdat de
staat op basis van deze territoriale grenzen een monopolie heeft gekregen op wetgeving, waaronder het
heffen van belasting en het gebruik van geweld, hebben de territoriale grenzen een blijvende invloed
op de nationale cultuur15. Door die wet- en regelgeving draagt deze nationale structuur dus bij aan de
vorming van die culturele grenzen.
Die culturele grenzen spelen een belangrijke rol in de relatie tussen migratie en nationale
beleid. Interessant wat dat betreft is Will Kymlicka (1992). Hij stelt dat de inwoners van een bepaald
land een fundamenteel belang hebben om hun eigen leven vorm te geven16. Dat is voor het beleid van
belang omdat de legitimiteit van nationaal beleid wordt veleend op basis van een gedeelde cultuur.
Wanneer migratie sterk toeneemt, komen die gedeelde waarden, en daarmee de legitimiteit van beleid
onder druk te staan.
Natiestaten verlenen een ander deel van hun legitimiteit aan de bescherming van welzijn en
nationale veiligheid. Om die te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat natiestaten controle uit
kunnen oefenen op wie zich binnen die landsgrenzen bevindt en daarmee wie op de grens oversteekt.
Het migratiebeleid van natiestaten is zodoende nauw verweven met economische belangen en
veiligheidsoverwegingen17. Fiona Adamson (2006) geeft bijvoorbeeld aan dat in tijden van crisis,
migranten eerder worden gezien als bedreiging omdat zij er wellicht andere loyaliteiten erop
nahouden. Een ander voorbeeld is dat het migratiebeleid van natiestaten afhankelijk is van de
economische groei. Een periode van economische groei gaat geregeld gepaard met een grotere
instroom van migranten18. Wat betreft nationale veiligheid onderscheidt Adamson drie verschillende
manieren waarop migratie een bedreiging kan vormen: hoogoplopende interne conflicten,
(internationaal) georganiseerde misdaad, en internationaal terrorisme.
Die verwevenheid van migratie met veiligheidsbelangen en economische overwegingen wordt
ook helder besproken in de onder de redactie van Huub Dijstelbloem en Albert Meijer (2009)
verschenden bundel De migratiemachine. Migratie, zo schrijven zij, is “een van de meest explosieve
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15 Sassen S. (2008)
16 Kymlicka W. (1992) p. 140
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18 Geuijen K. (2004); Schuster, L. (2002)
13
14

24

Van Genève tot Ter Apel
dossiers” geweest in Europa19. Het debat gaat onder andere over gewenste en ongewenste migratie
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen asielzoekers die de op grond van humanitaire redenen een
verzoek indienen en zogenaamde “economische gelukszoekers”20. Omdat het in deze debatten ook gaat
om al dan niet onbeheersbare mensenstromen uit het arme zuiden naar het rijke Westen, speelt
controle op migratie volgens Dijstelbloem en Meijer een cruciale rol in het asielbeleid 21.

2.3.4. Deelsamenvatting I: nationaal asielbeleid
Wat kan, samenvattend, worden gezegd over het asielbeleid? Om te beginnen komt niet elke
asielzoeker in aanmerking voor bescherming. Hoewel de bescherming van vluchtelingen en het recht
op asiel internationaal is vastgelegd, is het besluit of aan een asielzoeker bescherming wordt verleend
afhankelijk van nationaal beleid, waarbij een politieke afweging wordt gemaakt van de verschillende
belangen van de bij het beleid betrokken actoren. Omdat die afweging afhankelijk is van de
interpretatie van het beleidsdoel en de middelen die daarbij worden ingezet, is het perspectief op het
beleid van groot belang. Bovendien is er bij beleid altijd sprake van een verschil tussen plan en praktijk
omdat op verschillende niveaus ruimte is om de beleidsregels afhankelijk van de situatie te
interpreteren.
Door deze interpretatieruimte spelen bij publiek beleid drie belangrijke risico’s. Ten eerste het
risico dat geen politieke steun kan worden verworven voor het beleid door de “not in my backyard”
(NIMBY) redenering. Omdat deze redenering alleen van toepassing is op publieke goederen of
diensten die als last worden ervaren, is interessant in hoeverre dat in het asielbeleid het geval is. Ten
tweede bestaat door deze interpretatieruimte het risico op goal displacement: dat een beleidsmaatregel
als doel op zich wordt gezien. Ten derde is in dergelijk publiek beleid het risico aanwezig op function
creep: dat bepaalde beleidsmaatregelen niet alleen worden ingezet voor het oorspronkelijke doel, maar
voor meerdere doelen. Dit gaat in tegen het doelbindingsprincipe: middelen in beleid mogen alleen
voor een bepaald vastgesteld doel worden gebruikt, en niet voor willekeurige andere doelen.
Dat het asielbeleid wordt uitgevoerd door natiestaten betekent dat het beleid alleen legitiem is
wanneer het ten goede komt aan de belangen de nationale bevolking. Die belangen zijn in dit
onderzoek onderverdeeld in economische belangen zoals werkgelegenheid, culturele belangen zoals
gedeelde waarden, humanitaire belangen zoals het beschermen van mensen in noodsituaties en tot slot
veiligheidsbelangen, zoals bescherming tegen terrorisme. Om die belangen te kunnen waarborgen is
controle op migratie voor natiestaten van groot belang. Wanneer deze belangen worden geschaad of bij
een gebrek aan controle niet kunnen worden gewaarborgd is er dus sprake van een legitimiteitsdeficit
in het nationaal beleid.

Dijstelbloem H. & A. Meijer (2009) p. 17
Dijstelbloem H. & A. Meijer (2009) p. 17
21 Dijstelbloem H. & A. Meijer (2009); Geuijen K. (2004)
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Die nationale belangen staan echter op gespannen voet met die van asielzoekers omdat
asielzoekers per definitie niet behoren tot de nationale bevolking. Ten eerste omdat in het asielbeleid
schaarse publieke middelen worden ingezet voor niet-inwoners, die dus niet direct ingezet kunnen
worden voor de inwoners van het land zelf. Hierdoor zijn de kosten van het asielbeleid van groot
belang voor de afweging van de verschillende belangen. Ten tweede staan culturele, economische en
veiligheidsoverwegingen op gespannen voet met migratie en daarmee met de toelating van
asielzoekers. Hierdoor speelt naast de kosten, ook de hoeveelheid asielzoekers een grote rol in deze
belangenafweging. In dit spanningsveld is sprake van een groot machtsverschil tussen de nationale
overheid en asielzoekers. Wat het risico op machtsmisbruik vergroot.
Wat betekent dat voor het formele beleid in Nederland? Welke belangen spelen daarin een
rol? En op welke manier is het spanningsveld tussen bescherming van vluchtelingen en nationale
belangen terug te vinden in de verschillende niveaus van regelgeving in het asielbeleid? Wat kan op
grond daarvan worden gezegd over de verschillende risico’s voor asielzoekers en natiestaten? Voordat
deze vragen worden beantwoord voor de geanalyseerde beleidsteksten is het nuttig eerst uitgebreider
in te gaan op de Nederlandse context. Om welke perspectieven en belangen gaat het in het asielbeleid
van Nederland? Welke actoren zijn daarbij betrokken en wat kan worden gezegd over de ontwikkeling
van het asielbeleid?

2.4. Nederlandse context
Voordat wordt ingegaan op de vraag hoe dit spanningsveld terug te vinden is in de formele
beleidsteksten, moet eerst de voor Nederland relevante context worden besproken. Om te beginnen de
geschiedenis van asiel in Nederland. Daarna twee ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het
huidige beleid: globalisering en ICT. Vervolgens komt de asielprocedure aan bod waarna verder wordt
ingegaan op de institutionele setting waarin het beleid tot stand komt. Na deze institutionele setting
komen twee perspectieven aan bod die leidend zijn geweest in politieke debatten in de Tweede Kamer.
Op grond hiervan wordt tot slot een analysekader toegelicht aan de hand waarvan de formele
beleidsteksten zijn onderzocht.

2.4.1. Historisch overzicht
De bescherming van vluchtelingen in Nederland kent een lange geschiedenis22. Zo was Nederland
eeuwen geleden al een toevluchtsoord voor politieke dissidenten, kunstenaars en handelaren – veelal
uit zuidelijke Europese landen. Asiel diende toentertijd vooral materiële of politieke belangen23. Later
kreeg asiel ook een ideologische lading: het werd gezien als lovenswaardig om mensen bescherming te
bieden. Zo bood Nederland in de Eerste Wereldoorlog tijdelijk bescherming aan meer dan een miljoen
22
23
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Belgen. Hoewel dit in eerste instantie in materieel opzicht niet in het belang van de staat was, werd het
gezien als een morele plicht.
Deze ontwikkeling van overwegend economische naar meer ideologische overwegingen heeft
zich niet alleen in Nederland voorgedaan. Sterker nog, met de komst van de Verenigde Naties werd het
belang van bescherming van vluchtelingen internationaal vastgelegd. Eerst in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1946 en iets later in 1951 in het Internationaal
Verdrag Betreffende de Status van Vluchtelingen (Verdrag van Genève of “Vluchtelingenverdrag”).
Mede op basis van deze verdragen kregen na de Tweede Wereldoorlog asielzoekers uit verschillende
streken bescherming van de Nederlandse staat. Vietnamezen, Hongaren, Argentijnen – al naargelang
de (politieke) omstandigheden van de betreffende gebieden.
Behalve ideologische overwegingen, blijven economische en politieke belangen een belangrijke
rol spelen in het beleid. Zo was het asielbeleid rond de jaren ’60, ‘70 “relatief open” door de grote vraag
naar gastarbeiders24 en werd het asielbeleid beïnvloed door politieke belangen tijdens de Koude
Oorlog25. Culturele overwegingen waren minder belangrijk gezien door de overwegend beperkte
reismogelijkheden het aantal asielaanvragen beperkt was.
Dat verandert vanaf de jaren ’80 wanneer de reismogelijkheden met de opkomst van de
luchtvaart sterk toenemen. Vanaf dan stijgt het aantal asielverzoeken drastisch26. Waar midden jaren
‘80 nog ongeveer 5.000 asielverzoeken ingediend werden in Nederland, is dat aantal binnen tien jaar
meer dan vertienvoudigd tot boven de 50.000 asielaanvragen per jaar. Door die sterke stijging wordt
de hoeveelheid asielzoekers – en de beheersing daarvan – een belangrijk aspect in het asielbeleid27.
Want hoewel het hier nog om relatief kleine aantallen gaat, is de sterke stijging verontrustend. De
gedachte is namelijk dat asielzoekers asiel aanvragen in het land met het minst strenge asielbeleid. Het
gevolg daarvan is dat wanneer een land ten opzichte van andere landen veel asielzoekers toelaat, er
daardoor steeds meer asielzoekers asiel aanvragen in dat land, het zogenaamde sneeuwbaleffect.
Hoewel het aantal aanvragen inmiddels is gedaald naar iets meer dan 15.000 asielaanvragen in 2009,
staat het asielbeleid sinds de sterke stijging in de jaren ’80 hoog op de politieke agenda. De perceptie
op controle is zodoende belangrijk voor de legitimiteit van het grensbeleid.
Met dat het asielbeleid toenam aan politieke urgentie werd er extra gelet op het functioneren
van de betrokken organisaties. Door de onverwacht grote toestroom van asielzoekers ontstonden
achterstanden die aanleiding waren voor een nieuwe vreemdelingenwet die de oude wet moest
vervangen: de Vreemdelingenwet 2000. Dit was ook de aanleiding voor een reorganisatie van de
overheidsdiensten die verantwoordelijk waren voor de afhandeling van de asielaanvragen. Inmiddels,
meer dan 10 jaar verder, zijn er aan die Vreemdelingenwet vele aanpassingen gedaan (groot en klein).
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Toch is deze in 2010 voor het laatst aangepaste Vreemdelingenwet 2000 nog steeds de belangrijkste
wettekst op dit gebied.
Na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten en Europa in het begin van dit
millennium is bovendien het belang van veiligheid in het asielbeleid sterk toegenomen28. Dit heeft een
aantal belangrijke gevolgen voor het grensbeleid. Ten eerste zijn grenscontroles steeds meer gericht op
bescherming tegen terroristen, waardoor er een verschuiving plaats heeft gevonden van een controle
op goederen naar een controle op personen. Het gaat er niet zozeer om dat iemand de grens passeert;
belangrijker is wie en waarom29? Zodoende wordt er groot belang gehecht aan persoonsgegevens. Dit
effect is mede versterkt doordat de landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen, islamitische
landen zijn die in verband worden gebracht met terrorisme. De verzameling van deze
persoonsgegevens en de manier waarop ze worden verzameld staan echter op gespannen voet met
privacyrechten van burgers en niet-burgers30.
De

verscherpte

veiligheidsmaatregelen

raken

vooral

immigranten

(waaronder

dus

asielzoekers). Donn Flynn (2005) beschrijft dit treffend in zijn analyse van het migratiebeleid in het
Verenigd Koninkrijk. Veel van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen aan de grens zijn bedoeld
tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. Deze zijn echter per definitie onzichtbaar voor het
publiek gezien beiden ‘ondergronds’ opereren. Om politieke steun voor deze verscherpte
veiligheidsmaatregelen te vergroten richten de controles zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer
op migranten en asielzoekers: die zijn namelijk wel zichtbaar voor het publiek. Legitimiteit van
overheidsbeleid van natiestaten heeft hier dus directe gevolgen voor beleidsmaatregelen in het
asielbeleid.
Dit roept een aantal belangrijke vragen op over het beleid in Nederland. Zijn dergelijke
veiligheidsmaatregelen ook terug te vinden in het formele asielbeleid van Nederland? En waar gaat het
dan om bij dergelijke maatregelen? Irma van der Ploeg en Isolde Sprenklers (2009) stellen het
dilemma als volgt:

Misschien is het relevanter om te vragen welke en wiens veiligheid eigenlijk in het geding is,
en tegen wie of wat precies beschermende maatregelen gericht zijn. ‘Staatsveiligheid’ zou wel
eens iets anders kunnen zijn dan veiligheid van burgers, en persoonlijke veiligheid is mogelijk
31
iets heel anders dan veiligheid van organisaties.
Naast economische en culturele belangen speelt veiligheid dus een belangrijke rol in het asielbeleid.
Niet alleen vanwege de veiligheid van asielzoekers, maar ook vanwege de veiligheidsmaatregelen die
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overheidswege in het beleid zijn opgenomen. In dit onderzoek wordt zodoende onderzocht op welke
manier deze verschillende belangen in de formele beleidsteksten terug te vinden zijn.
De recente geschiedenis van het Nederlandse asielbeleid is niet los te zien van twee belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen. Ten eerste een aantal veranderingen in het kader van globalisering,
ten tweede de sterk toegenomen mogelijkheden wat betreft Informatie en Communicatietechnologieën
(ICT). Deze zullen achtereenvolgens worden besproken.

2.4.2. Huidige ontwikkelingen I: globalisering
Volgens Held, McGrew, Goldbratt and Perraton (1999) gaat het bij “globalisering” om een combinatie
van verschillende processen die tegelijk plaatsvinden. Zij onderscheiden vier verschillende
veranderingen: ten eerste zijn sociale politieke en economische activiteiten niet meer gebonden aan
politieke grenzen. Ten tweede zorgt een toename van grensoverstijgende handel, investeringen,
migratie en culturele uitwisseling ervoor dat mensen steeds afhankelijker van elkaar worden. Ten
derde zijn er nieuwe systemen voor transport en communicatie waardoor ideeën goederen informatie,
kapitaal en mensen zich gemakkelijker verspreiden over de aarde. Tot slot betekent dit dat
gebeurtenissen die in afstand ver weg plaats vinden, grotere gevolgen hebben op individuen en
andersom regionale gebeurtenissen globale gevolgen kunnen krijgen. Deze beschrijving is niet
uitsluitend of volledig; over globalisering zijn immers bibliotheken volgeschreven. Wel bieden deze
veranderingen belangrijke aanknopingspunten voor de aspecten die van belang zijn voor dit
onderzoek.
Om te beginnen hebben de nieuwe systemen voor transport belangrijke gevolgen voor het
grensbeleid. Mensen zijn met name door betaalbare vliegmogelijkheden veel mobieler geworden. Dit
heeft er mede toe geleidt dat de aantallen asielzoekers aan de Nederlandse grens in de jaren tachtig zo
sterk zijn toegenomen. Luchthavens als Schiphol zijn daarbij steeds belangrijkere grensovergangen
geworden.
Ten tweede worden politieke keuzes niet meer alleen genomen binnen de landsgrenzen maar
in toenemende mate ook op internationaal of zelfs globaal niveau. Door de toenemende internationale
uitwisseling van mensen, kapitaal en ideeën zijn natiestaten niet meer de enige autoriteit binnen een
bepaald gebied32. In Nederland zijn zodoende een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Europese
Unie33. Een voorbeeld van een dergelijke autonomieoverdracht heeft te maken met wetgeving. In
toenemende mate wordt nationale wetgeving bepaald door wat Saskia Sassen “transnationale
wetgevingsregimes” noemt34. Dit is wetgeving die zich vaak toespitst op een bepaald onderwerp
(bijvoorbeeld mensenrechten of milieu) en nationale grenzen overstijgt.
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Met de stijgende aantallen asielzoekers en de gedeeltelijk overgedragen autonomie over het
grensbeleid is het beeld ontstaan van de natiestaat als slachtoffer van internationale ontwikkelingen.
Zo ook in Nederland. De hoeveelheid asielzoekers steeg in korte tijd zo sterk, dat het beeld ontstond
van gebrekkige grenscontrole35. Dat gebrek aan controle werd versterkt door de gedeeltelijk
overgedragen autonomie. Maar zo eenduidig als dit slachtofferbeeld zijn de gevolgen van globalisering
niet. Natiestaten zijn nog altijd de belangrijkste bouwstenen van samenlevingen. Immers, die
transnationale wetgeving wordt pas in praktijk gebracht wanneer die is opgenomen in nationale
wetgeving. Internationale of transnationale instituten, zoals de EU en de VN staan volgens Saskia
Sassen (2008) zodoende niet boven maar eerder naast natiestaten.
In haar veelgeprezen boek Territory Authority Rights, laat zij bovendien zien dat de
toegenomen internationale aspecten in het beleid niet altijd gepaard gaan met minder autonomie. In
sommige gevallen wordt de nationale autonomie juist vergroot door de internationale betrekkingen.
Natiestaten staan niet alleen autonomie af aan internationale instituten, ze oefenen ook invloed uit op
dergelijke instellingen. Bovendien, om hun belangen veilig te stellen werken natiestaten actief samen,
niet alleen onderling, maar in toenemende mate ook met andere publieke en private instanties. Sassen
duidt deze recent ontstane samenwerkingsverbanden als “global assemblages” waarin autonomie en
territoriale grenzen aan de ene kant hun uitsluitend nationale binding hebben verloren, en aan de
andere kant natiestaten actief hun belangen proberen te waarborgen36.
Sassen wijst op basis van deze global assemblages op nog een andere verandering: namelijk de
toegenomen invloed van uitvoerende instanties in overheidsbeleid. Door privatisering deregulering en
publiek-private samenwerkingsverbanden wordt controle en toezicht op de uitvoer van beleid in
mindere mate uitgevoerd door overheidsinstanties en in toenemende mate overgelaten aan
marktwerking of de uitvoerende organisaties zelf. Hierdoor hebben uitvoerende organisaties een
belangrijke positie in de totstandkoming van overheidsbeleid.
Een andere verandering die van invloed is op het grensbeleid van Nederland heeft te maken
met de toegenomen interactie tussen mensen. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat de natiestaat niet
meer per definitie de belangrijkste bepalende factor is in de culturele identiteit van mensen. In
toenemende mate wordt die identiteit vormgegeven door (transnationale) sociale of culturele
aspecten, zoals subculturen of religies37. Maatschappelijk lidmaatschap – tot welke groep je behoort –
is dus niet meer het alleenrecht van natiestaten. Dit roept echter vragen op over de legitimiteit van de
natiestaat als besturend orgaan. Immers, deze plurale visie op maatschappelijk lidmaatschap staat op
gespannen voet met het idee dat de territoriale grenzen overeenkomen met de culturele grenzen van
het land.
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Door het belang van een gedeelde identiteit voor de legitimiteit van overheidsbeleid, wordt
voor natiestaten het belang van nationale identiteit groter naarmate deze minder vanzelfsprekend is.
Sassen heeft het in deze context over een toegenomen belang van “specific and deep histories of a
country”38. Dit belang van nationale identiteit wordt duidelijk wanneer wordt gekeken naar het
onderscheid tussen burgers en niet-burgers: “Unlike the ‘citizen’, the immigrant, or more generally,
the alien, is constructed in law and through policy as a partial subject”39. Volgens Sassen worden
vreemdelingen dus geconstrueerd door wetgeving en beleidsmaatregelen. Zij wijst erop dat “de
vreemdeling” als eenduidige formele categorie op gespannen voet staat met grote verscheidenheid en
diversiteit aan mogelijke identiteiten van mensen.
De nadruk van nationale overheden op formeel lidmaatschap heeft gevolgen voor het
grensbeleid. Er ontstaat namelijk een belangrijk verschil tussen legale en illegale inwoners, met andere
woorden: mensen met een formele verblijfsstatus, en mensen zonder formele verblijfsstatus. Sassen
maakt daarbij nog een verhelderend onderscheid tussen geaccepteerde en niet geaccepteerde
vreemdelingen. Hierdoor ontstaat volgens haar een nieuw soort klassenverdeling in de samenleving,
zogenaamde
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bijvoorbeeld.
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geaccepteerde vreemdelingen, bijvoorbeeld illegale seizoensarbeiders. Vervolgens een categorie die
wel legaal in Nederland is maar niet wordt geaccepteerd. Dit zijn bijvoorbeeld gediscrimineerde
minderheden. Tot slot is er een categorie die zowel geaccepteerd is, als legaal. Voorbeelden van deze
laatste categorie zijn kennismigranten en hooggeplaatste functionarissen van multinationals. Het is de
vraag welke tot welke van deze klassen asielzoekers behoren.
Volgens deze theorieën hebben de veranderingen wat betreft globalisering dus een
meerduidige invloed op het asielbeleid. Wat is van deze processen terug te vinden in het Nederlands
asielbeleid? Hoe verhoudt de internationale wetgeving en Europese regelgeving zich tot het nationale
beleid? In hoeverre is de afgenomen autonomie van natiestaten terug te vinden in deze formele
regelgeving? Is er in het asielbeleid sprake van internationale samenwerking en welke belangen
worden met die samenwerkingsverbanden gediend? Gaat het daarbij om samenwerking ten behoeve
van internationale afspraken of ook om samenwerking ten behoeve van nationale belangen? Vindt die
samenwerking alleen plaats tussen overheden of wordt er ook samengewerkt met publieke en/of
private organisaties? En wat betekent dat voor de autonomie van natiestaten? Hoe is het belang van
grenscontroles terug te vinden in de formele beleidsteksten en in hoeverre wordt er bij die controles
onderscheid gemaakt in de door Sassen onderscheidde klassen op basis van aan- of afwezigheid van
legaal verblijf?
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2.4.3. Huidige ontwikkelingen II: ICT
Dat de rol van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de samenleving enorm is
toegenomen dient nauwelijks toelichting. Dat ICT in steeds grotere mate een belangrijke rol speelt in
het grensbeleid is wellicht minder bekend, maar van groot belang voor dit onderzoek. Zoals Juliet
Lodge (2007) aangeeft worden ICT-applicaties gewoonlijk gezien als nuttige administratieve
instrumenten. Het gebruik van deze technologieën is echter meer ingrijpend dan de term
“administratieve instrumenten” doet vermoeden. Op een drietal gebieden heeft het gebruik van ICT
namelijk grote invloed op het grensbeleid. Deze zullen achtereenvolgens worden besproken.
In de eerste plaats hebben technologische middelen de grenzen zelf een ander karakter
gegeven41.

Waar voorheen douaneposten langs de fysieke buitengrenzen van Nederland de

belangrijkste grenzen waren, is die rol voor een belangrijk deel overgenomen door luchthavens.
Bovendien heeft internationale samenwerking in het kader van de open Europese binnengrenzen
douaneposten voor een belangrijk deel overbodig gemaakt. In plaats daarvan kunnen grenscontroles
plaatsvinden op willekeurige plaatsen in een land – of in Europa. Daarmee is zowel nationale als
internationale informatie-uitwisseling steeds belangrijker is geworden42. Omdat ook op juridisch
gebied wordt samengewerkt spreekt Lodge (2007, p. 20) in dit kader van: “cross frontier judicial
cooperation facilitated by ICT”. Anderen duiden de veranderingen door ICT aan als “e-borders” of
“virtual borders”43.
Een andere belangrijke verandering heeft te maken met de hierboven genoemde
veiligheidsmaatregelen. Daarbij spelen namelijk persoonsgegevens een steeds belangrijkere rol. ICT
maakt het mogelijk die informatie (inter)nationaal op te slaan in databases. Die databases met
persoonsgegevens kunnen vervolgens worden gekoppeld aan andere, bijvoorbeeld justitiële,
databases44. De opslag in en het gebruik van dergelijke databases is niet alleen in de VS in een
stroomversnelling terechtgekomen sinds de terroristische aanslagen in New York, maar ook in de EU
sinds de aanslagen in Londen en Madrid45.
Bij die opslag van persoonsgegevens gaat het in toenemende mate om biometrische
persoonsgegevens. Met biometrie wordt een verzameling technieken aangeduid waarbij een
identificeerbare (digitale) afdruk (of image) wordt genomen van een bepaald lichaamsdeel. Die afdruk
wordt opgeslagen en bij controles vergeleken met de afdruk bij die de persoon ter plaatse wordt
afgenomen. Biometrie is op zich niet nieuw; vingerafdrukken worden in justitieel onderzoek al lang
gebruikt en in principe zijn pasfoto’s op identiteitsbewijzen eveneens biometrische gegevens. De
toegenomen mogelijkheden op technologisch gebied hebben echter voor een sterke toename gezorgd
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van het gebruik van digitale biometrische controles in het migratiebeleid van verschillende landen46.
Zo worden er in Thailand irisscans genomen van toeristen die de grens oversteken en worden
biometrische gegevens opgenomen in databases van mensen die in de VS een visum aanvragen.
Interessant is te vermelden dat bij veel van deze biometrische applicaties door overheidsinstanties
wordt samengewerkt met private organisaties, bijvoorbeeld bij de opslag in databases en het
ontwikkelen van de technologie achter de meetinstrumenten.
Hoewel het gebruik van biometrie in het grensbeleid veel potentiële voordelen met zich
meebrengt – bijvoorbeeld het snel en efficiënt screenen van reizigers – gaan ze ook gepaard met een
aantal risico’s47. Zo is het maar zeer de vraag in hoeverre privacyrechten van burgers (kunnen) worden
beschermd wanneer digitale afdrukken van lichaamsdelen worden opgeslagen in al dan niet centrale
databases. Digitale gegevensbeveiliging wordt daardoor zeer belangrijk48. Bovendien is het niet altijd
transparant wie toegang heeft tot die informatie en voor welke doeleinden de gegevens worden
gebruikt. Hierdoor ontstaat een reëel risico op goal displacement en machtsmisbruik. Door het grote
vertrouwen van overheden in dergelijke systemen worden deze risico’s bovendien vergroot49.
De toegenomen invloed van ICT in andere landen roept de vraag op wat de rol van dergelijke
technologieën is in het Nederlandse asielbeleid. Welke middelen worden in het Nederlands asielbeleid
gebruikt? Hoe verhouden deze technologische middelen zich met bijvoorbeeld privacyrechten? En
bovenal: welke belangen worden met het gebruik gediend, nationale belangen of de belangen van
vluchtelingen?

2.4.4. Institutionele context
Het asielbeleid in Nederland vindt, zoals gezegd, plaats in een complexe internationale context. “Het
beleid” is daardoor een ietwat lastig begrip. Er wordt namelijk op verschillende niveaus regelgeving
gemaakt met betrekking tot asiel. In de eerste plaats zijn er internationale verdragen die Nederland
heeft ondertekend en waar het nationale beleid aan moet voldoen. Bekende voorbeelden zijn het
verdrag van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Vervolgens is er
regelgeving binnen de Europese Unie en – vanzelfsprekend – nationale wetgeving. Die nationale
wetteksten worden op hun beurt uitgewerkt in ministeriële regelingen. Die ministeriële regelingen zijn
vervolgens de basis voor zogenaamde circulaires of omzendbrieven. Daarin staat interne regelgeving,
bedoeld voor ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoer van het beleid. Mede op basis daarvan
worden op organisatorisch niveau regels gemaakt voor de bij de uitvoer van het beleid betrokken
ambtenaren.
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Om welke organisaties gaat het in deze toelatingsprocedure? Door wie wordt dit deel van het
asielbeleid uitgevoerd? Er zijn meerdere organisaties bij het Nederlands asielbeleid betrokken. De
verantwoordelijkheden en organisatorische structuur in het asielbeleid zijn echter geregeld aan
verandering onderhevig. Deze bespreking gaat zodoende over de institutionele context ten tijde van dit
onderzoek. Omdat niet alle samenwerkende organisaties relevant zijn voor de toelating van
asielzoekers zullen hier alleen die organisaties worden besproken die direct betrokken zijn bij de
toelatingsprocedure in Nederland. Elk van deze organisaties is verantwoordelijk voor een ander aspect
van het toelatingsbeleid. Omdat in de asielprocedure veel van deze aspecten elkaar opvolgen worden
de samenwerkende organisaties tezamen de asielketen genoemd.
Omdat er bij de onderlinge relaties tussen organisaties in die asielketen sprake is van een
zekere duurzaamheid, betrokkenheid en reciprociteit kan de keten worden opgevat als een netwerk50.
Een netwerk in die zin heeft vooral betrekking op de meer of minder formele structuur die tussen
organisaties ontstaat: de onderlinge relaties, afspraken, en contracten. In een dergelijk netwerk is
altijd sprake van bepaalde machtsverhoudingen. Zodoende hebben deze organisaties meer of minder
invloed op het uiteindelijke beleid. Dat maakt deze asielketen als zodanig van belang voor dit
onderzoek, omdat ten behoeve van de uitvoer van het nationale regelgeving verschillende partijen – en
dus verschillende belangen – betrokken zijn. Hoewel hun taken en verantwoordelijkheden bij de
bespreking van de bevindingen uitgebreid aan bod zullen komen, worden deze organisaties en hun rol
in het beleid hier kort toegelicht.
Om te beginnen, de belangrijkste organisatie in het beleid: de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en
verantwoordelijk voor de uitvoer van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap51.
Zodoende beoordeelt deze dienst alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland (willen)
verblijven of Nederlander willen worden. Ook heeft de IND namens de minister van Buitenlandse
Zaken een rol bij de beoordeling van aanvragen voor visa. Dat deze organisatie een politiek gevoelig
beleid uitvoert zorgt ervoor dat de interne regelgeving van deze organisatie zeer formeel is en
bovendien tot in detail is uitgewerkt. Dat die regelgeving zo uitvoerig is uitgewerkt is nuttig voor dit
onderzoek, omdat aan de hand daarvan een goed beeld kan worden gevormd van de regelgeving in
deze organisatie, en de perspectieven die daarbij een rol spelen. De IND werkt naar eigen zeggen
“intensief samen” met andere organisaties in de keten52.
Een van de “partners in de keten” is de Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar,
onderdeel van de strijdkrachten, is bij het beleid betrokken doordat deze organisatie verantwoordelijk
is voor de grensbewaking en het toezicht op vreemdelingen – inclusief asielzoekers. Ook biedt de KMar
ondersteuning bij het onderzoek naar de identiteit van de vreemdeling. Omdat de KMar
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verantwoordelijk is voor het grensbeleid, is dit de organisatie waar asielzoekers als eerste mee te
maken krijgen. De Koninklijke Marechaussee is tevens verantwoordelijk voor de eerste opvang van
asielzoekers53.
De

Vreemdelingenpolitie

(VP)

is

ook

een
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de

partners

in

de

keten.
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Vreemdelingenpolitie is onderdeel van de regionale politiekorpsen en zodoende niet landelijk maar
regionaal georganiseerd. De VP is verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens van
asielzoekers en – net als de KMar – voor het toezicht op niet-Nederlanders. Het gaat bij dit laatste
punt echter niet over toezicht wat betreft de opvang aan de grens, maar met name toezicht op
rechtmatig verblijf in Nederland. De nadruk licht daarbij op “het voorkomen van wantoestanden
(misbruik, uitbuiting) en voorkoming en bestrijding van verstoring van de openbare- c.q. rechtsorde”.
Op deze manier wordt getracht bij te dragen aan “de bestrijding van illegaliteit en daarmee aan de
veiligheid in Nederland”54.
Een ander instituut dat betrokken is bij deze asielketen is het ministerie van Buitenlandse
zaken. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de afgifte van reisdocumenten voor vreemdelingen55.
Deze organisatie speelt, zoals later zal blijken, een belangrijke rol bij de informatievoorziening op
grond waarvan asielaanvragen worden behandeld.
Vanuit het ministerie van Justitie is de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) betrokken bij het
asielbeleid. Deze raad ondersteunt asielzoekers in juridische aangelegenheden als zij daartoe zelf niet,
of niet afdoende in staat zijn. Zodoende is de RvR verantwoordelijk voor de coördinatie van het
verlenen van rechtsbijstand in asielzaken56.
Behalve deze overheidsorganisaties is nog een aantal non-gouvernementele organisaties
betrokken bij het beleid, zogenaamde NGO’s. De belangrijkste wat dit betreft is VluchtelingenWerk
Nederland (VWN). Veertien regionale afdelingen zijn lid van deze landelijke vereniging. VWN
behartigt de belangen van asielzoekers tijdens de gehele asielprocedure, van aankomst tot verblijf of
eventueel vertrek. Omdat dit onderzoek zich richt op de toelating, zullen de andere aspecten waar deze
organisatie zich op richt buiten beschouwing worden gelaten. De medewerkers en vrijwilligers van
VWN ondersteunen de asielzoeker bij zijn asielaanvraag. Ze geven voorlichting, helpen mee met het
voorbereiden van de gesprekken met de IND en geven – indien nodig – informatie over
vertrekprocedures. Behalve dat is VWN ook actief in de ondersteuning van de advocatuur in
asielprocedures (bijvoorbeeld door informatieverstrekking), het creëren van een groter draagvlak voor
de opvang van asielzoekers en het beïnvloeden van beleids- en opiniemakers ten behoeve van een
betere bescherming.
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Op juridisch gebied is ook de Vereniging van asieljuristen en –advocaten Nederland (VAJN)
betrokken bij het asielbeleid. Deze organisatie ondersteunt rechtsbijstandverleners en asieladvocaten
in de toelatingsprocedure en heeft tevens een controlerende rol ten aanzien van asielwetgeving.
Naast deze landelijke organisaties zijn er ook een aantal internationale organisaties betrokken
bij het Nederlandse asielbeleid. De belangrijkste daarvan is wellicht de United Nations High
Commissioner of Refugees (UNHCR). Deze organisatie, die vlak na de Tweede Wereldoorlog door de
Verenigde Naties (VN) is opgericht, heeft als doel wereldwijd de belangen van vluchtelingen te
behartigen. Om dat te bereiken worden door de UNHCR projecten geleid en gecoördineerd voor een
(betere) opvang van vluchtelingen en tegen de omstandigheden waar mensen voor op de vlucht gaan.
Vanuit de positie als onderdeel van de VN is deze organisatie van grote invloed op het Nederlands
beleid. Bovendien worden op geregeld basis onderzoeken gepubliceerd over de situatie van
asielzoekers en de opvang van vluchtelingen – onder andere over Nederland. Dat de UNHCR voor
Nederland een belangrijke organisatie is blijkt ook uit het feit dat in 2010 Nederland de op vier na
grootste donor is van de UNHCR.
Een andere internationale organisatie die zich met het Nederlands beleid bezig houdt is het
Europees Migratie Netwerk (EMN). Het EMN wordt voorgezeten door de Europese Commissie die de
agenda en het budget van het EMN bepaalt. Dit netwerk voorziet lidstaten, Europese instellingen en
(inter)nationale instanties van “actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie op het
gebied van asielbeleid en immigratie”57. Zodoende worden elk jaar door deze organisatie onderzoeken
gepubliceerd over ontwikkelingen in, en mogelijke verbeteringen van het asielbeleid in Nederland.
Deze informatieverstrekking en gepubliceerde onderzoeken hebben letterlijk als doel om binnen de
Europese Unie het asielbeleid te verbeteren. Daarbij wordt zowel gewezen op het verbeteren van het
beleid van lidstaten (waaronder Nederland) als

op het verbeteren en

bevorderen van

gemeenschappelijk (Europees) asiel- en migratiebeleid58.
Naast deze organisaties zijn er een aantal internationale NGO’s die op basis van hun ideële
standpunten het asielbeleid in Nederland proberen te beïnvloeden. Het gaat hier voornamelijk om
internationale mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch.
Deze organisaties behartigen de belangen van asielzoekers en vluchtelingen.
Het asielbeleid in Nederland wordt uitgevoerd in een complexe institutionele context waarbij
op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt samengewerkt om het beleid ten uitvoer te
brengen en door verschillende instanties wordt getracht het beleid te beïnvloeden. Er zijn niet alleen
verschillende overheidsorganisaties vanuit verschillende ministeries bij het beleid betrokken, ook
wordt er op regionaal, nationaal en internationaal niveau door NGO’s invloed uitgeoefend op de
uitvoer van het beleid.
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2.4.5. Deelsamenvatting II: nationaal beleid in complexe institutionele
context
Wat kan na deze uiteenzetting worden gezegd over het Nederlandse asielbeleid? In het asielbeleid
wordt een afweging gemaakt van verschillende belangen. Uit het historisch overzicht blijkt dat niet
alleen humanitaire belangen, maar ook economische, culturele en veiligheidsbelangen een belangrijke
rol spelen in het Nederlands asielbeleid. Omdat nationaal beleid bestaat bij de gratie van het nationaal
belang, zijn deze verschillende aspecten van cruciaal belang voor het asielbeleid. Door de
internationale dreiging van terroristische aanslagen is met name nationale veiligheid van groot belang
voor het Nederlandse grensbeleid.
De afweging van deze verschillende belangen vindt plaats op verschillende niveaus:
internationale verdragen, Europese regelgeving, nationale wetteksten en ministeriële regelingen, de
Vreemdelingencirculaire en het beleid van de verschillende bij het beleid betrokken organisaties. Het
is door deze verschillende niveaus moeilijk los te zien van internationale ontwikkelingen. Die
ontwikkelingen hebben invloed op de nationale autonomie van natiestaten. Die autonomie staat onder
druk doordat natiestaten zoals Nederland niet alleen worden geconfronteerd met een sterke toename
van asielzoekers, maar ook met een verlies aan betekenisgeving wat betreft culturele identiteit en
territoriale autonomie. Deze internationale ontwikkelingen bieden aan de andere kant ook
mogelijkheden om de nationale autonomie te vergroten, bijvoorbeeld door internationale
samenwerkingsverbanden ten behoeve van de belangen van de nationale bevolking. De gevolgen van
deze veranderingen voor natiestaten zijn zodoende niet eenduidig.
De toegenomen transportmogelijkheden en internationale uitwisseling van informatie,
technologie en ideeën, hebben ook een aantal andere gevolgen met betrekking tot het grensbeleid. Zo
nemen luchthavens in het grensbeleid een steeds belangrijker plaats in en richten grenscontroles zich
in toenemende mate op personen in plaats van goederen. Ook de sterk toegenomen mogelijkheden op
het gebied van ICT zijn van belang in het asielbeleid. Bijvoorbeeld door het gebruik van
(inter)nationale databases en digitale (biometrische) persoonsgegevens.
De hier besproken Nederlandse context roept een aantal vragen op over het asielbeleid. Hoe
verhouden de verschillende niveaus van regelgeving zich tot elkaar? Welke verschillende perspectieven
zijn er terug te vinden in de beleidsteksten, en welke belangen worden daarbij wel, en welke daarbij
niet afgewogen? Wat kan worden gezegd over de nationale autonomie en de internationale
samenwerkingsverbanden in het asielbeleid? En wat is de rol van ICT-toepassingen in de verschillende
regelgevende niveaus?
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2.5. Politiek discours
Nu de context is besproken waarin het Nederlands asielbeleid vorm krijgt en welke thema’s daarbij
relevant zijn voor dit onderzoek, rest nog een belangrijk aspect onbesproken. Zoals reeds aangegeven
gaat het in dit onderzoek om een tekstanalyse van het formele beleid en gaat het bij beleid om
verschillende belangen. Dat die belangen soms tegenstrijdig zijn is ook aan de orde gekomen, maar op
grond waarvan wordt een afweging gemaakt tussen die belangen? Het promotieonderzoek van Karin
Geuijen biedt een aantal belangrijke aanknopingspunten. In dit onderzoek heeft zij namelijk Tweede
Kamerdebatten over het asielbeleid geanalyseerd over de tussen 1986 en 2000. Geuijen laat op een
inzichtelijke manier zien hoe in deze debatten een “strijd om interpretaties” plaats vond tussen de
verschillende actoren. Het onderzoek van Geuijen vormt daarmee een belangrijke basis voor de
analyse van het Nederlands asielbeleid.
In die debatten werden rond bepaalde interpretaties van het probleem verschillende
beleidscoalities gevormd. Deze beleidscoalities zijn vergelijkbaar met de door Mosse beschreven
coalities om politieke steun te mobiliseren voor een bepaalde beleidsinterpretatie. Deze door Geuijen
onderscheiden beleidscoalities in de Nederlandse politiek waren niet statisch maar veranderden in de
loop van de tijd. Om welke coalities gaat het hier? En wat betekent dat voor dit onderzoek?
Op basis van onder andere Loescher & Scanlan 1986, Collinson 1993, Shacknove 1993, Joly
1996 komt zij tot de volgende redenering:

Bescherming
van
vluchtelingen
wordt
onderbouwd
door
een
beroep
op
mensenrechten(verdragen) en humanitaire normen. Beheersing van migratie wordt
onderbouwd door argumenten over de belangen van nationale staten. Een beroep op
nationale belangen zal logischerwijs leiden tot de wens om het aantal asielzoekers te
beperken, en dus aanleiding geven tot een restrictief beleid. Een beroep op
mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen zal een grens stellen aan deze
neiging tot restrictief beleid en dus tegen althans een deel van de nationale belangen
59
ingaan.
Aan de hand van deze redenering onderscheidt zij in de geanalyseerde Tweede Kamerdebatten twee
verschillende perspectieven – of disposities in de woorden van Pressman & Wildavsky (1984). Het ene
perspectief neemt vooral mensenrechten als uitgangspunt en komt op grond daarvan op voor de
belangen van vluchtelingen; het andere perspectief neemt de natiestaat als uitgangspunt en gaat op
grond daarvan uit van de nationale belangen. Uit haar analyse blijkt hoe in de Tweede Kamerdebatten
het

perspectief

is

verschoven

van

een

overwegend

vluchtelingenperspectief

naar

een

natiestaatperspectief op het beleid. Geuijen laat vervolgens treffend zien hoe de politieke keuzes in het
asielbeleid kunnen verschillen afhankelijk van deze twee perspectieven. Het perspectief bepaalt
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namelijk voor een belangrijk deel wat de probleemdefinitie is en welke oplossing daar vervolgens voor
nodig is.
Omdat deze twee perspectieven zo belangrijk zijn voor dit onderzoek is het nuttig er
uitgebreider op in te gaan. Daarbij moet worden vermeld dat deze beschrijving gaat over de uitersten,
in realiteit zijn deze perspectieven minder eenvoudig te scheiden en is er vaak sprake van een
interpretatie van het asielbeleid die met beide perspectieven rekening houdt. Toch zijn deze uitersten
interessant omdat ze de spanning aangeven tussen de verschillende belangen in het asielbeleid.

2.5.1. Vluchtelingenperspectief
Dit perspectief gaat uit van het belang van de vluchteling. Hij (of zij) is door tragische omstandigheden
gedwongen het land van herkomst te verlaten. Soms door oorlog, soms door politieke vervolging, soms
door discriminatie. Om aan dergelijke ellende te ontkomen is hij op zoek naar bescherming in een
nieuw en veilig thuisland om een nieuw leven op te bouwen of tijdelijk te kunnen verblijven tot de
onrusten in het land van herkomst zijn verdwenen. Het probleem is in dit perspectief dus een gebrek
aan bescherming van mensen in nood.
Het asielbeleid is een middel om die bescherming mogelijk te maken en zodoende van
wezenlijk belang vanuit dit perspectief. Hoewel niet alle asielzoekers als vluchteling kunnen worden
aangemerkt staan ook de belangen van asielzoekers centraal in dit perspectief. Immers, het is in het
belang van vluchtelingen om, wanneer zij als asielzoeker asiel hebben aangevraagd, op een goede
manier behandeld te worden. Dat betekent dat bij onzekerheid over de situatie van de asielzoeker
vanuit dit perspectief het risico op onterechte terugkeer zwaarder weegt dan het risico op onterechte
toelating.
De ontwikkelingen wat betreft globalisering bieden vanuit dit perspectief zowel kansen als
bedreigingen. Aan de ene kant kunnen door internationale samenwerking betere afspraken worden
gemaakt om op internationaal niveau een betere bescherming van vluchtelingen mogelijk te maken.
Aan de andere kant bestaat het risico dat door een sterke nadruk op formeel staatslidmaatschap, ten
koste gaat van een adequate bescherming van asielzoekers doordat die daar geregeld geen aanspraak
op kunnen maken.
De digitale middelen die in dit asielbeleid gebruikt worden kunnen zorgen voor een snellere en
minder subjectieve toelatingsprocedure. Toch zijn deze ICT-toepassingen vanuit dit perspectief niet
per definitie wenselijk. Het gebruik van deze middelen is namelijk ingrijpend door de verstrekkende
gevolgen die ze kunnen hebben voor de toelating. Door het gebruik van deze middelen kunnen
bovendien een aantal rechten (zoals het recht op privacy) onder druk komen te staan.
Een ander beleidsrisico dat een rol speelt bij het gebruik van dergelijke middelen is het eerder
besproken risico op function creep: het risico dat de middelen worden ingezet voor andere doelen dan
het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Dit risico wordt vergroot door de hoge kosten die
gepaard gaan met de ontwikkeling van dergelijke toepassingen. Gezien deze risico’s en gezien de
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eerdergenoemde beleidsrisico’s op NIMBY, goal displacement en machtsmisbruik is het vanuit het
vluchtelingenperspectief noodzakelijk dat er in het asielbeleid goede waarborgen zijn zodat de
belangen van asielzoekers niet in de verdrukking komen.

2.5.2. Natiestaatperspectief
Vanuit het natiestaatperspectief staan de belangen van de natiestaat centraal. Het gaat daarbij vooral
om de belangen van de nationale bevolking gezien die een belangrijke basis vormen voor de
legitimiteit van overheidsbeleid. Hoewel het belang van asiel wordt erkend, spelen ook andere
belangen een rol bij de toelating van asielzoekers. Het asielbeleid is namelijk niet alleen gericht op het
bieden van bescherming, maar ook op het beheersen van asielmigratie. Vanuit dit perspectief is de
gedachte namelijk dat een te grote hoeveelheid asielzoekers schadelijke gevolgen kan hebben voor de
nationale belangen. Ten eerste vanwege de kosten die gepaard gaan met de opvang en behandeling van
asielzoekers. Ten tweede doordat een te grote instroom van mensen uit een andere cultuur een
bedreiging kan vormen voor de nationale cultuur. Het is vanuit dit perspectief dus belangrijk voor de
legitimiteit van het nationale beleid dat de natiestaat controle behoudt op migratiestrom en dat de
bescherming van vluchtelingen of het in behandeling nemen van asielaanvragen niet ten koste gaat
van nationale belangen.
Internationale samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen aan het beheersen van die
asielmigratie. Toch wordt globalisering als bedreiging gezien omdat het gedeeltelijk afstaan van
autonomie aan supra- en internationale instanties ten koste kan gaan van de nationale autonomie.
Ook in dit perspectief biedt globalisering dus kansen en bedreigingen – zij het andere dan vanuit het
vluchtelingenperspectief.
Wat betreft de toepassing van ICT in het asielbeleid wordt het vooral gezien als een
administratief hulpmiddel waardoor het asielbeleid efficiënter en effectiever uitgevoerd kan worden.
Zo vereenvoudigt het de samenwerking tussen landen en organisaties, en worden dergelijke middelen
vaak gezien als betrouwbaar en kostenbesparend. Waar het vanuit het vluchtelingenperspectief dus
vooral relevant is vanwege de mogelijke risico’s, is de toepassing van ICT in het asielbeleid vanuit het
natiestaatperspectief vooral relevant vanwege de mogelijke baten. Vanuit dit perspectief is het
belangrijk dat het beleid waarborgen biedt voor het behoud van nationale autonomie en voor de
verschillende nationale belangen.

2.6. Analysekader
De hierboven beschreven perspectieven zijn van doorslaggevende invloed op het asielbeleid. Ze zijn
namelijk bepalend voor de invulling die wordt gegeven aan de ruimte om bestaande beleidsregels te
interpreteren. Die invulling heeft betrekking op de probleemdefinitie, de beleidsmaatregelen die daar
een oplossing voor bieden en de argumenten met betrekking tot de verschillende belangen die
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daarmee gemoeid zijn. Ook is dit perspectief bepalend voor de interpretatie van recente
ontwikkelingen op het gebied van globalisering en ICT-toepassingen in het beleid. Deze twee
perspectieven sluiten elkaar niet uit, maar de consequenties van beide perspectieven zijn niet altijd
verenigbaar.
Voor een belangrijk deel zijn deze perspectieven gebaseerd op politieke debatten. Die politieke
debatten resulteren in formeel beleid. Het is zodoende interessant te weten of en op welke manier die
perspectieven terug te vinden zijn in formele beleidsteksten. Het is onwaarschijnlijk dat er slechts één
perspectief in teksten terug te vinden is. Wel is het waarschijnlijk dat één van de twee perspectieven de
overhand heeft, gezien de verschillende keuzes die volgen uit beiden interpretaties van het asielbeleid.
is afhankelijk van het perspectief op het beleid.
Omdat de invulling die aan het beleid wordt gegeven afhankelijk is van het gehanteerde
perspectief is een van de belangrijkste deelvragen welke van deze perspectieven terug te vinden zijn in
de formele beleidsteksten. Vanuit welk perspectief is tekst geschreven? Welke argumenten en belangen
worden daarin beschreven? Wordt er vooral rekening gehouden met de bescherming van nationale
belangen of spelen de belangen van asielzoekers juist een doorslaggevende rol? Wat is er terug te
vinden van de veranderende autonomie van natiestaten? Wat kan worden gezegd over de belangen en
perspectieven van met betrekking tot de verschillende (inter)nationale samenwerkingsverbanden.
Welke rol spelen ICT-toepassingen in het beleid en op wat voor een manier wordt er in het formele
beleid rekening gehouden met de genoemde beleidsrisico’s?
Omdat het beleid op verschillende niveaus vorm krijgt is het bovendien belangrijk te weten
wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de verschillende beleidsniveaus. Verschillen
nationale beleidsteksten van internationale of Europese regelgeving? Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen het nationaal beleid en het beleid van de verschillende organisaties die
betrokken zijn bij de uitvoer van het beleid. Hoe verhouden de verschillende organisaties zich tot
elkaar wat betreft het gehanteerde perspectief? Al deze aspecten tezamen vormen het analysekader
aan de hand waarvan de formele beleidsteksten op de verschillende niveaus zijn onderzocht. Dit
analysekader kan als volgt schematisch worden weergegeven:
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Tabel I. Analysekader
Vluchtelingenperspectief

Natiestaatperspectief

Interpretatie
vanuit

Vluchteling/asielzoeker

Nationale bevolking

Belangen

Persoonlijke veiligheid of
Economische welvaart

Nationale veiligheid, economische
welvaart, cultuurbehoud,
humanitaire hulp

Beleidsdoel

Bescherming van mensen in nood

Bescherming nationale belangen

Het aanvragen van asiel

Controle op asielmigratie

Middelen
Beleid

in

ICT

Vooral
risico’s:
privacyschending

Globalisering

Internationale
bescherming
van
vluchtelingen
door
transnationale
wetgeving & internationale samenwerking
ten behoeve van vluchtelingen

Beperking van nationale autonomie
door transnationale wetgeving &
internationale samenwerking ten
behoeve van natiestaat

Risico’s

NIMBY, goal displacement, function creep
& machtsmisbruik

Bescherming ten koste van nationale
bevolking & gebrek aan controle op
asielmigratie

function

creep,

Vooral
baten:
effectiviteit

efficiëntie

en

2.7. Verwachtingen
Wat kan op grond van deze uiteenzetting worden gezegd over de verwachte uitkomsten van de
hierboven gestelde vragen? In de eerste plaats is de verwachting dat er verschillen zijn te vinden
tussen de verschillende niveaus van regelgeving en dat die verschillen te verklaren zijn aan de hand
van de in de teksten terug te vinden perspectieven. Maar welk perspectief is terug te vinden in welk
niveau van regelgeving?

2.7.1. Internationale verdragen
Om te beginnen is de verwachting dat in internationale verdragen vooral sprake is van een
vluchtelingenperspectief. Ten eerste omdat in deze verdragen de internationale bescherming van
asielzoekers is geregeld. Ten tweede omdat deze instanties niet betrekking hebben op één natiestaat
waardoor particularistische belangen minder zwaar wegen. Wel is het de vraag hoeveel ruimte deze
teksten overlaten voor de interpretatie van het asielbeleid op andere niveaus van regelgeving. Als deze
teksten vanuit een vluchtelingenperspectief zijn geschreven, hoe is dat terug te vinden in andere
niveaus van regelgeving? Op dit niveau is gezien het internationale karakter waarschijnlijk relatief veel
aandacht voor de autonomie van natiestaten ten opzichte van internationale instanties. Gezien het
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verwachte hoge abstractieniveau (deze regelgeving staat immers het verste af van de daadwerkelijke
uitvoer) wordt in deze teksten waarschijnlijk weinig ingegaan op ICT-toepassingen.

2.7.2. Europese regelgeving
Wat betreft het Europees niveau van regelgeving is het minder voorspelbaar welk perspectief het
meest terug te vinden is in de beleidsteksten. Aan de ene kant zijn dit natiestaatoverstijgende
beleidsregels die zodoende weinig rekening kunnen houden met de belangen van iedere afzonderlijke
lidstaat. Aan de andere kant komt dit beleid tot stand in onderlinge samenwerking tussen de
verschillende lidstaten, waardoor het onwaarschijnlijk is dat deze teksten geen rekening houden met
nationale belangen. De verwachting is dat in Europese beleidsteksten beide perspectieven terug te
vinden zijn, zonder dat één ervan duidelijk meer gewicht krijgt dan het andere.
Er is echter ook een andere mogelijkheid. Er wordt door een aantal onderzoekers (Geuijen
2004, Joppke 2001, Zielonka 2009) gesuggereerd dat de EU zich door toenemende beleidsintegratie
hetzelfde gaat gedragen als natiestaten, alleen dan met de buitengrenzen van de Europese Unie als
territoriale grenzen. Dat zou betekenen dat er nog een derde perspectief is dat niet zozeer uitgaat van
nationale belangen, als wel van Europese belangen. De vraag is of dat in deze teksten aanwezig is, en
zo ja, op welke aspecten dit perspectief vergelijkbaar is met het nationale perspectief, en op welke juist
met het vluchtelingenperspectief.
Er is in Europese beleidsteksten waarschijnlijk veel aandacht voor de autonomie van
natiestaten ten opzichte van de Europese Unie. Juist in dit internationale samenwerkingsverband is er
een spanningsveld tussen de autonomie van de lidstaten ten opzichte van de Europese unie. Door dit
spanningsveld is de behoefte aan formalisatie groot, waardoor deze verhouding naar verwachting ook
vastgelegd is in de formele beleidsteksten. Wat betreft ICT komt dit waarschijnlijk alleen ter sprake
wat betreft de mogelijkheden die dergelijke toepassingen bieden voor interstatelijke samenwerking.
Afhankelijk van de verschillende perspectieven die terug te vinden zijn, zal hier meer of minder
aandacht worden besteed aan de baten respectievelijk risico’s van dergelijke beleidsinstrumenten.

2.7.3. Nationale wet- en regelgeving
Gezien nationale wet- en regelgeving tot stand komt door nationale overheden is het waarschijnlijk dat
in deze teksten het natiestaatperspectief prominent aanwezig is. Gezien Nederland wel deze
internationale verdragen heeft ondertekend en lid is van de Europese Unie, zullen ook het
asielzoekerperspectief en een eventueel Europees perspectief terug te vinden zijn in deze nationale
beleidsteksten. Het is echter de vraag hoe deze perspectieven zich tot elkaar verhouden. Omdat er
verschillende niveaus van regelgeving zijn op nationaal niveau is het ook de vraag wat de verschillen en
overeenkomsten zijn tussen deze niveaus. Daarbij is het interessant welke belangen en argumenten
terug te vinden zijn voor de verschillende beleidsmaatregelen.
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De verwachting is dat de mate van nationale autonomie ook terug te vinden is in deze
beleidsteksten. Ten eerste omdat dit beleid mede afhankelijk is van internationale regelgeving. Ten
tweede omdat het nationale beleid haar legitimiteit ontleend aan nationale autonomie. Het is echter
wel de vraag in hoeverre hier wordt ingegaan op eventueel afgenomen nationale autonomie ten
opzichte van internationale instanties of juist op internationale samenwerkingsverbanden ten behoeve
van de nationale autonomie.
Wat betreft ICT is de verwachting dat, naarmate de nationale wetgeving verder wordt
uitgewerkt op niveaus die dichter bij de uiteindelijke uitvoer komen, er meer aandacht is voor ICTtoepassingen. Het is wel de vraag in hoeverre deze toepassingen worden belicht in het kader van de
verwachte baten ervan of juist in het kader van de mogelijke risico’s die ermee gepaard gaan.

2.7.4. Vreemdelingencirculaire
Omdat de regelingen in de circulaire niet direct betrekking hebben op asielzoekers, maar wel direct
betrekking hebben op

ambtenaren is de verwachting dat eveneens in deze tekst het

natiestaatperspectief sterker naar voren komt dan het vluchtelingenperspectief. Omdat het
voornamelijk gaat om regels met betrekking tot de uitvoer door ambtenaren, zullen naar verwachting
de verschillende belangen hierin minder nadrukkelijk naar voren komen dan bijvoorbeeld teksten van
Europese regelingen.
Omdat in deze tekst is vastgelegd welke organisatie verantwoordelijk is voor welk deel van de
uitvoer van het beleid, zullen in deze tekst veel regelingen zijn opgenomen met betrekking tot de
(inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen de verschillende betrokken instanties. Het is echter
de vraag in hoeverre in deze tekst ook de nationale autonomie ter sprake komt gezien, deze tekst zich
vooral richt op de regels met betrekking tot de uitvoer van het beleid.
Wel zal veel terug te vinden zijn over het gebruik van ICT-toepassingen in het beleid, omdat in
deze tekst regelingen zijn opgenomen die betrekking hebben op ambtenaren die met dergelijke ICTtoepassingen moeten werken. Wellicht dat daardoor ook de met het gebruik van ICT gepaard gaande
risico’s in deze tekst worden belicht.

2.7.5. Beleidsteksten van organisaties
Omdat er grote verschillen zijn tussen de verschillende betrokken organisaties zullen er naar
verwachting ook grote verschillen zijn tussen de geanalyseerde beleidsteksten. De verwachting is dat in
de beleidsteksten van overheidsorganisaties overwegend een natiestaatperspectief terug te vinden is en
in de beleidsteksten van NGO’s overwegend een vluchtelingenperspectief. Hoe die organisaties zich tot
elkaar verhouden en wat dat betekent voor de uitvoer van het asielbeleid is minder eenduidig. Het zou
kunnen dat juist op dit organisatorisch niveau er meer aandacht is voor de belangen van vluchtelingen
omdat op dit niveau de belangen van asielzoekers meer aan het licht komen ten opzichte van de
belangen van de nationale bevolking. Wat betreft de veranderingen op het gebied van globalisering is
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het de vraag in hoeverre deze organisaties een nationale dan wel internationale oriëntatie hebben ten
opzichte van het beleid.

2.7.6. Formeel asielbeleid van Nederland
Op basis van deze analyse is de verwachting dat er meer duidelijkheid ontstaat over het formele beleid
van Nederland, de verschillen tussen de afzonderlijke niveaus van regelgeving die erop van toepassing
zijn en de afweging van de belangen van verschillende bij het beleid betrokken organisaties.
Waarschijnlijk zijn beide perspectieven terug te vinden in het beleid. Het is wel de vraag in hoeverre
die perspectieven gevolgen hebben voor de verschillende beleidsmaatregelen die worden genomen.
Het zou goed kunnen dat – net als in de door Geuijen geanalyseerde debatten – het
natiestaatperspectief overwegend meer nadruk krijgt dan het vluchtelingenperspectief, maar gezien de
veranderende autonomie van natiestaten en de invloed van internationale en Europese regelgeving is
het de vraag in hoeverre dat natiestaatperspectief doorslaggevend is in het formele asielbeleid van
Nederland.
Voordat wordt ingegaan op de bevindingen van dit onderzoek worden in het volgende deel
eerst de methoden en technieken toegelicht. Hierin wordt tevens aangegeven welke teksten zijn
onderzocht (en waarom), en op wat voor een manier de analyse is uitgevoerd.
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Deel III
Analyse, methoden & geanalyseerde teksten
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3.

Kwalitatieve tekstanalyse

3.1. Inleiding
Dit onderzoek is een kwalitatieve studie om meer inzicht te krijgen in het formele asielbeleid van
Nederland. Dat roept een aantal vragen op over de keuzes die bij dit onderzoek zijn gemaakt en de
methoden die daarbij zijn gebruikt. Waarom is er gekozen voor kwalitatief onderzoek? Waarom zijn
beleidsteksten onderzocht? En hoe zijn die teksten geanalyseerd?
Het soort onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Omdat de onderzoeksvraag van
dit onderzoek gaat over interpretaties (invulling) van het beleid is gekozen voor een kwalitatief
onderzoek. Kwalitatief onderzoek leent zich er namelijk voor om onderzoek te doen naar
betekenisgeving, interpretaties, perspectieven en/of onderlinge samenhang van verschillende
thema’s60. Aan de hand van een dergelijke analyse kan bovendien een rijke beschrijving worden
gegeven van de empirie, het formele asielbeleid. Daarbij is niet het doel om tot generaliseerbare
bevindingen te komen, maar wel tot meer inzicht in de specifieke context van het onderzoek zoals
besproken in het voorgaande deel van het onderzoek.
Hoewel wordt aangenomen dat er wordt gehandeld naar de formele beleidsmaatregelen zoals
die in dit onderzoek worden onderzocht, kan met betrekking tot de praktijk van het asielbeleid op
basis van dit onderzoek niet worden gezegd of de regels die erin zijn opgenomen daadwerkelijk worden
nageleefd. Wel zeggen deze teksten iets over wat formeel de bedoeling is dat er in praktijk gebeurt.

3.2. Methoden
Bij kwalitatief onderzoek kunnen verschillende methoden worden toegepast. In veel gevallen wordt er
gebruik gemaakt van interviews. Hoewel er een aantal aanvullende interviews plaats hebben
gevonden, is in dit onderzoek voor een tekstanalyse gekozen. Ten eerste omdat het formele asielbeleid
op de verschillende niveaus is vastgelegd in tekst. Om meer inzicht te krijgen in het formele beleid, is
het dus noodzakelijk meer inzicht te krijgen in deze teksten en daar leent een tekstanalyse zich goed
voor. Daarnaast gaan deze teksten allen over de formeel gewenste uitvoer van het beleid. Deze teksten
zijn zodoende het resultaat van een belangenafweging op grond waarvan kan worden aangenomen dat
in deze teksten iets over het perspectief en de door de betreffende instantie gebruikte argumenten of
overwogen belangen met betrekking tot het asielbeleid terug te vinden zijn.
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Bij dit onderzoek zijn dus beleidsteksten van verschillende instanties geanalyseerd. Bij die
analyse is gebruik gemaakt van “computer-assisted qualitative data analysis” (CAQDAS)61. Dit komt
erop neer dat bij de conceptualisering gebruik is gemaakt van tekstanalysesoftware. In dit onderzoek is
gebruik gemaakt van het programma MaxQDA (versie 2007 & 2010). Dit is een programma dat het
tekstanalyseproces faciliteert. Dit faciliteren is vergelijkbaar met een tekstverwerker: het
vereenvoudigt het creatieve proces, maar het werk wordt nog steeds gedaan door de onderzoeker.
Aan de hand van het analysekader en de teksten zelf is met behulp van het hierboven
genoemde programma een codestelsel (codeboom) ontwikkeld aan de hand waarvan de teksten zijn
geanalyseerd. Door het labelen (coderen) van tekstfragmenten in de onderzochte teksten is gekeken
welke thema’s en perspectieven hierin terug te vinden zijn. Dit coderen kan ook handmatig, maar het
gebruik van een dergelijk programma maakt het veel eenvoudiger om tekstfragmenten met bepaalde
codes in onderlinge samenhang te zien.
Die codering kent een aantal fases: van algemeen tot specifiek62. Die fasen worden in theorie
vaak beschouwd als opvolgend; in praktijk lopen ze in elkaar over. Nieuwe bevindingen beïnvloeden
namelijk direct de manier waarop er naar de overige tekst wordt gekeken. Gedurende dit onderzoek
heeft telkens een wisselwerking plaatsgevonden tussen de teksten enerzijds en conceptualisering
anderzijds. Boeije (2010) noemt deze wisselwerking onderdeel van de “spiral of analysis” waarbij
enerzijds theoretische conceptualisering plaatsvindt om de empirie beter te kunnen begrijpen en
anderzijds die conceptualisering wordt vergeleken met de empirie63. Het grote voordeel hiervan is dat
theoretische conceptualisering wel mogelijk wordt – en daarmee meer inzicht in de teksten – terwijl
tegelijkertijd zoveel mogelijk het risico wordt vermeden dat die conceptualisering los komt te staan
van de feitelijke teksten waar ze op gebaseerd is.

3.3. Toelichting conceptualisering
Omdat in dit onderzoek teksten worden geanalyseerd aan de hand van een aantal verschillende
aspecten, is het nuttig om kort toe te lichten hoe deze aspecten zijn onderzocht. Zoals vermeld zijn de
twee belangrijkste perspectieven in het asielbeleid gebaseerd op het onderzoek van Geuijen (2004). Bij
de analyse van deze perspectieven en hoe die terug te vinden zijn in de onderzochte teksten is zowel
gelet op de vorm (stijl en formulering) als op de inhoud. Bij de beleidsmaatregelen is vervolgens
gekeken of die beter aansluiten bij het vluchtelingenperspectief, waarin dus de belangen van
vluchtelingen centraal staan, of juist beter bij het natiestaatperspectief, waarin de belangen van de
nationale bevolking centraal staan.

Boeije, H. (2010) p. 142
Boeije, H. (2010)
63 Boeije H. (2010) p. 90
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De belangen die daarbij een rol spelen zijn onderzocht aan de hand van een viertal
categorieën: economische, humanitaire, culturele en veiligheidsbelangen. Deze categorieën zijn zowel
ontleend aan de theoretische analyse als aan de verschillende belangen zoals die terug te vinden zijn in
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM). Bij deze belangen is onderscheid gemaakt tussen regelingen waarbij
deze belangen gevolgen hebben voor de toelating (“toe”-uitgangen in codeboom), en regelingen die
betrekking hebben op de toelatingsprocedure, dus de periode voordat een besluit is genomen (“beh”uitgangen in codeboom). Gezien het belang van zekerheid over de asielaanvraag en controle op
migratie zijn tevens “zekerheid” en “controle” onderzocht als belangen in het formele asielbeleid.
Daarnaast is gelet op meer organisatorische aspecten waarbij zowel is gekeken naar al dan niet
internationale samenwerkingsverbanden als naar hoe de verschillende beleidsrisico’s terug te vinden
zijn in de formele regelingen en beleidsmaatregelen die daar waarborgen voor bieden. De ICT
toepassingen in het beleid zijn onderzocht aan de hand van de drie belangrijkste middelen: de digitale
opslag van persoonsgegevens, databases en biometrie. De gebruikte codeboom is opgenomen in
Bijlage I.

3.4. Selectie van teksten
Er zijn zeer veel teksten relevant voor het asielbeleid van Nederland. Zeker wanneer dat beleid wordt
onderzocht op verschillende niveaus is het noodzakelijk een selectie te maken uit de beschikbare
beleidsteksten met betrekking tot het asielbeleid. Bij die selectie zijn een aantal criteria gehanteerd.
Ten eerste het belang van de tekst voor het beleid. Ten tweede het niveau van regelgeving waar de tekst
betrekking op heeft. Omdat de regelgeving op verschillende niveaus wordt onderzocht is het
noodzakelijk op elk niveau teksten te analyseren om per niveau een goed beeld te krijgen van de
verschillende onderzochte concepten. Wat betreft het organisatorische niveau komen een aantal
selectiecriteria bij: selectie op basis van het soort organisatie en op basis van het belang van de
organisatie voor de uitvoer van het beleid. Hierbij is gelet op de een zo groot mogelijke
verscheidenheid van de organisaties die bij het beleid betrokken zijn. Dat wil zeggen dat niet alleen
nationale overheidsorganisaties zijn onderzocht, maar ook internationale organisaties en NGO’s. Niet
alleen organisaties die formeel bij de uitvoer van het beleid zijn betrokken, maar ook organisaties die
op andere manieren invloed hebben op het beleid. En niet alleen organisaties op die op nationaal
niveau actief zijn, maar ook organisaties die op regionaal of internationaal niveau betrokken zijn bij
het toelatingsbeleid van asielzoekers in Nederland.
Ten derde is erop gelet in hoeverre het soort tekst het formele organisatiebeleid weergeeft.
Een belangrijk criterium bij de selectie van de teksten van organisaties was zodoende dat het formele
beleidsteksten moesten zijn. Omdat door dit criterium sommige organisaties slechts konden worden
geanalyseerd op basis van weinig tekst, is ervoor gekozen extra informatie te gebruiken die op de
organisatiewebsites beschikbaar is. Hoewel deze teksten een minder sterk formeel karakter hebben,
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geven ze wel meer inzicht in het door de organisatie gehanteerde perspectief en dienen zodoende als
goede aanvulling op de overige teksten.
Er is daarnaast onderscheid gemaakt wat betreft de manier waarop de teksten zijn
geanalyseerd. Zo zijn niet alle beleidsteksten van organisaties gecodeerd aan de hand van de
ontwikkelde codeboom. Die codeboom is zoals gezegd mede ontwikkeld aan de hand van
geanalyseerde teksten en dient vooral als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de teksten en hoe
daarin de verschillende concepten samenhangen. De ontwikkeling van deze conceptualisering is
doorgegaan tot de codeboom niet meer aangepast hoefde te worden bij het analyseren van nieuwe
teksten. Teksten die in een later stadium zijn geanalyseerd voegden zodoende weinig meer toe aan de
conceptualisering van de verschillende thema’s in dit onderzoek.
Daarnaast bleken de belangrijkste aspecten op basis van deze codeboom zonder codering goed
terug te vinden in organisatieteksten. De betreffende organisatieteksten zijn namelijk meer
uitgesproken, en de verschillen tussen organisaties duidelijker. Om wel een goed beeld te krijgen van
de verscheidenheid aan betrokken organisaties zijn teksten van drie organisaties wel meegenomen in
de conceptualisering. De keuze voor deze organisaties is gebaseerd op het belang voor de uitvoer van
het beleid enerzijds en het onderlinge verschil anderzijds. Zodoende is deze analyse van
organisatieteksten niet ten koste gegaan van de validiteit van de bevindingen.

3.5. Toelichting belangrijkste teksten
Omdat in dit onderzoek veel teksten zijn onderzocht is ervoor gekozen alleen de belangrijkste teksten
hier kort toe te lichten. Wat de overige teksten betreft zijn deze in dit onderzoek opgenomen aan de
hand van voorgaande selectiecriteria en behoeven zodoende geen specifieke toelichting. De teksten
zullen worden besproken aan de hand van de verschillende niveaus van regelgeving, te beginnen met
internationale verdragen.
In dit onderzoek zijn drie internationale verdragen geanalyseerd. Deze zijn overwegend
opgesteld vlak na de Tweede Wereldoorlog en zijn zodoende de oudste internationale regelingen op dit
gebied. Ten eerste is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) een belangrijke
tekst omdat hier het recht op asiel in is opgenomen. Ten tweede wordt specifieker ingegaan op de
internationale rechten van vluchtelingen in het Internationaal verdrag betreffende de status van
vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag of verdrag van Genève). Ten derde de Europese Verklaring van
de Rechten van de Mens (EVRM). Hoewel deze laatste een tekst lijkt van de Europese Unie is dat niet
het geval. De EVRM is opgesteld door de Raad van Europa, wat – om verwarring te voorkomen – niet
hetzelfde is als de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie. De Europese Raad is een instelling
van de Europese Unie (EU) en bestaat uit de regeringsleiders van de verschillende lidstaten. De Raad
van de Europese Unie, ook wel de Raad van Ministers genoemd, is de belangrijkste besluitvormende
instelling in de EU. In deze Raad wordt door de betreffende ministers van lidstaten besluiten genomen
over EU-beleidsvoorstellen. De Raad van Europa daarentegen is niet een instelling van de EU, maar
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heeft wel als doelstelling nauwere samenwerking van gelijkgezinde Europese landen, met name op het
gebied van mensenrechten en gemeenschappelijke wetgeving64. Deze intergouvernementele
organisatie is wat dat betreft vergelijkbaar met de VN en wordt zodoende besproken bij internationale
verdragen en niet bij Europese regelgeving.
Er zijn tevens teksten onderzocht die wel betrekking hebben op de Europese Unie. Het
Handvest van de grondrechten van Europese Unie (Handvest) vormt door het daarin opgenomen
recht op asiel (artikel 18) de basis voor het Europese asielbeleid. Er zijn naast dit Handvest zowel
verordeningen als richtlijnen geanalyseerd die van bepalende invloed zijn op het asielbeleid op
Europees niveau. Er is een belangrijk verschil tussen verordeningen en richtlijnen van de Europese
Unie:

Verordeningen worden door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement
gezamenlijk of door de Europese Commissie alleen goedgekeurd. Het zijn algemene
besluiten die in al hun onderdelen verbindend zijn. In tegenstelling tot richtlijnen (die tot de
EU-landen zijn gericht) en beschikkingen (die uitdrukkelijk vermelden voor wie zij bestemd
65
zijn), zijn verordeningen tot iedereen gericht.
Een ander onderscheid tussen verordeningen en richtlijnen is dat richtlijnen pas gevolg krijgen
wanneer ze worden opgenomen in het nationaal recht. Voor dit onderzoek zijn zowel verordeningen
als richtlijnen relevant omdat ze beiden direct betrekking hebben op het formele nationale asielbeleid.
Zodoende is ervoor gekozen om de volgende teksten op Europees niveau te onderzoeken:

-

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2010/C 83/02) – in de tekst wordt
verwezen naar het “Handvest”.

-

Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de
behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de
lidstaten wordt ingediend – in de tekst wordt verwezen naar het “Dublinakkoord”.

-

Verordening (EG) Nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de
instelling van “Eurodac” voor de vergelĳking van vingerafdrukken ten behoeve van een
doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin – in de tekst wordt verwezen naar
“Eurodac”.

-

Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen
voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten – in de tekst wordt verwezen naar “richtlijn
minimumnormen”.
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-

Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming
– in de tekst wordt verwezen naar “richtlijn derde landen”.

-

Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het
verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en
maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor
de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen – in de
tekst wordt verwezen naar “richtlijn tijdelijke bescherming”.

De belangrijkste teksten in dit onderzoek zijn de Nederlandse wetteksten met betrekking op het
asielbeleid. In Nederland maakt het asielbeleid onderdeel uit van het vreemdelingenbeleid dat is
vastgelegd in de Vreemdelingenwet 2000. Zodoende is die wettekst een van de belangrijkste in dit
onderzoek. Omdat het asielbeleid ook betrekking heeft op regelgeving die te maken heeft met
grensoverschrijding, en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, is tevens de Rijkswet van 26
september 1991, houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten
(kortweg de Paspoortwet) opgenomen als onderzoekstekst.
Nederlandse wetteksten worden gespecificeerd in besluiten die op hun beurt worden
toegelicht in voorschriften – zogenaamde ministeriële regelingen. Zodoende zijn in dit onderzoek de
ministeriële regelingen onderzocht die betrekking hebben op de hierboven genoemde wetteksten. Het
gaat om de volgende teksten: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, Paspoortuitvoeringsregeling
Buitenland, Reglement Regime Grenslogies, en met name het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb of
vreemdelingenbesluit) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (VV of Voorschrift Vreemdelingen).
Omdat deze teksten gezamenlijk de basis vormen van het uiteindelijke beleid worden deze wetteksten
en ministeriële regelingen tezamen besproken. Daarnaast komt een gezamenlijke bespreking de
helderheid van de bevindingen ten goede gezien de grote overlap en vele onderlinge verwijzingen in
deze teksten.
Op basis van deze ministeriële regelingen zijn zogenaamde rondzendbrieven of circulaires
opgesteld. Daarin staan regels die betrekking hebben op de uitvoerende ambtenaren van de
betreffende wetgeving. Circulaires zijn in strikte zin geen wetteksten omdat ze geen externe werking
hebben. Er wordt zodoende ook wel gesproken van pseudowetgeving66. Omdat circulaires wel directe
invloed hebben op de uitvoer van het beleid is in dit onderzoek de Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
opgenomen (in dit onderzoek aangeduid als circulaire of Vreemdelingencirculaire). Dit is de circulaire
die specifiek betrekking heeft op de toelating van asielzoekers. Omdat deze tekst wel sterk is gebaseerd
op Nederlandse wetgeving, maar niet een wettekst is als zodanig wordt deze in dit onderzoek apart
besproken.
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Pot C.W. van der; e.a. (2006) p. 682
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Tot slot zijn er een aantal teksten van organisaties geanalyseerd. Gezien de hoeveelheid
teksten wordt hier niet elke tekst afzonderlijk toegelicht. Wel volgt een toelichting van het soort
teksten en van welke organisaties teksten zijn onderzocht. Ten eerste is zoveel mogelijk getracht om
beleidsteksten te analyseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (zo recent mogelijke) jaarverslagen,
teksten omtrent een bepaald beleidsdomein van de organisatie – met betrekking tot asiel – en waar
mogelijk werkinstructies voor medewerkers. Er is daarvoor gekozen omdat dit teksten zijn die licht
werpen op het formele organisatiebeleid en waarmee meer inzicht kan worden verkregen in het
gehanteerde perspectief en de daarbij gehanteerde argumenten. Om onderlinge vergelijkbaarheid te
vergroten is er zoveel mogelijk naar gestreefd om hetzelfde soort teksten van organisaties te gebruiken.
Behalve deze formele beleidsteksten is in sommige gevallen gebruik gemaakt van website-informatie.
Hieronder volgt een overzicht van de geanalyseerde teksten in dit onderzoek.
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Tabel II. Overzicht gecodeerde teksten
Niveau van regelgeving
Internationale verdragen

Instantie

Tekst

Raad van Europa
VN

EVRM
UVRM
Verdrag van Genève

EU

Dublinakkoord
Eurodac
Handvest
Richtlijn derde landen
Richtlijn minimumnormen
Richtlijn tijdelijke bescherming

Rijksoverheid

Paspoortwet
Vreemdelingenwet 2000

- Ministerie voor Grote Stedenen Integratiebeleid,
- Ministerie van Justitie
- Ministerie van Buitenlandse
zaken

Paspoort uitvoeringsregeling
Nederland 2001

Europese regelgeving

Nationale wetgeving

Ministeriële regelingen extern

Ministerie van Justitie
- Ministerie van Justitie
- Ministerie van Buitenlandse
Zaken,
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van Financiën

Paspoort uitvoeringsregeling
buitenland 2001
Reglement regime grenslogies
Vreemdelingenbesluit 2000
Voorschrift Vreemdelingen 2000

Ministeriële regelingen intern
Ministerie van Justitie

Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

EMN

Annual Policy Report 2008
Annual Policy Report 2009
Werkinstructie Tolk 2009
Werkinstructie Vluchtverhaal 2005
Brochure: Hervestiging van
vluchtelingen in Nederland 2009
Protocol Leeftijdsonderzoek 2010
Leidraad voor de asieladvocaat
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2009
Vluchtelingendata beschouwing
Evaluatie Vreemdelingenwet 2000

Beleidsteksten van organisaties

IND

VAJN
VWN
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Tabel III. Overzicht ongecodeerde teksten
Niveau van regelgeving
Europese regelgeving

Instantie

Tekst

EU

Schengenakkoord

Amnesty International

The Netherlands: The Detention of
Irregular Migrants and AsylumSeekers
2008
Website-informatie
Website-informatie
Jaarverslag 2009
Financieel jaarverslag 2009
Schriftelijke reactie rapport
individuele ambtsberichten
Website-informatie
Kaderdocument grenstoezicht 2009
Website-informatie
Jaarverslag en slotwet 2009
Website-informatie
Werkinstructie Ambtsberichten 2010

Beleidsteksten organisaties

Dienst Terugkeer en Vertrek
IND

Koninklijke Marechaussee
Ministerie van Justitie
Ministerie van Buitenlandse
Zaken
Ministerie van Defensie
Nationale Ombudsman

Raad voor Rechtsbijstand
UNHCR

VAJN

Vreemdelingenpolitie
VWN

Website-informatie
Rijksjaarverslag Defensie 2009
Website-informatie
Rapport vreemdelingendiensten 2003
Ambtsberichten rapport 2007
Website-informatie
Jaarverslag 2009
Website-informatie
UNHCR Handbook
UNHCR News stories
Global Appeal 2011
Website-informatie
Leidraad voor de asieladvocaat
Spijkerboer, T. Nieuwe
Asielprocedure, 2010
Wedemeijer, J.J. De Nieuwe
Asielprocedure, 2010
Website-informatie
Persbericht 25-06-2010
Website-informatie
Jaarrekening 2009
Vluchtelingen in getallen 2010
Website-informatie
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Deel IV
Bevindingen
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4. Vijf niveaus van regelgeving
In dit onderzoek zijn dus beleidsteksten op verschillende niveaus geanalyseerd aan de hand van het
eerder beschreven analysekader. In dit deel wordt ingegaan op de bevindingen van die analyse. Welk
perspectief is terug te vinden in de beleidsteksten? Wat is de rol van globalisering respectievelijk ICT
in deze beleidsteksten. En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende niveaus
van regelgeving?
Omdat deze niveaus van regelgeving een belangrijke rol spelen in deze analyse van het
Nederlands asielbeleid, is ervoor gekozen hier de indeling van de bevindingen op te baseren. Zodoende
begint deze uiteenzetting met de internationale verdragen die de basis vormen voor de nationale weten regelgeving (1). Vervolgens wordt de Europese regelgeving besproken (2) waarna uitvoerig wordt
ingegaan op de teksten op nationaal niveau (3). Het gaat daarbij dus om de wetgeving en daarmee
samenhangende ministeriële regelingen. Hierna wordt ingegaan op de circulaire en de afwijkende rol
van deze tekst(4). Tot slot komen de beleidsteksten van organisaties aan bod (5). Hierbij wordt onder
andere ingegaan op de onderlinge verhoudingen, verschillen en overeenkomsten tussen de bij de
uitvoer betrokken organisaties. Per niveau wordt vervolgens besproken welk perspectief terug te
vinden is in de tekst, welke belangen en argumenten in dat kader aan de orde komen, de rol van
globalisering en de rol van ICT. Vervolgens volgt per niveau een deelconclusie: wat kan op grond van
deze bevindingen worden gezegd over dit niveau van regelgeving?
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4.1. Internationale verdragen
4.1.1. Inleiding
Hier zullen de bevindingen worden besproken van de drie geanalyseerde internationale verdragen: het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens (UVRM) en het Verdrag van Genève. Deze teksten zijn geanalyseerd voor zover ze betrekking
hebben op de toelating van asielzoekers door natiestaten. Welke perspectieven zijn daarin terug te
vinden, en welke belangenafweging wordt daarbij gemaakt?

4.1.2. Voornamelijk vluchtelingperspectief
Het asielbeleid wordt in de internationale verdragen vooral benaderd vanuit het perspectief van de
vluchteling. Dat is goed te zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Zo staat in Artikel 3 van het
EVRM: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen”67. Natiestaten worden hierin niet genoemd; het gaat enkel over een
verbod op foltering.
Een ander voorbeeld betreft de juridische status van de vluchteling, met name het recht op een
rechtvaardig proces en het krijgen van rechtsbijstand68. Wat dat betreft moeten staten dezelfde rechten
verlenen aan vluchtelingen als aan eigen onderdanen. Daardoor moet de staat een vluchteling helpen
zich te beschermen tegen handelingen van diezelfde staat. Dit klinkt een beetje abstract, maar waar het
op neerkomt is dat een vluchteling bij de rechter zijn of haar gelijk kan halen als hij door een staat
onterecht wordt behandeld. Het gaat er hier dus niet alleen om dat een vluchteling daartoe de
mogelijkheid heeft, maar ook om actieve ondersteuning daarbij. Deze regelingen zijn bij uitstek
opgesteld vanuit het perspectief van de vluchteling: bij een belangengerschil dient de staat de
vluchteling te helpen zich te verdedigen.
Het recht op vrijheid van beweging is eveneens internationaal vastgelegd – zowel voor
onderdanen in het algemeen als vluchtelingen in het bijzonder. Het gaat hierbij om twee verschillende
rechten: het recht je vrijelijk te bewegen binnen landsgrenzen en het recht het land te verlaten69.
Hoewel dit in het UVRM genoemd staat tussen (andere) politieke rechten, is het in het EVRM
opgenomen in protocol nr. 4 met als doel “het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet
reeds in het Verdrag en in het Eerste Protocol daarbij zijn opgenomen”70. De vrijheid van beweging is
hier dus een voorwaarde die andere rechten mogelijk maakt. Interessant genoeg bieden deze rechten
EVRM, art. 3
Genève, art. 16
69 UVRM, art. 13; EVRM, protocol nr 4 art. 2; Genève, art. 26.
70 EVRM, protocol nr. 4
67
68
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geen garantie ergens anders te worden toegelaten. Hierdoor kunnen mensen als het ware “tussen
grenzen” terecht komen, wanneer zij het land hebben verlaten, daar niet naar terug kunnen keren en
ook niet worden toegelaten tot een ander land.
Het

belangrijkste

aspect

waaruit

blijkt

dat

deze

teksten

getuigen

van

een

vluchtelingenperspectief zijn de in deze verdragen opgenomen regelingen met betrekking tot het recht
op asiel zelf. Dat recht is als volgt vastgelegd in de UVRM:
Artikel 14
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen
vervolging.
Interessant is dat dit recht niet voorkomt in het EVRM. Wel staat hierin het eerder genoemde verbod
op foltering en mensonterende handelingen. Tevens wordt asiel als zodanig niet genoemd in het
vluchtelingenverdrag. In dit verdrag zijn wel de eerder besproken definitie van een vluchteling en het
zogenaamde refoulement-verbod opgenomen. Dit laatste behelst een verbod voor natiestaten om een
vluchteling uit te zetten of terug te leiden naar de grenzen van een land van herkomst “waar zijn leven
of vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging”71.

4.1.3. Waarborgen natiestaat
Hoewel uit deze voorbeelden blijkt dat het vluchtelingenperspectief een belangrijke – zo niet essentiële
– rol speelt in deze internationale wetteksten, wil dat niet zeggen dat het natiestaatperspectief niet in
deze teksten terug te vinden is. Er zijn wel degelijk regelingen in opgenomen die tegemoet komen aan
nationale, of particuliere belangen. Vaak berusten deze regelingen op bescherming van de nationale
orde en veiligheid in de ontvangende staat. Zo hoeven vluchtelingen niet toegelaten te worden
wanneer die toelating een gevaar oplevert voor het land zelf72.
Een treffend voorbeeld van een dergelijke redenering is terug te vinden in de argumenten die
worden gegeven op grond waarvan iemands vrijheid mag worden beperkt, met andere woorden: de
uitzonderingsregels op de hierboven besproken vrijheid van beweging. De enige mogelijkheid
waardoor de “vrijheid van verplaatsing” kan worden beperkt behelst volgens het EVRM:

[Maatregelen die] in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de
nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde,
voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de
goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

71
72

Genève, art. 33
Genève, art. 1 F
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Volgens eenzelfde redenering mag er een uitzondering gemaakt worden op het refoulement-verbod
wanneer er ernstige redenen zijn de persoon in kwestie te beschouwen als “een gevaar voor de
veiligheid van het land waar hij zich bevindt”73. Bovendien mag iemand, ondanks zijn erkend
vluchtelingschap, de toegang tot het land worden geweigerd op grond van artikel 1F. Dit artikel is
wellicht het meest bekende artikel van de Conventie van Genève en luidt als volgt:

De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op een persoon ten aanzien van wie er
ernstige redenen zijn om te veronderstellen, dat:
- hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de
menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten
welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te
roepen;
- hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht,
voordat hij tot dit land als vluchteling is toegelaten;
hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en
74
beginselen van de Verenigde Naties.
Bij artikel 1F wordt het weigeren van de toegang aan verdragsvluchtelingen dus eveneens
gelegitimeerd op basis van veiligheidsoverwegingen.
Dit is echter niet het enige dat van het natiestaatperspectief terug te vinden is in deze teksten.
Er wordt meerdere malen verwezen naar het territoriale karakter van de uitvoering van deze
internationale regels75. Natiestaten zijn immers de instanties via welke deze rechten en vrijheden
dienen te worden beschermd. Daarbij wordt in het EVRM geregeld een termijn gegeven waarin de
regelingen in het verdrag na ondertekening ingevoerd dienen te zijn. Daarnaast wordt er in het
Verdrag van Genève op gewezen – namelijk in het 2e artikel – dat vluchtelingen plichten hebben
tegenover de staat waar zij zich op dat moment in bevinden.

4.1.4. Globalisering & ICT
Op het gebruik van ICT in het asielbeleid wordt in deze teksten niet ingegaan. Dit kan worden
verklaard door de datering van de teksten enerzijds (namelijk voor de opkomst van grootschalig ICTgebruik in beleid) en het hoge abstractieniveau anderzijds. Deze teksten gaan niet over de concrete
maatregelen die moeten worden getroffen, maar over de doelen die nagestreefd dienen te worden.
Wat betreft globalisering is de opvallendste bevinding dat nationale wetgeving ondergeschikt
is aan deze internationale regelingen. Deze teksten getuigen daarmee van de eerder besproken
“transnationale wetgevingsregimes”. Daarmee wordt de autonomie van natiestaten ten opzichte van

Genève, art. 33, 2e lid
Genève, art. 1F.
75 EVRM, art. 10, 2e lid; art. 56; protocol 1, art. 4; protocol 4, art. 5; Protocol 6, art. 5; Protocol 7, art. 6;
protocol 12, art. 2; UVRM, preambule; Genève, art. 40
73
74
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internationale instanties als de VN en de Raad van Europa verkleind. Letterlijk wordt er in deze
context gesproken van de “suprematie van het [internationaal] recht”76.

4.1.5. Deelconclusie internationale verdragen: randvoorwaarden voor
bescherming
Deze bevindingen komen kortom goed overeen met de vooropgestelde verwachtingen voor dit niveau
van regelgeving. De hier onderzochte teksten getuigen voornamelijk van een vluchtelingenperspectief
op het asielbeleid: hun rechten en vrijheden zijn door deze internationale wetteksten vastgelegd,
evenals verplichting voor natiestaten om de bescherming ten uitvoer te brengen. In veel gevallen
betekent dit voor een erkend vluchteling dat hij recht heeft op een behandeling die gelijk staat aan die
van onderdanen van het ontvangende land. Er staat echter weinig in over asielzoekers, behalve het
recht op asiel en het verbod om mensen die asiel hebben aangevraagd terug te sturen naar onveilige
gebieden: het non-refoulementprincipe.
In deze teksten is sprake van verschillende belangen, waarbij de nadruk ligt op belangen van
vluchtelingen. In de eerste plaats het bieden van een veilige vluchthaven op basis van humanitaire
overwegingen. Behalve het bieden van veiligheid voor de vluchteling zijn in deze verdragen regelingen
vastgelegd ten gunste van economische en culturele belangen van vluchtelingen. Deze hebben echter
formeel gezien geen betrekking op het wel of niet toelaten van vluchtelingen. Behalve belangen van
vluchtelingen wordt nationale veiligheid aangegeven als belang van natiestaten. Veiligheid kan wel een
grond zijn om een erkend vluchteling de toegang tot het land te ontzeggen.
Het beleid is op dit niveau gericht op het de internationale bescherming van vluchtelingen,
waarbij grensoverschrijdende wetgeving het belangrijkste middel is om die bescherming te realiseren.
Deze internationale verdragen vormen in die zin een inperking van de nationale autonomie:
natiestaten zijn verplicht zich aan deze regelgeving te houden. Er zijn echter weinig sancties vastgelegd
voor het geval dat natiestaten niet aan deze verplichting voldoen.
Dat natiestaten aan de ene kant verplicht zijn vluchtelingen bescherming te bieden en daar
aan de andere kant bij verzuim geen sancties tegenover staan, brengt een aantal risico’s met zich mee.
Ten eerste dat de ontvangende samenleving wordt geschaad door het verplicht bieden van
bescherming aan vluchtelingen. Er zijn immers wereldwijd veel vluchtelingen. Wanneer die hun heil
zoeken in één land kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de ontvangende samenleving. Hoewel er
wat betreft nationale veiligheid wel waarborgen in deze tekst zijn opgenomen, is dat niet het geval
indien het nationale belang in gevaar komt door de hoeveelheid vluchtelingen. Het tweede risico voor
natiestaten is dat door beperking van de nationale autonomie het risico bestaat op een
legitimiteitsdeficit in het nationaal beleid. Dit is echter alleen het geval indien de belangen van de
natiestaat niet overeenkomen met deze internationale verdragen.
76
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Behalve risico’s voor de natiestaat, vormt de NIMBY-redenering een risico voor asielzoekers.
Want hoewel in deze internationale verdragen veel regelingen zijn opgenomen over vluchtelingen, is er
weinig vastgelegd over asielzoekers. Doordat het niet altijd duidelijk is of een asielzoeker een
vluchteling is en de behandeling van een asielverzoek publieke middelen kost, nemen natiestaten
liever geen asielverzoeken in behandeling, wanneer de asielaanvraag in een ander land kan worden
onderzocht. Immers wanneer een andere staat zorg draagt voor de opvang van vluchtelingen, is het
algemeen belang gediend, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor de betreffende natiestaat.
Deze redenering wordt versterkt door het in Deel II genoemde sneeuwbal effect, want hoe meer
asielverzoeken, hoe hoger de kosten voor het asielbeleid, hoe minder publieke middelen ter
beschikking staan ten dienste van belangen die de nationale bevolking direct ten goede komen.
In het asielbeleid wordt een afweging gemaakt van de verschillende belangen met betrekking
tot het wel of niet toelaten van asielzoekers. Deze internationale verdragen bieden bij die afweging wel
randvoorwaarden voor de bescherming van vluchtelingen, maar er zijn weinig regelingen vastgelegd
met betrekking tot asielzoekers. Hierdoor bestaat er aan de hand van deze internationale verdragen
vrij veel ruimte voor natiestaten om invulling te geven aan het asielbeleid.
Dit roept de vraag op hoe deze internationale regels zich verhouden tot het grensbeleid op
andere niveaus van regelgeving. In de eerste plaats hoe deze teksten zich verhouden tot het asielbeleid
zoals dat is vastgelegd in Europese regelgeving. Zijn de teksten op Europees niveau geschreven vanuit
het vluchtelingenperspectief, of vanuit het natiestaatperspectief, of is er sprake van een Europees
perspectief op het asielbeleid? In hoeverre sluit Europese regelgeving aan bij deze transnationale
wetgevingsregimes? En in hoeverre wordt op Europees niveau wel ingegaan op de in deze
internationale teksten afwezige ICT-toepassingen in het asielbeleid?

62

Van Genève tot Ter Apel

4.2. Europese regelgeving
4.2.1. Inleiding
Op Europees niveau zijn zes verschillende teksten onderzocht die betrekking hebben op het
asielbeleid: het Handvest van de Europese Unie, het Dublinakkoord, Eurodac, de richtlijn
minimumnormen, de richtlijn derde landen en de richtlijn tijdelijke bescherming. Deze teksten
tezamen geven een goed beeld van de belangrijkste Europese regelingen met betrekking tot het
asielbeleid. Wat kan op basis van de analyse van deze teksten worden gezegd over de verschillende
perspectieven en de belangenafweging in het asielbeleid op Europees niveau?

4.2.2. Europees perspectief
De belangrijkste bevinding van de analyse van de Europese regelgeving is dat er inderdaad sprake is
van een Europees perspectief in de onderzochte teksten. Dit is een belangrijke bevinding omdat het
een aanvulling is op de twee eerder getypeerde perspectieven. Dit perspectief blijkt uit een aantal
formuleringen en regelingen die specifiek tegemoet komen aan belang van de Europese gemeenschap
– en niet aan individuele natiestaten, of aan asielzoekers. Dit Europese perspectief komt zowel
gedeeltelijk overeen met het natiestaatperspectief, als met het vluchtelingenperspectief. Echter, het
wijkt op bepaalde punten ook af van deze twee perspectieven. Deze kenmerken, verschillen en
overeenkomsten zullen achtereenvolgens worden besproken.
Wat betreft taal en formulering zijn een aantal tekstfragmenten duidelijk niet vanuit het
asielzoekerperspectief of het natiestaatperspectief geschreven, maar expliciet vanuit het Europees
perspectief. Een voorbeeld hiervan is het volgende citaat dat behalve in het Handvest en Eurodac in
alle onderzochte teksten in de preambule terug te vinden is:

De uitwerking van een gemeenschappelijk asielbeleid, dat een gemeenschappelijke
Europese asielregeling omvat, is een wezenlijk aspect van de doelstelling van de Europese
Unie om geleidelijk een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te
brengen, die openstaat voor diegenen die onder druk van de omstandigheden op wettige
77
wijze bescherming in de Europese Unie trachten te verkrijgen.
Kenmerkend voor het Europese perspectief is dat het hier expliciet gaat om een doelstelling, met een
verwijzing naar hogere doelen (namelijk vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid), hoewel dit in
internationale verdragen, zoals het Verdrag van Genève, wel terug te vinden is, komt het haast niet
voor in nationale wet- en regelgeving. Wat dit anders maakt dan het vluchtelingenperspectief in
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internationale teksten, is dat deze formulering is opgesteld door een instantie die de bescherming
moet bieden – iets wat bij dergelijke internationale verdragen niet het geval is.
Het gaat hier bovendien expliciet om een Europese visie op asiel: bescherming wordt geboden
door de Europese Unie. Lidstaten worden hierin dus niet expliciet genoemd. Wel speelt hierbij een
evenredige lastenverdeling een belangrijke rol78. Interessant, en tevens typerend voor dit Europese
perspectief, is dat hier territoriale veiligheid – namelijk binnen de Europese “ruimte” – in verband
wordt gebracht met het bieden van bescherming aan vluchtelingen. Dit zowel in tegenstelling tot het
vluchtelingenperspectief waarin het territoriale aspect van het bieden van bescherming niet expliciet
een rol speelt, als in tegenstelling tot het natiestaatperspectief waarin territoriale veiligheid wel een
belangrijke rol speelt, maar vooral wordt gebruikt als argument om asielzoekers te niet toe te laten.
Het expliciteren van een afweging van belangen is kenmerkend voor het Europese perspectief.
Bovendien worden behalve de vaak genoemde veiligheidsargumenten of humanitaire overwegingen
expliciet economische en culturele belangen meegewogen in deze regelgeving. Een voorbeeld van dit
laatste is dat bij de evaluatie van de richtlijn internationale bescherming rekening wordt gehouden met
“de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de lidstaten alsook met de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke basisbeginselen op het stuk van de integratie”79.
Dit Europese perspectief gaat dus uit van de belangen van de Europese gemeenschap. Daarbij
is het aan de ene kant van belang dat er een regeling is voor adequate opvang van asielzoekers waarbij
landen niet onevenredig worden belast. Aan de andere kant is het van belang dat die bescherming van
asielzoekers niet ten koste gaat van de belangen van de Europese gemeenschap. Deze belangen worden
expliciet genoemd in de Europese regelgeving en betreffen, evenals de eerder geformuleerde nationale
belangen, humanitaire, economische, culturele, en veiligheidsoverwegingen.
Naast deze uitgesproken Europese aspecten van deze teksten, zijn er zowel fragmenten te
vinden die te plaatsen zijn onder het natiestaatperspectief, als fragmenten die te plaatsen zijn onder
het vluchtelingenperspectief. Zo zijn er een aantal waarborgen in de tekst opgenomen: regelingen die
voorkomen dat de belangen van een partij worden geschaad. In deze Europese regelgeving hebben die
waarborgen zowel betrekking op lidstaten als op asielzoekers, maar de waarborgen ten aanzien van
asielzoekers komen aanzienlijk meer voor dan die ten aanzien van natiestaten.
In het verlengde van deze waarborgen wordt er uitgebreid ingegaan op de verplichtingen van
Natiestaten ten opzichte van de bescherming van asielzoekers, en de plichten van asielzoekers ten
opzichte van natiestaten. Beiden zijn terug te vinden in de eerdergenoemde twee perspectieven, maar
kenmerkend voor dit Europese perspectief is dat er expliciet wordt gewezen op de plichten en
verantwoordelijkheden van beide partijen. Een voorbeeld waarin wordt gewezen op de plichten van
beide partijen komt ter sprake wanneer het gaat over de minimumnormen ten aanzien van informatie:
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De lidstaten verstrekken asielzoekers binnen een redelijke termijn van ten hoogste 15 dagen
na de indiening van het asielverzoek bij de bevoegde autoriteit ten minste informatie over de
geldende voordelen en over de verplichtingen die zij moeten nakomen in verband met de
80
opvangvoorzieningen.
Tot slot is het vluchtelingenperspectief terug te vinden in een ruimere definitie van wanneer iemand in
aanmerking komt voor asiel. Die definitie is opgenomen in internationale verdragen. Op Europees
niveau is besloten
Dat de bepalingen ten aanzien van de vluchtelingenstatus moeten worden aangevuld met
maatregelen inzake subsidiaire vormen van bescherming die eenieder die een dergelijke
81
bescherming behoeft een passende status verlenen.
De Europese interpretatie van wie in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatus is dus een
ruimere dan die terug te vinden is in internationale verdragen als het Verdrag van Genève.

4.2.3. Globalisering als vereiste
Wat betreft globalisering en de veranderende verhouding in autonomie tussen natiestaten en inter- of
supranationale instanties zijn deze Europese teksten ook interessant. De EU vormt in een aantal
gevallen duidelijk een inperking op nationale soevereiniteit. Zo zijn op Europees niveau verplichtingen
vastgelegd ten aanzien van natiestaten en worden sommige besluiten in het asielbeleid op Europees
niveau genomen. In sommige gevallen zijn er ook sancties geformuleerd wanneer natiestaten
verzuimen hun verplichtingen na te komen. Die sancties worden echter door de lidstaten zelf ingesteld
zoals blijkt uit artikel 30 van de richtlijn minimumnormen:

De lidstaten stellen de regels inzake de sancties vast die op de schending van de ter
uitvoering van deze richtlĳn vastgestelde nationale bepalingen van toepassing zĳn en treffen
alle voor de toepassing van deze sancties nodige maatregelen. De aldus vastgestelde
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
Kenmerkend voor deze Europese regelgeving is de nadruk die wordt gelegd op internationale
samenwerking. In deze teksten wordt internationale samenwerking (en samenwerking tussen lidstaten
onderling en tussen lidstaten en de Europese Commissie) vooral genoemd in het kader van gedeelde
verantwoordelijkheid en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking. Door deze
samenwerking zijn natiestaten aan de ene kant meer afhankelijk van andere lidstaten, aan de andere
kant kan dit de nationale autonomie ook vergroten, doordat met meer coördinatie de landsgrenzen
beter kunnen worden gecontroleerd.
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Richtlijn minimumnormen, hoofdstuk 5, artikel 1.
Richtlijn derde landen, preambule art. 5.
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4.2.4. ICT als noodzaak en risico
Het gebruik van ICT komt in deze Europese teksten uitdrukkelijk naar voren. Wat dit betreft
is het geanalyseerde Eurodac exemplarisch. Deze tekst gaat in zijn geheel over een ICT-toepassing ten
behoeve van een meer gecoördineerd Europees asielbeleid. Eurodac is een geautomatiseerde centrale
gegevensbank waarin persoonsgegevens en biometrische kenmerken worden opgeslagen van
asielzoekers en bijvoorbeeld illegale vreemdelingen. Deze database is vanuit elke lidstaat toegankelijk.
Doordat vingerafdrukken kunnen worden afgenomen wanneer iemand asiel aanvraagt kunnen deze
gegevens worden vergeleken met de gegevens in deze databank. Op deze manier kan worden
voorkomen dat asielzoekers in meerdere landen tegelijk asiel aanvragen. Bovendien kan hierdoor
eenvoudiger worden bepaald welke natiestaat conform het Dublinakkoord verantwoordelijk is voor de
opvang van de betreffende asielzoeker.
ICT-toepassingen als deze databases worden in deze Europese teksten beschreven als voor het
beleid noodzakelijke instrumenten. Wel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de risico’s die met het
gebruik van dergelijke ICT-toepassingen gepaard gaan. Zodoende zijn een aantal waarborgen in deze
teksten opgenomen om deze risico’s tegen te gaan. Er wordt bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op de
doelen waarvoor (biometrische) persoonsgegevens gegevens wel en niet mogen worden gebruikt (doelmiddelbinding) en wie wel en wie geen toegang heeft tot deze gegevens om machtsmisbruik te
voorkomen.

4.2.5. Deelconclusie Europese regelgeving: Europees perspectief
Op basis van de analyse van Europese regelgeving kan worden geconcludeerd dat er inderdaad sprake
is van een Europees perspectief. Meer nog dan in internationale verdragen worden de verschillende
belangen in deze regelingen expliciet vermeld. Er kan op basis daarvan onderscheid worden gemaakt
tussen humanitaire, sociale, culturele en veiligheidsbelangen in het Europees beleid. Daarbij worden
de belangen van de nationale bevolkingen (bijvoorbeeld de kosten voor de opvang en de gevolgen voor
de arbeidsmarkt) afgewogen tegen het belang van een adequate opvang. Doordat in deze Europese
teksten enerzijds nadruk wordt gelegd op het belang van bescherming van vluchtelingen en het beleid
anderzijds tot stand komt door samenwerking tussen verschillende natiestaten lijkt Europese
regelgeving als brug te fungeren tussen het vluchtelingenperspectief en het natiestaatperspectief
waarmee het NIMBY-probleem wordt ondervangen, zonder dat daarmee de belangen van natiestaten
worden geschaad.
Behalve nationale belangen en de belangen van vluchtelingen wordt expliciet gewezen op het
belang van de Europese gemeenschap en een gemeenschappelijk asielbeleid. Wat dit betreft is het
Europees perspectief vergelijkbaar met het natiestaatperspectief, alleen dan met betrekking tot andere
territoriale en culturele grenzen. Vanuit beide perspectieven wordt het asielbeleid gelegitimeerd door
het belang van de onderdanen. Waar het natiestaatperspectief gericht is op de nationale bevolking, is
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het Europees perspectief gericht op de Europese gemeenschap. Bij beiden wordt veel waarde gehecht
aan territoriale veiligheid, het belang van cultuurbehoud en wordt het asielbeleid als belastend gezien
doordat er publieke middelen mee gemoeid zijn.
Wat betreft de nationale autonomie en de mate van internationale samenwerking in het beleid
zijn de in deze Europese teksten opgenomen regelingen ambigu. Op grond van de verschillende
verplichten ten aanzien van natiestaten en de waarborgen voor vluchtelingen in de teksten wordt aan
de ene kant wordt de nationale autonomie beperkt door Europese (transnationale) wetgeving. Aan de
andere kant, zijn er ook verplichtingen in deze tekst opgenomen ten aanzien van vluchtelingen en
waarborgen ten aanzien van natiestaten. Daar moet wel bij worden vermeld dat er wel sancties worden
vermeld wanneer asielzoekers hun verplichtingen niet nakomen, terwijl bij de verplichtingen van
natiestaten alleen wordt vermeld dat de verschillende lidstaten onderling sanctieafspraken moeten
treffen voor het geval een van hen haar verplichtingen verzaakt. Of het Europese beleid een inbreuk
vormt op het nationale beleid is tot slot niet eenduidig omdat Europese regelgeving bestaat bij de
gratie van het nationaal belang. Er vindt dus vooral internationale samenwerking plaats ten behoeve
van een door natiestaten gedeeld belang.
ICT-toepassingen zijn in deze Europese regelgeving van groot belang gezien deze
internationale samenwerking faciliteren. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn de digitale
opslag en uitwisseling van persoonsgegevens in (inter)nationale databases en het gebruik van
biometrie. Deze middelen zijn niet alleen technologisch hoogstaand, ze hebben ook een grote invloed
op de toelating van asielzoekers. In deze teksten wordt bij het gebruik van ICT zowel gewezen op het
belang van dergelijke middelen voor een efficiënt en gemeenschappelijk asielbeleid, als op de risico’s
die met dat gebruik gepaard gaan.
In deze regelingen is niet alleen vastgelegd welke middelen op welke manier moeten worden
gebruikt; er zijn ook waarborgen in opgenomen tegen machtsmisbruik, function creep, goal
displacement en ten behoeve van de privacy van vluchtelingen. Deze waarborgen gelden zowel voor
ICT-applicaties, als voor andere beleidsmaatregelen, zoals de verschillende grenscontroles. Behalve
deze waarborgen geldt voor de legitimiteit van het beleid op Europees niveau eveneens dat Europese
regelingen niet ten koste mogen gaan van de Europese gemeenschap. Het asielbeleid komt gezien deze
bevindingen

tot

stand

in

een

spanningsveld

tussen

het

natiestaatperspectief,

het

vluchtelingenperspectief en het Europees perspectief. Het eerder beschreven analysekader kan op
grond hiervan als volgt worden aangevuld:
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Tabel IV. Analysekader 2.0
Vluchtelingperspectief

Natiestaatperspectief

Europees perspectief

Interpretatie
vanuit

Vluchteling

Nationale bevolking

Europese gemeenschap

Belangen

Persoonlijke veiligheid of
Economische welvaart

Nationale veiligheid,
economische welvaart,
cultuurbehoud,
humanitaire hulp

Veiligheid binnen EU,
economische welvaart,
cultuurbehoud lidstaten,
humanitaire hulp

Beleidsdoel

Bescherming van mensen in
nood

Bescherming
belangen

Bescherming
belangen
Europese gemeenschap

Het aanvragen van asiel

Controle op asielmigratie

Gemeenschappelijk
asielbeleid, verplichtingen
natiestaten en asielzoekers

ICT

Vooral
risico’s:
function
creep, privacyschending

Vooral baten: efficiëntie en
effectiviteit

Noodzakelijk
voor
gemeenschappelijk beleid,
waarborgen tegen risico’s

Globalisering

Internationale bescherming
van
vluchtelingen
door
transnationale wetgeving &
internationale samenwerking
ten
behoeve
van
vluchtelingen

Beperking van nationale
autonomie
door
transnationale wetgeving
&
internationale
samenwerking
ten
behoeve van natiestaat

Vergroting
Europese
autonomie,
beperking
nationale autonomie &
internationale
samenwerking
door
natiestaten ten behoeve
van
gemeenschappelijk
belang

Risico’s

NIMBY, goal displacement,
function
creep
&
machtsmisbruik

Bescherming ten koste van
nationale bevolking &
gebrek aan controle op
asielmigratie

Bescherming ten koste
van
Europese
gemeenschap

Middelen
beleid

in

nationale

De bescherming van vluchtelingen krijgt pas concreet betekenis in nationaal beleid. Nationale wet- en
regelgeving is dus van cruciaal belang in het formele asielbeleid. Hoe verhouden deze teksten zich tot
de besproken internationale verdragen en Europese regelgeving?
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4.3. Nationale wet- en regelgeving
4.3.1. Inleiding
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven en belangen in de nationale wet- en
regelgeving zijn de volgende wetten en ministeriële regelingen onderzocht: de Paspoortwet, de
Vreemdelingenwet

2000

Paspoortuitvoeringsregeling

(VW),

de

Buitenland,

Paspoortuitvoeringsregeling
het

Vreemdelingenbesluit

Nederland
(Vb),

het

en

de

Voorschrift

Vreemdelingen (VV) en het Reglement Regime Grenslogies. Ze worden tezamen besproken gezien de
grote mate van overlap en onderlinge verwijzingen. Deze teksten hebben bovendien betrekking op
iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt – of wil bevinden in het geval van asielzoekers.
Dit in tegenstelling tot de Vreemdelingencirculaire die alleen regelingen bevat voor uitvoerende
ambtenaren en overheidsinstanties en zodoende apart zal worden besproken.
Gezien het belang van dit niveau van regelgeving voor het Nederlandse beleid en de omvang
van de geanalyseerde teksten worden deze wetten en ministeriële regelingen uitvoeriger besproken
dan de voorgaande teksten. Bij deze bespreking wordt eerst ingegaan op het belangrijkste perspectief.
Vervolgens wordt besproken welke belangen en maatregelen in het beleid zijn opgenomen waaruit dat
nationale perspectief blijkt. Omdat dit niet los te zien is van de nationale autonomie ten opzichte van
inter- en supranationale instanties, worden deze aspecten hierbij besproken. Gezien de ICTtoepassingen in het beleid nauw verweven zijn met andere maatregelen is ervoor gekozen om deze
voornamelijk te bespreken aan de hand van de beleidsmaatregelen waar ze voor worden toegepast. Na
deze bespreking volgt tot slot een deelconclusie over de nationale wet- en regelgeving, waarin deze
bevindingen in onderlinge samenhang worden besproken.

4.3.2. Nationaal beleid, nationaal perspectief
Waar internationale verdragen vooral vanuit het vluchtelingperspectief zijn opgesteld, is dat bij
nationale wetgeving niet het geval. De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot asiel maakt
namelijk onderdeel uit van het nationale grensbeleid. In het grensbeleid heeft niet de bescherming van
asielzoekers, maar de controle op wie die grens oversteekt de hoogste prioriteit. Ten behoeve van die
controle gelden toelatingseisen voor vreemdelingen – en dus ook voor asielzoekers. Die toelatingseisen
zijn in eerste instantie gebaseerd op nationale belangen, wat overigens niet betekent dat er geen
rekening wordt gehouden met de belangen van asielzoekers. Hoe is dit nationale perspectief terug te
vinden in de onderzochte teksten en om welke belangen gaat het in het nationale asielbeleid? Het
natiestaatperspectief blijkt niet alleen uit de stijl en formulering van de teksten, maar ook uit de erin
opgenomen toelatingseisen en beleidsmaatregelen met betrekking tot de toelating van asielzoekers.
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4.3.2.1.

Stijl en formulering

Dat deze nationale wet- en regelgeving is geschreven vanuit een natiestaatperspectief blijkt uit een
aantal stilistische kenmerken. De naamgeving van de wetten zelf is wat dit betreft exemplarisch. Zo
heet de belangrijkste wettekst met betrekking tot de toelating van asielzoekers en andere nietNederlanders de “Vreemdelingenwet”. Vanuit de vluchteling is het land waar asiel wordt aangevraagd
het vreemde land; vanuit de natiestaat is de vluchteling de vreemdeling. Dit begrip “vreemdeling”
wordt in de Vreemdelingenwet gedefinieerd aan de hand van nationale (en niet per se territoriale)
grenzen. Zo staat er bij de inleidende bepalingen dat met vreemdeling iemand wordt bedoeld die “de
Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet
worden behandeld”. Een wet die de toelating behandelt van vreemdelingen is bij uitstek geschreven
vanuit de regelgevende instanties van het land zelf – in dit geval de Nederlandse staat.
Hetzelfde geldt voor de paspoortwet. Een paspoort is een administratief middel waarmee uit
kan worden gecontroleerd wie het land verlaat of binnenkomt. Een dergelijk middel is in de eerste
plaats van belang voor de natiestaat zelf en niet direct in het belang van een vluchteling. Immers,
zonder dergelijke grenscontroles zouden asielzoekers waarschijnlijk eenvoudiger landsgrenzen kunnen
oversteken om een veilig land te bereiken.
Dit natiestaatgeoriënteerde perspectief blijkt tevens uit specifieke formuleringen. Het eerste
lid van Artikel 31 van de VW is wat dat betreft een exemplarisch voorbeeld:
Artikel 31
1.Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in
artikel 28 [verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd] wordt afgewezen indien de vreemdeling
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn aanvraag is gegrond op omstandigheden die, hetzij op
zich zelf, hetzij in verband met andere feiten, een rechtsgrond voor verlening vormen.
Het gaat hier om vergunningen die nodig zijn om in het land te mogen verblijven en de voorwaarden
op grond een dergelijke vergunning wordt verleend. Een asielzoeker moet zodoende aannemelijk
maken waarom hij voor een bepaalde tijd in Nederland mag verblijven. Interessant in deze
formulering is bovendien dat hij in principe niet mag blijven, tenzij hij daar een gegronde reden voor
heeft. Zowel vergunningen die nodig zijn voor een “gegrond” verblijf, als het gegeven dat aan dat
verblijf voorwaarden zijn verbonden getuigen van een natiestaatperspectief.
Een ander voorbeeld van dergelijke natiestaat georiënteerde formuleringen zijn de
herhaaldelijke verwijzingen naar “Onze Minister” waarmee de minister wordt bedoeld van het voor de
wet verantwoordelijke ministerie. De term verwijst dus naar degene die verantwoordelijk is voor het
nationale beleid. Door het gebruik van deze term wordt in de tekst de natiestaat gepersonifieerd
waardoor zinnen ontstaan als:
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Indien Onze Minister voornemens is de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
of het verlengen van de geldigheidsduur ervan af te wijzen, dan wordt de vreemdeling
hiervan, onder opgave van redenen, schriftelijk mededeling gedaan.82
In de Paspoortwet is deze formulering eveneens terug te vinden. Artikel 4 van die wet luidt: “Elk
reisdocument blijft na uitreiking rijkseigendom. Onze Minister oefent het eigendomsrecht uit”83.
Dergelijke formuleringen getuigen van een natiestaatperspectief in deze nationale regelgeving.

4.3.2.2.

Belangen in nationale wet- en regelgeving

Het natiestaatperspectief blijkt, behalve bovenstaande en vergelijkbare formuleringen, vooral uit de in
deze teksten terug te vinden belangen die een rol spelen bij de toelating van asielzoekers. Omdat het
niet iedereen zomaar wordt toegelaten, zijn er afhankelijk van het belang voor de natiestaat dat
daarmee gediend is voorwaarden gesteld voor de toelating. Dat nationale belang is op te delen in een
viertal deelbelangen: economische, culturele, humanitaire en veiligheidsbelangen. Deze zijn benoemd
in Deel II van dit onderzoek en zijn terug te vinden in deze wetteksten. Dat een vreemdeling het
Nederlands belang moet dienen staat letterlijk genoemd in artikel 13 van de vreemdelingenwet84:
Artikel 13
Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning wordt slechts ingewilligd indien:
a. Internationale verplichtingen daartoe nopen;
b. Met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend, of
c. Klemmende redenen van humanitaire aard daartoe nopen.
Iemand mag dus in Nederland verblijven wanneer dit volgt uit de eerder beschreven internationale
verdragen, wanneer dat het Nederlands belang dient of op grond van humanitaire overwegingen.
Interessant genoeg staan humanitaire belangen hier apart van het Nederlands belang vermeld.
Wat betreft de verschillende belangen die in het beleid worden genoemd is het belang van veiligheid
een van de meest opvallende belangen waar rekening mee wordt gehouden. Bij “veiligheid” wordt
onderscheid gemaakt tussen de volksgezondheid, de afwezigheid van fraude, en de veelvoorkomende
twee-eenheid “openbare orde en nationale veiligheid”. Met name deze laatste twee begrippen komen
geregeld terug in de onderzochte teksten. In de hier onderzochte teksten komt “openbare orde” als
zodanig 48 keer voor, en “nationale veiligheid” welgeteld 84 keer.
Wanneer veiligheid wordt genoemd komt het er in de meeste gevallen op neer dat individuen
ergens recht op hebben, tenzij dat “een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid”.
Het is zo bezien een negatieve voorwaarde, waarbij onveiligheid een argument is om de bepaalde
VW, Art. 39
Paspoortwet, art. 4
84 VW, art. 13 b
82
83
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rechten (waaronder toegang tot Nederland) te weigeren. Een mooi voorbeeld daarvan is Artikel 3.31 2e
lid onder e. van het Vreemdelingenbesluit (de hierin genoemde artikelen 3.77 en 3.78 gaan
uitgebreider in op wanneer er sprake is van een gevaar voor de openbare orde):

2. De in het eerste lid bedoelde verblijfsvergunning [voor bepaalde tijd] wordt verleend, indien
de vreemdeling: […]
e. Geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid als bedoeld in de
artikelen 3.77 en 3.78.
Naast dergelijke veiligheidsgeoriënteerde overwegingen spelen ook economische belangen een rol bij
het al dan niet toelaten van zogenaamde vreemdelingen. Zo kan iemand een (tijdelijke)
verblijfsvergunning krijgen als hij “arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten, waarmee naar
het oordeel van Onze Minister een wezenlijk Nederlands belang is gediend”85. Op basis hiervan gelden
voor kennismigranten coulantere toelatingseisen.
Bij de toelating wordt bovendien meegewogen over welke middelen van bestaan de
vreemdeling beschikt86. Met “middelen van bestaan” wordt over het algemeen bedoeld dat het nettoinkomen minstens gelijk moet zijn aan de bijstandsnorm in Nederland. Deze economische belangen
worden overigens onafhankelijk van een eventuele asielaanvraag besproken. Dit lijkt erop te duiden
dat het verlenen van asiel in deze wetteksten niet wordt gezien als een economisch belang van de
natiestaat.
Culturele belangen zijn ook terug te vinden in deze teksten. Hoewel het niet vaak letterlijk wordt
genoemd in de onderzochte teksten, verwijzen een aantal regelingen er wel indirect naar. Het gaat
daarbij voornamelijk om regelingen die het eenvoudiger maken om Nederland binnen te komen voor
inwoners van landen met een min of meer gedeelde cultuur. Opvallend is dat sommige groepen
mensen relatief eenvoudig worden toegelaten door de historische band met Nederland. Zo hoeven
Surinamers bijvoorbeeld geen tuberculose onderzoek te ondergaan om te worden toegelaten87, en zijn
ze, mits ze een schooldiploma kunnen overhandigen, uitgezonderd van de inburgeringplicht88.
Een ander voorbeeld van uitzonderingen die gemaakt worden voor inwoners van landen met
een (enigszins) gedeelde cultuur is de uitzonderingspositie die Benelux onderdanen genieten aan de
grens. Voor hen gelden minder strenge toegangseisen. Zo hoeven zij in tegenstelling tot andere
vreemdelingen de grens niet over te steken via grensdoorlaatposten, maar mogen op elk punt
Nederland in- en uitreizen89. Voor onderdanen van lidstaten van de EU geldt een vrijstelling van een
Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) – de vergunning die nodig is voor verblijf in Nederland. Behalve
Vb, art. 3.30, 1e lid onder a.
VW, art. 16 c.
87 Vb, art. 4.46 2e lid.
88 VV, afd. 2, par. 1, art. 3.13 a.
89 Vb, art. 4.4
85
86
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deze EU lidstaten zijn nog een aantal andere landen waarvan de onderdanen niet in het bezit hoeven te
zijn van een MVV. Het gaat hier vooral om (rijke) op het Westen georiënteerde landen, waaronder:
Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.
Daarnaast spelen internationale betrekkingen van Nederland een rol in het al dan niet toelaten
van vreemdelingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen op grond van internationale
betrekkingen als “ongewenst” kunnen worden aangewezen90. Een ander interessant voorbeeld van het
belang van internationale betrekkingen bij het toelatingsbeleid is de toelatingsovereenkomst tussen
Turkije en de Europese Gemeenschap. In de Vreemdelingenwet wordt herhaaldelijk verwezen naar
“Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije”. Dit besluit komt voort uit het kandidaatlidmaatschap van Turkije om lid te worden van de EU.
Zoals vermeld spelen tevens humanitaire belangen een belangrijke rol in het al dan niet toelaten van
asielzoekers. Deze belangen worden vaak onderscheiden van het nationale belang, zoals in het eerder
geciteerde Artikel 13 van de Vreemdelingenwet. Dat hier onderscheid in wordt gemaakt betekent niet
dat het toelaten van mensen op humanitaire redenen het nationale belang niet dient. Dit lijkt enigszins
tegenstrijdig, maar is goed te verklaren aan de hand van het onderscheid tussen vluchtelingen die op
eigen initiatief asiel aanvragen bij de grens, en vluchtelingen die door Nederland worden uitgenodigd
om zich hier te vestigen.
Te beginnen met het laatste. De UNHCR, de afdeling van de VN die zich bezig houdt met het
vluchtelingen wereldwijd draagt jaarlijks een aantal vluchtelingen aan die op grond van het
vluchtelingenverdrag in aanmerking komen voor bescherming in een nieuw land. Natiestaten kunnen
– en zijn door verdragen verplicht – een bepaald aantal van deze aangedragen vluchtelingen
uitnodigen zich in hun land te vestigen91. Nederland is een van de achttien landen die hier actief beleid
op voert en jaarlijks een aantal vluchtelingen de mogelijkheid biedt hier een nieuw bestaan op te
bouwen.
Opvallend genoeg wordt het uitnodigen van vluchtelingen niet wordt genoemd in de
vreemdelingenwet, noch in het Vreemdelingenbesluit, noch in de eigenlijke tekst van het Voorschrift
Vreemdelingen. De enige zin die in deze wet- en regelgeving aan uitgenodigde wordt gewijd staat in
het zesde lid van Bijlage 3 van het Voorschift:

Bijlage 3., behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die
toegang tot Nederland hebben, zonder in het bezit te zijn van een mvv) [...]
6.
Uitgenodigde vluchtelingen die houders zijn van een “laissez-passer” afgegeven door
de Nederlandse autoriteiten;

90
91

VW, art. 67 e
IND, brochure mei 2009
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Dit komt erop neer dat deze mensen geen vergunning nodig hebben om Nederland binnen te komen
omdat ze – op grond van het uitgenodigd zijn – worden voorzien van een zogenaamd “laisser passer”document dat vrije grensovergang garandeert.
In het beleid worden dus de belangen van vluchtelingen meegewogen. Maar in hoerverre
wordt er rekening gehouden met asielzoekers? Die komen immers op eigen initiatief naar Nederland.
Gezien de hoeveelheid uitzonderingen en regelingen die in de wetteksten zijn opgenomen met
betrekking tot asiel, wordt het belang van onuitgenodigde asielzoekers wel degelijk mee gewogen in
het grensbeleid. Bij de toelating van asielzoekers spelen humanitaire belangen dus een grote rol. Zo is
er een aparte verblijfsvergunning op basis van asiel. De gronden waarop iemand aanspraak kan maken
op een dergelijke verblijfsvergunning gaan net als in de Europese regelgeving verder dan de definitie
van het verdrag van Genève. Daarbij speelt het non-refoulementprincipe een belangrijke rol. Mensen
mogen niet worden teruggestuurd als zij in het land van herkomst een reëel risico lopen “om te worden
onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”92.
Klemmende redenen van humanitaire aard worden tevens geregeld genoemd bij de toelating
van asielzoekers. Hierbij speelt de situatie in het land van herkomst zelf een belangrijke rol. Iemand
komt namelijk in aanmerking voor asiel wanneer het teruggestuurd worden van “bijzondere hardheid
zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar”93. Behalve dat wordt rekening gehouden met de
gezinssituatie: directe gezinsleden van vluchtelingen kunnen ook aanspraak maken op bescherming94.
Interessant is dat ook wanneer voor die toelating humanitaire gronden bestaan
veiligheidsoverwegingen worden genoemd als negatieve voorwaarde voor toelating. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij Artikel 32 van de Vreemdelingenwet – waar overigens geregeld naar wordt verwezen in
andere artikelen:
Artikel 32
1.
De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 [bepaalde tijd asiel]
kan worden ingetrokken dan wel de aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur ervan
kan worden afgewezen indien:
a.
De vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft
achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het
verlenen of verlengen zouden hebben geleid;
b.
De vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid;
Op basis van veiligheidsoverwegingen – hetzij fraude, hetzij een gevaar voor de nationale veiligheid –
kan een verblijfsvergunning dus worden geweigerd ondanks humanitaire gronden voor toelating.

VW, art. 28, 1e lid onder b
VW, art. 28, 1e lid onder c en d
94 VW, art. 28, 1e lid onder e en f
92
93
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4.3.2.3.

Zekerheid als voorwaarde

Uit het voorgaande blijkt dat nationale belangen een grote rol spelen in deze nationale wet- en
regelgeving. Uit het verschil dat wordt gemaakt tussen uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers die
op eigen initiatief asiel aanvragen in Nederland kan worden afgeleid dat er nog een ander aspect van
belang is in het beleid: zekerheid.
Het belangrijkste verschil tussen uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers is namelijk dat
van uitgenodigde vluchtelingen vaststaat dat zij op basis van humanitaire overwegingen in aanmerking
komen voor asiel, terwijl dat bij asielzoekers niet meteen duidelijk is. Hoewel humanitaire
overwegingen dus een belangrijk aspect vormen van het asielbeleid, is het onzeker of de asielzoeker in
kwestie op grond van humanitaire overwegingen moet worden toegelaten. Bovendien is het vaak
onzeker of een asielzoeker een veiligheidsrisico vormt wat vanuit een natiestaatperspectief een
gegronde reden kan zijn om een asielzoeker toegang tot het land te weigeren. Daar komt bij dat het
niet altijd duidelijk is of Nederland verantwoordelijk is voor de bescherming van een asielzoeker. Op
basis van de besproken Europese regelingen is het land waar de asielzoeker als eerste zijn asielverzoek
indient verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag. Wanneer een asielzoeker in Nederland
asiel aanvraagt is het is echter niet altijd duidelijk of Nederland het eerste land is waar hij of zij asiel
aan heeft gevraagd.
Waar asielzoekers dus vaak gepaard met onzekerheid, is het grensbeleid voornamelijk gericht
op zekerheid. Er wordt zogezegd het zekere voor het onzekere genomen. Dat bij twijfel geen besluit
kan worden genomen is geregeld terug te vinden in de onderzochte tekst. Wanneer bijvoorbeeld “een
korte periode van onzekerheid zal bestaan” over de situatie in het land van herkomst, kan
“redelijkerwijs” niet worden beslist of de asielaanvraag kan worden toegewezen95.
Deze onzekerheid over een al dan niet terechte asielaanvraag roept een drietal vragen op die
van groot belang zijn in het asielbeleid van Nederland. Ten eerste: is Nederland verantwoordelijk voor
de behandeling van de asielaanvraag, of moet een ander land het verzoek in behandeling nemen? Ten
tweede: hoe groot is noodzaak van bescherming, met andere woorden: is de asielzoeker een
vluchteling? En tot slot: vormt de persoon in kwestie een veiligheidsrisico?
Zekerheid is kortom van cruciaal belang in het nationale asielbeleid. Zonder zekerheid over
deze drie vragen kan geen beslissing worden genomen of iemand moet worden toegelaten of moet
worden geweigerd. Die wens naar zekerheid heeft een aantal belangrijke gevolgen voor het asielbeleid.
Het belangrijkste gevolg is dat doormiddel van een onderzoek wordt gecontroleerd of de asielaanvraag
gegrond is. Voordat echter wordt besproken wat wordt onderzocht en hoe dat in zijn werking treedt, is
het belangrijk om eerst een meer indirect gevolg van dit onderzoek te bespreken: tijd.
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VW, art. 43, onder a
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4.3.2.4.

Tijd in nationale wet- en regelgeving

Onderzoek doen kost tijd. Dat weet elke wetenschapper, en dat ondervindt elke asielzoeker. Er is tijd
nodig voor het onderzoek over de zekerheid van het recht van de asielzoeker om in Nederland te
mogen blijven en in die tijd moet de asielzoeker worden opgevangen. In ieder geval totdat er – met
zekerheid – een besluit kan worden genomen of de asielzoeker mag blijven of niet. Het is aan de ene
kant in het belang van zowel de natiestaat als de asielzoeker dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de
situatie van de asielzoeker. Aan de andere kant is het in beider belang dat de onzekerheid over de
verblijfsstatus niet lang duurt. Vanuit de natiestaat hoofdzakelijk vanwege de kosten die gemoeid gaan
met de toelatingsprocedure en de tijdelijke opvang van asielzoekers; vanuit de vluchteling vanwege het
onzekere toekomstperspectief. Zorgvuldig onderzoek staat echter op gespannen voet met deze
gewenste snelheid. Daarmee komt het streven naar zekerheid op gespannen voet te staan met het
streven naar efficiëntie.
Dat efficiëntie een belangrijke rol speelt in het beleid is ook terug te vinden in de wetteksten.
Een voorbeeld daarvan is het nader gehoor waaraan iemand die een asielverzoek heeft ingediend “zo
spoedig mogelijk” wordt “onderworpen”96. De term “zo spoedig mogelijk” duidt op gewenste spoed in
het beleid en komt reregeld voor in deze wetteksten. Letterlijk komt het 23 keer voor in de hier
besproken wetten en ministeriële regelingen. In sommige gevallen betreft het hier een handeling van
de staat, bijvoorbeeld het besluit om een paspoortaanvraag al dan niet te weigeren. In andere gevallen
gaat “zo spoedig mogelijk” over handelingen van de asielzoeker. Een voorbeeld van dit laatste is dat
een asielzoeker zo spoedig mogelijk een asielverzoek moet indienen97.
Dat tijd een belangrijke rol speelt in het beleid blijkt tevens uit het gegeven dat alle relevante
termijnen in het asielbeleid wettelijk zijn vastgelegd. Het gaat het hierbij zowel om termijnen die de
staat in het beleid moet hanteren (bijvoorbeeld termijnen voor besluiten in de procedure en termijnen
voor het uitvoeren van het onderzoek) als om de termijnen die de gelden voor de asielzoeker
(bijvoorbeeld voor het indienen van de asielaanvraag). Ook de gevolgen van het overschrijden van
termijnen is in deze teksten vastgelegd. Dit heeft echter andere gevolgen voor de asielzoeker dan voor
de staat. Het overschrijden van termijnen vanuit de asielzoeker kan namelijk een reden zijn tot
afwijzing van de asielaanvraag, terwijl een overschrijding aan de kant van de overheid niet een reden is
tot toelating.
Dat van termijnen een sturende werking uitgaat, blijkt eveneens uit de duur van het verblijf en
de eisen die aan de hand daarvan worden gesteld aan de toelating. Zo is er sprake van het zogenaamde
“vrije termijn”: de duur dat een vreemdeling

in Nederland mag verblijven98. Die kan overigens

variëren tussen de acht dagen en zes maanden– afhankelijk van de nationaliteit. Daarnaast is er een
verschil tussen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (lees: tijdelijk) en voor onbepaalde tijd (lees:
Vb, art. 3.110, 1e lid.
Vb, art. 3.35, 3e lid, onder h
98 VW, art. 12
96
97

76

Van Genève tot Ter Apel
permanent). Voor een tijdelijke verblijfsvergunning gelden minder strenge regels dan voor een
permanente verblijfsvergunning99. Dus hoe langer het verblijf, hoe strenger de voorwaarden.
Tot slot speelt tijd een belangrijke rol voor asielzoekers in die zin dat hun situatie gekenmerkt
wordt door wachten. Een interessant voorbeeld van hoe het wachten een rol kan spelen in de
asielprocedure is artikel 43 van de Vreemdelingenwet. Hierin zijn regelingen opgenomen over het
verlengen van een tijdelijke verblijfsvergunning. Een van die regelingen is dat de tijdelijke
verblijfsvergunning niet wordt omgezet in een permanente verblijfsvergunning wanneer:

Naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in het land
van herkomst en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op
100
een van de gronden genoemd in artikel 29 [asiel] kan worden toegewezen.
Kortom, doordat er in veel gevallen niet meteen met zekerheid een besluit kan worden genomen over
de asielaanvraag is onderzoek nodig en dat kost tijd. In het asielbeleid speelt tijd voornamelijk
vanwege het spanningsveld tussen een snelle asielprocedure en een gedegen onderzoek naar de
asielaanvraag een belangrijke rol. Niet alleen door de termijnen die worden gesteld, ook door de
gevolgen die zijn verbonden aan het overschrijden daarvan. Het natiestaatperspectief blijkt dus niet
alleen uit stilistische kenmerken en de verschillende belangen die in de tekst terug te vinden zijn, ook
de wens naar zekerheid, het uitvoeren van een onderzoek en de gevolgen van termijnoverschrijding
door asielzoekers getuigen van een uitgesproken natiestaatperspectief in het beleid.

4.3.3. Onderzoek naar asielaanvraag: controle op vijf aspecten
Er wordt door de wens naar zekerheid dus veel waarde gehecht aan het onderzoek naar de
asielaanvraag. Waar wordt op gecontroleerd? In het onderzoek naar de asielaanvraag wordt getracht
antwoord te vinden op de drie eerder genoemde vragen over de noodzaak van bescherming, de
opvangplicht van Nederland en een eventueel veiligheidsrisico. Om dit te kunnen controleren is nog
een ander aspect van belang: de identiteit van de asielzoeker. Als daar immers geen duidelijkheid over
bestaat, kan ook niet worden bepaald of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor bescherming.
Omdat zekerheid over de identiteit van de asielzoeker een voorwaarde is voor verder onderzoek, zal
eerst deze identiteitscontrole worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan de controle op de
verantwoordelijke natiestaat, op de noodzaak van bescherming en de veiligheidscontroles in deze
nationale wet- en regelgeving. Omdat ICT bij deze controles van groot belang is, is ervoor gekozen de
ICT-toepassingen in het beleid op nationaal niveau toe te lichten aan de hand van deze controles.
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Vergelijk VW, art. 29 en art. 34
VW, art. 43, onder a
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4.3.3.1.

Controle op identiteit

Zekerheid over de identiteit van een asielzoeker is zoals vermeld een noodzakelijke voorwaarde voor
verdere beslissingen in het beleid. Omdat de identiteit van de asielzoeker zo belangrijk is, maakt
identiteitscontrole een essentieel onderdeel uit van het asielbeleid. Het is interessant te vermelden dat
daardoor niet alleen de identiteit maar ook de identiteitscontrole zelf een belangrijk aspect is in het
beleid. Wanneer de identiteit van de asielzoeker namelijk niet bekend is, kost het meer tijd en
middelen om die te achterhalen. Bovendien moet de persoon in kwestie in ieder geval tijdelijk worden
opgevangen zolang zijn of haar identiteit niet bekend is. Vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan,
speelt de controleerbaarheid van de identiteit van asielzoekers een cruciale rol in het beleid.
Hoe zijn die identiteitscontroles terug te vinden in de onderzochte teksten? Om te beginnen is
zekerheid over de identiteit een belangrijk aspect voor het verkrijgen van een Machtiging Voorlopig
Verblijf (MVV) of een identiteitsbewijs. Zo luidt het eerste lid van artikel 28 van de Paspoortwet als
volgt:

1.
De in artikel 26 bedoelde autoriteit [die gaat over paspoortaanvragen] verschaft zich
de nodige zekerheid over de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager, en indien deze
geen Nederlander is, tevens met betrekking tot diens verblijfstitel.
Hoewel het hier gaat over het aanvragen van een paspoort heeft dat direct gevolg voor asielzoekers aan
de grens. Immers, die moeten beschikken over een geldig reisdocument (artikel 3 VW). De rol van
identiteit is ook goed terug te zien in de controles waar de asielzoeker aan wordt onderworpen nádat
hij heeft laten weten een asielaanvraag in te willen dienen, maar vóór zijn daadwerkelijke aanvraag.
Het gaat bij deze controles om:

[Een] onderzoek naar de identiteit, vingerafdrukken en nationaliteit van de vreemdeling, naar
de bij hem aangetroffen of door hem overgelegde documenten en bescheiden, dan wel naar
101
de vraag of artikel 30, eerste lid, aanhef en onder a, kan worden toegepast”
Daarbij betreft het hier genoemde “artikel 30” de vraag of een ander land verantwoordelijk is voor de
behandeling van de asielaanvraag.
Ten tweede blijkt het belang van identiteitscontroles uit de toelatingseisen bij grenscontroles.
In de Vreemdelingenwet staan die eisen als volgt beschreven: “de verplichtingen waaraan personen
zijn onderworpen met het oog op de controle in het belang van de grensbewaking”102. Een van de
belangrijkste toegangseisen is het hebben van een identiteitsbewijs: “een geldig document voor
grensoverschrijding”103. Ongedocumenteerde asielzoekers die niet in staat zijn hun identiteit aan te

VW, art. 69, 2e lid
VW, art. 47, 2e lid, onder b
103 VW, art. 3, 1e lid, onder a
101
102
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tonen, worden in principe geweigerd, “tenzij de vreemdeling aannemelijk kan maken dat het
ontbreken van deze bescheiden [documenten] niet aan hem is toe te rekenen” 104.
Wanneer er “twijfel blijft bestaan over zijn identiteit, wordt daarnaar een gericht onderzoek
ingesteld”105. bij dat onderzoek zijn asielzoekers verplicht tot het “verstrekken van gegevens” die van
belang zijn voor de toepassing van de wet106. Het gaat hier met name om identiteitsgegevens. Als de
asielzoeker die gegevens niet kan of wil verstrekken, kunnen ze ook op een andere manier worden
achterhaald. Ambtenaren die het grenstoezicht moeten uitvoeren zijn namelijk:

Ter ondersteuning van het onderzoek […] bevoegd om een vreemdeling staande te houden
en aan diens kleding of lichaam te onderzoeken, alsmede zijn bagage te doorzoeken met het
oog op eventuele aanwezigheid van reis- of identiteitspapieren, documenten of bescheiden,
107
die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag.
Controle speelt niet een belangrijke rol wanneer de identiteit van de asielzoeker onbekend is, maar ook
wanneer die identiteit wel bekend is. Het gaat dan namelijk over het controleren van de echtheid van
de opgegeven identiteit: controle op fraude. Om identiteitsfraude tegen te gaan wordt bij alle
asielzoekers nagegaan of de opgegeven identiteit wel klopt. In het asielbeleid speelt fraude een
belangrijke rol, omdat het een reden kan zijn om een asielverzoek af te wijzen. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit artikel 31 van de Vreemdelingenwet waarin staat dat de asielaanvraag kan worden afgewezen
wanneer:

De vreemdeling ter staving van zijn aanvraag valse of vervalste reis- of identiteitspapieren dan
wel andere bescheiden heeft overgelegd en, hoewel daaromtrent ondervraagd, opzettelijk de
108
echtheid daarvan heeft volgehouden.
Deze identiteitscontroles worden niet alleen in Nederland of aan de Nederlandse grens uitgevoerd,
maar ook in het buitenland. Dat gebeurt door de vervoerder “die passagiers vervoert door de lucht”,
luchtvaartmaatschappijen dus109. Deze luchtvaartmaatschappijen controleren meer gegevens dan de
op het document voor grensoverschrijding verplichte gegevens110. De verplichtingen van dergelijke
vervoerders gaan bovendien verder dan alleen het controleren van persoonsgegevens. Zo moet de
vervoerder ook de “nodige maatregelen” nemen en het toezicht houden “dat redelijkerwijs van hem
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documentverplichting111. Vreemdelingen die Nederland per vliegtuig willen bereiken worden dus voor
het bereiken van de Nederlandse grens onderworpen aan deze identiteitscontroles. Gezien het grote
belang dat aan dergelijke identiteitsdocumenten wordt gehecht voor de toelating tot Nederland komt
dit neer op een verplaatsing van de Nederlandse grenscontroles.
Bij deze identiteitscontroles spelen documenten dus een cruciale rol. Het belang van
documenten blijkt eveneens uit het feit dat er een Rijkswet is geschreven over een van die documenten
(de Paspoortwet) en uit hoe vaak het woord “document” terug te vinden is in de hier onderzochte
teksten: inclusief de Paspoortwet 1737 keer. Zonder deze wet komt het woord 289 keer voor. Naast de
genoemde identiteitsdocumenten spelen ook andere documenten een belangrijke rol bij de
identiteitscontrole. Zo kan iemand, wanneer de identiteit onzeker is, zijn identiteit alsnog bewijzen op
grond van andere documenten dan zijn paspoort112. Specifiek met betrekking tot asielzoekers gaat het
om “relevante documenten, op basis waarvan in samenwerking met de vreemdeling beoordeeld kan
worden of er een rechtsgrond voor verlening van de verblijfsvergunning aanwezig is”113.
Vragenlijsten zijn ook van belang in het toelatingsbeleid. Dit zijn andersoortige documenten
dan de eerdergenoemde identiteitsbewijzen omdat het niet documenten zijn waar de asielzoeker zelf
over beschikt – of kan beschikken – maar documenten die worden gebruikt door ambtenaren. De
hierin opgenomen vragen die betrekking hebben op de identiteit van de asielzoeker zorgen ervoor dat
behalve de in de documenten opgenomen gegevens, ook andere identiteitsaspecten zoals etniciteit een
belangrijke rol spelen bij de toelating114.
Er worden bij de identiteitcontroles behalve documenten ook andere, modernere middelen
ingezet. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop deze persoonsgegevens worden verstrekt door de
luchtvaartmaatschappijen. Dat gaat namelijk expliciet digitaal:

De passagiersgegevens, bedoeld in artikel 2.2a, derde lid, van het Besluit worden
elektronisch verstrekt, op de door de ambtenaar belast met de grensbewaking
115
voorgeschreven wijze.
Bij deze identiteitscontroles zijn bovendien lichaamsspecifieke (biometrische) kenmerken van groot
belang. In eerste instantie gaat het om pasfoto’s. In het Vreemdelingenbesluit is een hoofdstuk
opgenomen met de veelbetekende titel “Verplichtingen in het kader van Toezicht”. In dit hoofdstuk
staan in paragraaf 3 een aantal artikelen die gaan over de medewerking die asielzoekers dienen te
verlenen met betrekking tot “vastleggen van gegevens met het oog op identificatie”
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medewerking valt in dit geval “het zich laten fotograferen en het laten afnemen van vingerafdrukken”.
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Het verlenen van medewerking is een voorwaarde inwilliging van de asielaanvraag.117 In hetzelfde
artikel staat dat het hier gaat om het digitaal laten fotograferen en het afnemen van digitale
vingerafdrukken. Interessant is dat alleen in dit artikel in het besluit staat, dat die pasfoto en
vingerafdrukken digitaal zijn. Dat er een onderzoek plaatsvindt naar de identiteit waarbij de pasfoto en
de vingerafdrukken een belangrijke rol spelen komt wel terug in de Vreemdelingenwet118, maar
nergens in die wet of in het Voorschrift is een dergelijke formulering over digitale biometrische
kenmerken terug te vinden.
Dat deze gegevens digitaal zijn heeft belangrijke gevolgen voor het beleid. De digitale fysieke
eigenschappen van asielzoekers worden namelijk verzameld en opgeslagen in verschillende nationale
en internationale databases. Zo worden de gegevens van de asielzoeker “via de koppeling tussen het
IND-informatiesysteem en de GBA [Gemeentelijke Basisadministratie] doorgegeven aan instanties die
deze gegevens voor de beoordeling van voorzieningen nodig hebben”. Ook wordt gekeken of de
asielzoeker – althans zijn digitale kenmerken – zijn opgenomen in het opsporingsregister of het
Schengen Informatie Systeem “ter fine van weigering”119. Met andere woorden, als blijkt dat de
gegevens van de asielzoeker in een van deze databases is opgenomen met de aantekening dat hij of zij
moet worden geweigerd of ergens anders asiel heeft aangevraagd, wordt hem of haar de toegang tot
Nederland ontzegd. De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een dergelijk geautomatiseerd
bestand worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik en alleen diegenen toegang hebben tot de
informatie die het nodig hebben “voor de uitoefening van hun taak”120.
Kortom, controle op identiteit is een belangrijk onderdeel van het asielbeleid. Ten eerste is het
een belangrijke voorwaarde voor andere aspecten waar de asielzoeker op wordt gecontroleerd. Ten
tweede is zekerheid over de identiteit een voorwaarde voor toelating. Daardoor is identiteitscontrole
an sich een belangrijk aspect van het asielbeleid. Bij deze identiteitscontrole wordt niet alleen gebruik
gemaakt van papieren documenten en vragenlijsten, ook van biometrie en de uitwisseling van
gedigitaliseerde gegevens via (inter)nationale databestanden. Dit laatste punt is tevens van belang in
het onderzoek naar de vraag welke natiestaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de
asielaanvraag.

4.3.3.2.

Controle op verantwoordelijke natiestaat

Om te bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek wordt binnen
de EU samengewerkt tussen lidstaten. Het eerder besproken Dublinakkoord heeft letterlijk tot doel
“om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek”121. Daarbij

Vb, art. 3.98b, 3e lid
VW, art. 69, 2e lid; art. 83, 2e lid
119 Vb, art. 2.9, 1e lid, onder b
120 VV, art. 7.1b, 1e lid
121 Dublin, art. 1
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geldt de regeling dat een asielaanvraag maar in één land kan worden behandeld122. Deze regeling is
letterlijk overgenomen in de Vreemdelingenwet waarin staat dat een asielverzoek kan worden
afgewezen indien:

Een ander land, partij bij het Vluchtelingenverdrag ingevolge een verdrag of een dit land en
Nederland bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie verantwoordelijk is voor de
123
behandeling van de aanvraag.
Op basis van deze overeenkomst is een lidstaat verplicht elk asielverzoek in behandeling te nemen dat
voor het eerst wordt ingediend door de betreffende asielzoeker124. Dat verzoek kan worden ingediend
in het land zelf of aan de buitengrens. Die behandelingsplicht geldt niet alleen voor andere EUlidstaten, maar in principe voor elk veilig land. Onder “veilig” wordt een land verstaan dat het
Vluchtelingenverdrag en andere verdragen ter bescherming van mensenrechten (zoals het Verdrag
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) heeft
ondertekend125. In de Vreemdelingenwet is een “minimumlijst van derde landen die als veilig land van
herkomst worden beschouwd” opgenomen126. Als een asielzoeker afkomstig is uit een dergelijk veilig
land, wordt hij geacht daar asiel aan te vragen. Wanneer de asielzoeker aannemelijk maakt dat dit
zogenaamde “eerste derde land” haar verdragsverplichtingen niet nakomt (en de asielzoeker dus geen
bescherming biedt), wordt op deze regel een uitzondering gemaakt. Mede hierdoor speelt bij de
controle naar welk land verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van de asielaanvraag de
identiteit van de asielzoeker een cruciale rol. Zonder zekerheid over de identiteit kan immers niet
worden gecontroleerd of iemand via een veilig land naar Nederland is gereisd.
Bij deze behandelingsplichtcontrole worden verschillende middelen toegepast. Ten eerste kan
het verblijf in een ander land worden afgeleid uit de benodigde documenten of visa voor toelating.
Hierbij is van belang dat de gegevens van dergelijke documenten beschikbaar zijn in een
internationaal databestand. Zodoende heeft elk visum heeft een uniek nummer dat is gekoppeld aan
de identiteit van de houder. Deze visumgegevens worden opgeslagen in het eerder beschreven
Europese Visum Informatie Systeem (VIS) of het vergelijkbare Electronic Visa Information System
(ELVIS) in de Verenigde Staten. Op die manier kan aan de Nederlandse grens, of daarbuiten worden
gekeken of iemand eerder een visum heeft aangevraagd in een veilig eerste derde land. Als dat zo is,
kan op grond daarvan de toegang worden ontzegd en kan de asielzoeker teruggestuurd worden naar
dat land van eerder verblijf.

Dublin, art. 3, 1e lid
VW, art. 30, 1e lid, onder a
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Bij die controle wordt gebruik gemaakt van de persoonsgegevens die zijn vastgelegd in
papieren documenten en in elektronische databestanden. Wanneer uit die opgeslagen gegevens blijkt
dat elders een verblijfsvergunning is afgegeven, is die behandelingsplicht in principe een uitgemaakte
zaak. Dat is echter niet altijd het geval. Het kan gebeuren dat iemand zonder een visum een EUlidstaat binnen is gekomen, of zijn gegevens niet (eerder) zijn opgenomen in een van deze databases.
Er bestaat zodoende niet altijd zekerheid over de opnameplicht.
Om meer zekerheid te krijgen over de vluchtroute, wordt door de natiestaat onderzocht hoe de
asielzoeker is gereisd. In dit onderzoek wordt van de asielzoeker verwacht dat hij, onderbouwd met
documenten, aantoont hoe hij is gereisd. Dit is een van de onderwerpen die zijn opgenomen in de
vragenlijsten die aan de asielzoeker worden voorgelegd. Letterlijk gaat het daarbij om “eventueel
verblijf in derde landen”127. Interessant is dat dit verblijf door de natiestaat zowel kan worden
aangetoond met direct als met indirect bewijs128. Dit in tegenstelling tot de asielzoeker, waarvan alleen
direct bewijs wordt meegewogen in de behandeling van de aanvraag.
Om dergelijk onderzoek te vergemakkelijken zijn regelingen opgesteld die internationale
uitwisseling van biometrische kenmerken mogelijk maken129. Het eerdergenoemde Visum Informatie
Systeem (VIS) is hier een voorbeeld van, omdat bij elke visumaanvraag vingerafdrukken worden
afgenomen130. Voor de uitvoering van de Dublinovereenkomst is er een gegevensdatabank die de
vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers mogelijk maakt: Eurodac. Ten behoeve van deze
controle wordt de vingerafdruk van de betreffende asielzoeker vergeleken met gegevens uit deze
databank.
Met dit systeem kan bovendien worden gecontroleerd of dezelfde persoon eerder onder een
andere naam in Nederland of in een andere EU-lidstaat asiel heeft aangevraagd. De asielaanvraag kan
op grond van artikel 31 van de Vreemdelingenwet worden geweigerd als hij of zij “opzettelijk reis- of
identiteitspapieren dan wel andere bescheiden heeft overgelegd die niet op hem betrekking hebben”131.
Mocht het bovendien zo blijken te zijn dat een asielzoeker alleen heeft verbleven in een ander veilig
land (dus zonder daar asiel aan te vragen), dan wordt dit gezien als een “verblijfsalternatief” en hoeft
de aanvraag niet in Nederland in behandeling te worden genomen132.
Bij de controle op de behandelingsplicht van landen wordt met name gecontroleerd waar de
asielzoeker vandaan is gekomen en of hij eerder ergens anders asiel aan heeft gevraagd, of had kunnen
vragen. Hierbij wordt gecontroleerd of hij eerder onder een andere naam asiel aan heeft gevraagd. Om
dat te kunnen controleren speelt de identiteit van de asielzoeker een belangrijke rol. Bij deze controles
worden niet alleen papieren documenten gebruikt, maar ook digitale middelen, zoals Eurodac en het
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VIS. Deze middelen zijn vooral in het belang van natiestaten gezien hierdoor sneller en doelmatiger
kan worden onderzocht of een asielzoeker de toegang kan worden geweigerd, zonder inbreuk te doen
aan het non-refoulementprincipe

4.3.3.3.

Controle op noodzaak van bescherming: zwaarwegendheid

Wanneer Nederland verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, rest de vraag of de asielzoeker in
aanmerking komt voor bescherming op grond van de noodzaak van bescherming. Die noodzaak is een
conditio sine qua non. Immers, als er geen sprake is van noodzaak, is bescherming niet nodig.
Wanneer is dat het geval? Bij de controle op de noodzaak van bescherming wordt met twee belangrijke
aspecten rekening gehouden: zwaarwegendheid en geloofwaardigheid. Eerst wordt de controle op
zwaarwegendheid besproken alvorens de controle op geloofwaardigheid ter sprake komt.
Bij de controle op zwaarwegendheid speelt de vluchtelingendefinitie een belangrijke rol. De
nationale definitie van een vluchteling is ruimer dan de definitie zoals die in de internationale
verdragen naar voren komt. De voorwaarden die hieraan op nationaal niveau worden verbonden staan
onder andere genoemd in artikel 29 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:
Artikel 29
1.
Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 [bepaalde tijd
asiel] kan worden verleend aan de vreemdeling:
a.
Die verdragsvluchteling is;
b.
Die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat
hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan:
1.
Doodstraf of executie;
2.
Folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of
3.
Ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als
gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend
conflict;
c.
Van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klemmende redenen van
humanitaire aard die verband houden met de redenen van zijn vertrek uit het land van
herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij terugkeert naar het land van
herkomst;
d.
Voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van Onze Minister
van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar
De eerste categorie is direct afgeleid van het vluchtelingenverdrag, de overige komen voort uit een
combinatie tussen het verbod op foltering (en andere mensonterende handelingen) uit het EVRM, en
het eerder besproken non-refoulementprincipe. Iemand kan dus als vluchteling worden aangemerkt
als hij door de omstandigheden in het land van herkomst zich genoodzaakt weet zijn heil elders te
zoeken.
Bij de noodzaak gaat het in de eerste plaats om zwaarwegendheid: wegen de belangen van de
asielzoeker zwaar genoeg om bescherming te bieden? Bij dit onderzoek worden “alle relevante feiten
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in verband met het land van herkomst” meegewogen. Zo wordt er wat betreft de identificatieplicht van
asielzoekers rekening mee gehouden dat de betreffende overheid in het land van herkomst de
asielzoeker een dergelijk document doelbewust heeft onthouden. In dat geval kan het gebrek aan
geldige documentatie de asielzoeker niet worden toegerekend133. Opmerkelijk is dat de asielzoeker zelf
moet aantonen dat het gebrek aan documentatie hem niet toe te rekenen is134.
Wat betreft de situatie in het land van herkomst gaat het onderzoek over de ernst van de
bedreiging of de mate van willekeur waarin het geweld voorkomt135. Zo gaat het in deze controles over:

De vraag of de vreemdeling is blootgesteld, dan wel blootgesteld zou kunnen worden aan
vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag [wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit,
het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging], dan wel aan
136
folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
Daarbij gaat het expliciet om de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker in dat land van
herkomst:

[De toekenning van een vluchtelingenstatus] vindt plaats op individuele basis en houdt onder
meer rekening met […] de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de
vreemdeling, waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te
beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling, de daden
137
waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden.
Wanneer iemand eerder is blootgesteld aan dergelijke vervolgingen of andere hier genoemde
bedreigingen, wordt in het onderzoek meegenomen hoe groot de kans is dat dergelijk leed hem in de
toekomst weer zal overkomen138.
Bij de beoordeling over de ernst van de situatie wordt bovendien meegewogen in hoeverre in
dat land gerechtelijke bescherming voor handen is139. De vraag daarbij is: had de asielzoeker in zijn
eigen land bescherming kunnen vragen tegen zijn bedreigende omstandigheden? Eventuele
aanwezigheid van internationale organisaties die dergelijke bescherming kunnen bieden wordt ook in
overweging genomen140. Dit is terug te vinden in het vluchtelingenverdrag waarin is opgenomen dat
“personen die thans bescherming of bijstand genieten van andere organen of instellingen van de
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Verenigde Naties dan van de Hoger Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen” zijn
uitgesloten van de in het vluchtelingenverdrag opgenomen regelingen.
Bij de controle op zwaarwegendheid word meegewogen in hoeverre iemand tot een kwetsbare
groep behoort. Het meest bekende en duidelijke voorbeeld hiervan vormen de zogenaamde
alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s). AMA’s doorlopen een gedeeltelijk andere procedure
dan reguliere asielzoekers. Een belangrijk verschil is dat AMA’s op grond van een reguliere
verblijfvergunning in Nederland mogen blijven tot hun 18e jaar141. Deze regeling betreft minderjarigen
die volgens “Onze Minister” in het land van herkomst geen aanvaardbare toekomst hebben142.
Minderjarigen worden bovendien uitgezonderd van een aantal andere regelingen zoals het verplicht
afnemen van vingerafdrukken (mits jonger dan twaalf)143. Ook zijn minderjarige slachtoffers van
mensenhandel, van huiselijk geweld of van dreigend eergerelateerd geweld gevrijwaard van de kosten
die met een procedure gepaard kunnen gaan144. Omdat leeftijd zo belangrijk kan zijn voor de
toelatingsprocedure vindt bij mogelijke minderjarigheid een leeftijdsonderzoek plaats145.
Tot slot komt iemand in aanmerking voor een vluchtelingenstatus wanneer die behoort tot het
gezin van de vluchteling, hetzij als partner hetzij als minderjarig of meerderjarig kind of in het geval er
sprake is van een “zodanige afhankelijkheid dat hij behoort tot het gezin” en uitzetting “een
schrijnende situatie zou vormen”146. Daarbij wordt rekening gehouden met de hechtheid van de
gezinsband en de duurzaamheid van de relatie147. Tevens is geregeld dat wanneer een gezinslid
dusdanige gezondheidsklachten heeft dat het voor hem of haar onverantwoord is te reizen, het gezin
niet mag worden uitgezet148.
Het soort middelen dat bij de controles op noodzaak worden gebruikt, komt niet of nauwelijks
ter sprake in de nationale wetgeving. De middelen die in deze teksten worden genoemd zijn voor een
belangrijk deel hierboven besproken: het betreft voornamelijk papieren documenten zoals de
medische verklaring of de documenten waarmee de noodzaak of de ernst van de situatie moet worden
aangetoond en informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties uit verschillende landen. in deze
wetteksten wordt noch ingegaan op het leeftijdsonderzoek noch op de wijze waarop de asielzoeker
aannemelijk moet maken dat er sprake is van een duurzame gezinsband
Concluderend komt iemand op basis van deze nationale wet- en regelgeving eerder in
aanmerking voor bescherming dan op basis van internationale verdragen. Het moet gaan om een
ernstige situatie in het land van herkomst die een persoonlijke bedreiging vormt voor de asielzoeker
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zonder dat er andere mogelijkheden van bescherming kunnen worden aangewend. Bij deze controles
wordt rekening gehouden met kwetsbare groepen. Omdat minderjarigen daardoor een andere
procedure doorlopen is het in het beleid een leeftijdsonderzoek opgenomen. De bij de controle op
zwaarwegendheid gebruikte middelen zijn de eerder besproken documenten en digitale informatieuitwisseling.

4.3.3.4.

Controle op noodzaak van bescherming: geloofwaardigheid

Zoals vermeld, wordt bij de controle op de noodzaak van bescherming niet alleen de zwaarwegendheid
onderzocht, maar ook de geloofwaardigheid van de asielzoeker. “Geloofwaardigheid” wordt als zodanig
niet genoemd in de paspoortwet of ministeriële regelingen daaromtrent, noch in de Vreemdelingenwet
of in het Vreemdelingenbesluit. Hoewel in deze teksten wel regelingen terug te vinden zijn die hier
direct of indirect betrekking op hebben, wordt alleen in het Voorschrift Vreemdelingen expliciet
ingegaan op geloofwaardigheid:

Indien de vreemdeling zijn verklaringen of een deel van zijn verklaringen niet met documenten
kan onderbouwen, worden deze verklaringen geloofwaardig geacht en wordt de vreemdeling
149
het voordeel van de twijfel gegund, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan
Geloofwaardigheid is dus gebonden aan voorwaarden. Zo gaat het om een “een bevredigende
verklaring” voor het ontbreken van “relevante gegevens”150 en om een “samenhangende” en
aannemelijke verklaring die niet in strijd is met de al bestaande informatie die de staat over de
betreffende situatie heeft151. Daar komt bij dat de asielzoeker een “oprechte inspanning” moet hebben
geleverd om zijn aanvraag “te staven”152. De aanvraag dient tevens zo spoedig mogelijk ingediend te
worden. Tot slot geldt als voorwaarde dat “vast is komen te staan” dat de asielzoeker “in grote lijnen
als geloofwaardig kan worden beschouwd”153.
Ten behoeve van geloofwaardigheid wordt dus veel belang gehecht aan bewijs. Dat
geloofwaardigheid niet alleen betrekking heeft op de noodzaak van bescherming, maar ook op alle
andere hier besproken controles, blijkt uit de rol van bewijslast in de toelatingsprocedure. Die
bewijslast ligt bij de asielzoeker. Zo moet de asielzoeker identiteitsbewijzen overhandigen bij zijn
aanvraag en die aanvraag in persoon indienen tenzij op een andere manier “voldoende zekerheid kan

VV, art. 3.35, 3e lid
VV, art. 3.35
151 VV, art. 3.35, 3e lid, onder c
152 VV, art. 3.35, 3e lid, onder a
153 VV, art. 3.35, 3e lid, onder e
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worden verkregen over de identiteit”154. Wat betreft de noodzaak van het vluchten moet de asielzoeker
“aannemelijk” maken dat zijn aanvraag gegrond is155.
Die bewijslast geldt eveneens bij de controle op de route die de asielzoeker heeft afgelegd. Als
hij bijvoorbeeld eerder heeft verbleven in een veilig land, moet hij aannemelijk maken waarom hij daar
geen of onvoldoende bescherming genoot156. Wanneer bewijs van zijn identiteit, of zijn eerder verblijf
niet kan worden aangeleverd moet de asielzoeker aannemelijk maken waarom niet. Als hij dat niet
kan, kan hem de toegang worden geweigerd. De bewijslast geldt ook voor kwetsbare groepen en
gezinsverbanden. Zo moeten mensen door middel van een medische verklaring aantonen dat ze op
medische gronden niet in staat zijn te reizen en ligt de bewijslast bij de asielzoeker om de
duurzaamheid en hechte gezinsband aannemelijk te maken157.
Wat betreft de middelen die worden gebruikt bij de controle op geloofwaardigheid ligt de
nadruk op papieren documenten, voornamelijk documenten die asielzoekers moeten overhandigen als
bewijsmateriaal. Zo worden de verklaringen van de asielzoeker op papier vastgelegd en krijgen die in
de verdere procedure de status van “bewijsstuk”158. Dat geldt zowel voor de medische verklaringen, als
verklaringen over de situatie in het land van herkomst en over de reis naar Nederland.

4.3.3.5.

Controle op veiligheid

Om zekerheid te krijgen of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op basis van
asiel, wordt tot slot gecontroleerd op veiligheid. Ten eerste gaat het om de volksgezondheid. Met
mensen uit andere landen kunnen ziekten meereizen die gevaarlijk zijn voor de nationale bevolking.
Het gaat bijvoorbeeld om controle op infectieziekten als tuberculose159. Omdat asielzoekers aan deze
controles moeten meewerken, is dit niet hetzelfde als de vrijwillige medische controle op grond
waarvan asielzoekers een tijdelijke verblijfsstatus kunnen krijgen als blijkt dat ze om medische
redenen niet kunnen reizen. Wanneer asielzoekers niet meewerken aan dit onderzoek, kan de
asielaanvraag worden afgewezen160.
Ten tweede gaat het bij de controle op veiligheid om het eerder besproken plegen van fraude.
Zo stelt de paspoortwet dat het verboden is reisdocumenten te vervalsen, of valse reisdocumenten te
gebruiken161. Dat maakt dit type identiteitsfraude tot een misdrijf op grond waarvan de toegang kan

VW, art. 28, 3e lid
VW, art. 31, 1e lid
156 VW, art. 31, 2e lid, onder g
157 Vb, art. 3.46, 2e lid
158 VV, art. 3.3
159 Vb, art. 3.21
160 VW, art. 16, 1e lid, onder e
161 Paspoortwet art. 60 en 61
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worden geweigerd. De verblijfsvergunning kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als
achteraf blijkt dat die is gebaseerd op onjuiste gegevens162.
Bij dergelijke veiligheidscontroles gaat het in de meeste gevallen echter om de vraag of de
asielzoeker een gevaar vormt voor de “openbare orde of nationale veiligheid”. Veiligheid is net als de
“noodzaak van bescherming” een conditio sine qua non te noemen: zonder zekerheid over veiligheid
wordt geen toegang verleend tot Nederland. Het belang van veiligheid blijkt ook uit de onderzochte
teksten. Het gaat dan om iemand die:
-

-

een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, of een misdrijf tegen de
menselijkheid heeft begaan als omschreven in de internationale instrumenten die
bepalingen inzake dergelijke misdrijven bevatten;
buiten Nederland een ernstig niet-politiek misdrijf heeft begaan alvorens hij tijdelijke
bescherming verkreeg;
zich schuldig heeft gemaakt aan daden die in strijd zijn met de doeleinden en
beginselen van de Verenigde Naties;
[of] ingevolge een onherroepelijk geworden veroordeling wegens een bijzonder
ernstig misdrijf een gevaar vormt voor de Nederlandse samenleving; of er redelijke
gronden aanwezig zijn om de vreemdeling als gevaar voor de nationale veiligheid te
163
beschouwen.

Bij deze categorieën kan onderscheid gemaakt worden tussen regelingen zoals die vastgelegd zijn in
internationale verdragen en regelingen zoals die herhaaldelijk terugkomen in de nationale wetgeving.
De eerste drie punten zijn afgeleid van het eerder besproken artikel 1F van het vluchtelingenverdrag,
De laatste twee punten zijn regelingen die herhaaldelijk worden genoemd in de nationale wetgeving.
Er is een belangrijk verschil tussen controle op de “noodzaak van bescherming” en op de
“noodzaak van veiligheid”. Dat verschil zit hem er vooral in dat het bij de controles op noodzaak gaat
om het aantonen van die noodzaak, terwijl het bij de veiligheidscontroles gaat om het niet aan kunnen
tonen van onveiligheid. Bovendien is bescherming in eerste instantie vormgegeven vanuit het
vluchtelingenperspectief en nationale veiligheid in eerste instantie vanuit het natiestaatperspectief. Dit
heeft gevolgen voor de in het beleid opgenomen beleidsmaatregelen.
Om te beginnen worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de persoon in kwestie
Nederlands grondgebied kan betreden voordat duidelijkheid is dat de persoon in kwestie geen gevaar
vormt voor de nationale veiligheid. Zodoende is er in het beleid sprake van “vrijheidsontnemende
maatregelen” waar in de Vreemdelingenwet een apart hoofdstuk aan is geweid164. Daarin staat onder
andere dat “indien het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid zulks vordert, door Onze

VW, art. 21, 1e lid, onder h
Vb, art. 3.1, 2e lid
164 VW, Hoofdstuk 5
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Minister de vrijheid van beweging [kan] worden beperkt”165. Het gaat hier expliciet om asielzoekers die
in afwachting zijn van het besluit over hun asielaanvraag.
In de Vreemdelingenwet zijn veel beleidsmaatregelen vastgelegd met betrekking tot deze
veiligheidscontroles: onder andere in de artikelen 12, 16, 18, 21, 35 en 62. Bovendien is veiligheid de
enige voorwaarde op grond waarvan erkend vluchtelingen kunnen worden geweigerd aan de grens.
Het belangrijkste artikel daaromtrent is in het begin van de wet te vinden. Het gaat om artikel 6,
waarin in het eerste lid staat dat “de vreemdeling aan wie toegang is geweigerd kan worden verplicht
zich op te houden in een door de ambtenaar belast met grensbewaking aangewezen ruimte of
plaats”166.

Die

ruimte

of

plaats

wordt

beschreven

als

“grenslogies”:

“een

eenvoudige

logiesgelegenheid”167, waar asielzoekers “in bewaring worden gesteld”168. Opvallend is dat er in het
begin van de wettekst wordt gesproken over een ruimte die: “kan worden beschermd tegen
ongeoorloofd vertrek”, waar het later in de wettekst gaat over een ruimte die daartegen tegen “is
beveiligd” 169.
Hoewel een asielzoeker “Gedurende de voor de nachtrust bestemde uren” wordt opgesloten in
de ruimte waar hij is ondergebracht170, mag hij zich overdag vrij bewegen in het logies. Deze
bewegingsvrijheid binnen het logies is aan voorwaarden verbonden. Zo wordt de asielzoeker in kwestie
ondergebracht in een “aangewezen ruimte”. Dat kan een groepsruimte zijn of een ruimte voor hem of
haar alleen171. De keuze daartussen wordt gemaakt door de ambtenaren ter plaatse. Iemand kan in
afzondering worden geplaatst als hij dat wenst of wanneer dat nodig is voor de orde en veiligheid in
het logies. Hoewel

dit grenslogies zich op Nederlandse bodem bevindt, geldt het in het

toelatingsbeleid niet als Nederlands grondgebied. Immers, hier bevinden zich mensen wie de toegang
tot dat grondgebied, in ieder geval voorlopig, is geweigerd.
Wanneer een asielzoeker niet wordt ondergebracht in het grenslogies wordt zijn vrijheid
eveneens beperkt. Hij dient zich namelijk periodiek te melden. Het gaat hier om de “periodieke
aanmelding” zoals die beschreven staat in 1e lid van artikel 54 van de Vreemdelingenwet wat valt onder
“maatregelen van toezicht”. Die aanmelding geldt voor asielzoekers die in ieder geval tijdelijk tot
Nederland zijn toegelaten. Dat die aanmelding een direct gevolg is van de in het beleid opgenomen
veiligheidsmaatregelen blijkt uit het 2e lid van datzelfde artikel:

In gevallen waarin Onze Minister zulks in het belang van de openbare orde of de nationale
veiligheid nodig oordeelt, kan hij aan een vreemdeling een individuele verplichting tot
periodieke aanmelding bij de korpschef opleggen.
VW, art. 56, 1e lid
VW, art. 6, 1e lid
167 RRG, art. 8, onder b
168 VW, art. 59, 1e lid
169 VW, art. 6, 2e lid; VW, art. 58, 1e lid.
170 RRG, art. 5, 1e lid, onder a; RRG, art. 7, 1e lid
171 RRG, art. 6, 2e lid
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De inperking van bewegingsvrijheid is een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen, maar er zijn
nog een aantal andere maatregelen waar asielzoekers ten behoeve van nationale veiligheid mee te
maken krijgen. Zo wordt van iemand die verblijft in het grenslogies het lichaam en de kleding
onderzocht op “voorwerpen en stoffen” die een gevaar kunnen opleveren voor de “orde en
veiligheid”172. Ook de bagage en post van iemand in bewaring kan daarop worden onderzocht. Als
dergelijke “voorwerpen of stoffen” ergens in het bezit van de vreemdeling worden aangetroffen,
worden deze hem “afgenomen” en “tegen afgifte van een bewijs van ontvangst” in bewaring genomen
door de “directeur” – de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het grenslogies173. Net als gevaarlijke
voorwerpen worden tevens reisdocumenten in bewaring genomen174.
Voor het veiligheidsbeleid is gegevensuitwisseling van persoonsgegevens nuttig ten behoeve
van:
a.
Het voorkomen en bestrijden van fraude met en misbruik van reisdocumenten,
b.
De identificatie van slachtoffers van rampen en ongevallen,
c.
De opsporing en vervolging van strafbare feiten, en
d.
Het verrichten van onderzoek naar handelingen, die een bedreiging vormen voor de
veiligheid van de staat en andere gewichtige belangen van een of meerdere landen van het
Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.
Allen behalve de reden genoemd onder b. vormen zelfstandig een aanleiding om het asielverzoek te
weigeren. Als in één van die databases gegevens opduiken met een aantekening over een crimineel
verleden of een mogelijk gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid kan de asielzoeker op
grond van een dergelijke “treffer” de toegang worden ontzegd. Wanneer blijkt dat dezelfde gegevens
(bijvoorbeeld vingerafdrukken) elders onder een andere naam opduiken is dit bovendien een
aanwijzing voor fraude en daarmee een reden de asielzoeker te weigeren of ongeloofwaardig te
verklaren. Interessant is bovendien dat asielzoekers moeten verklaren “ermee bekend te zijn” dat deze
gegevens worden doorgegeven aan instanties die ze voor de uitvoer van de wet nodig hebben175.
Kortom, veiligheid is van groot belang bij de toelating van asielzoekers. Een asielzoeker mag
uit voorzorg het land niet in en wordt tijdelijk opgevangen in het grenslogies waar een onderzoek
wordt gestart naar zijn identiteit, het land dat zijn verzoek in behandeling moet nemen, en de
noodzaak van bescherming. Bij dat onderzoek worden een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen
genomen, waaronder vrijheidsbeperkende maatregelen en het controleren van bijvoorbeeld zijn
gezondheid, bagage en post. Bovendien worden zijn (biometrische) gegevens vergeleken in
(inter)nationale databases om te controleren op fraude en veiligheidsrisico’s.

RRG, art. 6, 1e lid
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174 VW, art. 52, 1e lid
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4.3.4. Vluchtelingenperspectief in nationale wet- en regelgeving
Zo bezien lijkt het alsof, het vluchtelingenperspectief geen rol speelt in het nationale beleid. Het
tegendeel is het geval: het belang van vluchtelingen is inherent aan het asielbeleid. Immers,
bescherming op basis van asiel is in eerste instantie in het belang van de asielzoeker. Bovendien wordt
in deze nationale wet- en regelgeving het begrip “vluchteling” ruimer geïnterpreteerd dan in
internationale verdragen. Er zijn daarnaast andere maatregelen in het beleid die expliciet de belangen
van asielzoekers tegemoet komen. Er kan wat dat betreft onderscheid worden gemaakt tussen twee
typen maatregelen: 1) maatregelen die machtsmisbruik door de natiestaat tegengaan, en 2)
maatregelen die direct in het voordeel zijn van asielzoekers.

4.3.4.1.

Waarborgen tegen machtsmisbruik

De belangrijkste maatregel die de macht van natiestaten inperkt is het eerder genoemde nonrefoulementprincipe. Dit is een maatregel die direct is afgeleid van internationale regelgeving en komt
geregeld terug in het nationale beleid. De gedachte is als volgt: het actief uitzetten van mensen
waarvan duidelijk is dat zij bij aankomst in het land van herkomst in levensgevaar verkeren is
onethisch. Zodoende mag iemand pas teruggestuurd worden wanneer duidelijk is dat het land van
herkomst veilig is. Zo is in het 1e lid van artikel 3.106a van het Vreemdelingenbesluit vastgelegd dat
een vreemdeling alleen mag worden uitgezet wanneer:

a.
Het leven en de vrijheid worden niet bedreigd om redenen van ras, religie,
nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, en
b.
Het beginsel van non-refoulement overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag wordt
nageleefd, en
c.
Het verbod op verwijdering in strijd met het recht op vrijwaring tegen foltering en
andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, zoals neergelegd in het
internationaal recht, wordt nageleefd, en
d.
De mogelijkheid bestaat om de vluchtelingenstatus te verzoeken en, indien hij als
vluchteling
wordt
erkend,
bescherming
te
ontvangen
overeenkomstig
het
Vluchtelingenverdrag.
Het is aan natiestaten om te bewijzen dat het land waar zij de asielzoeker naartoe terugsturen hieraan
voldoet176.
Behalve het verbod op refoulement zijn zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk
bestuur (abbb’s) terug te vinden in het beleid. Deze abbb’s hebben betrekking op drie soorten
beleidsmaatregelen die in het belang zijn van asielzoekers. Ten eerste rechtszekerheid. In artikel 144
van de vreemdelingenwet staat dat het volgende wat betreft de rechten van asielzoekers:

176

Vb, art. 3.106a, 1e lid
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Een vreemdeling aan wie de verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of artikel 33
[respectievelijk asiel bepaalde tijd en asiel onbepaalde tijd] is verleend, geniet dezelfde
behandeling als een Nederlander, wat betreft rechtsingang, waaronder begrepen
177
rechtsbijstand en vrijstelling van de cautio judicatum solvi.
In de Vreemdelingenwet is in hoofdstuk 7 “rechtsmiddelen”, afdeling 3 “asiel” expliciet vastgelegd van
welke rechtsmiddelen een asielzoeker gebruik kan maken. Zo kan een asielzoeker zich door één of
meer van zijn “raadslieden doen bijstaan”178. Daarnaast wordt de asielzoeker op talrijke momenten in
de gelegenheid gesteld bezwaar in te dienen tegen besluiten van de overheid179.
Naast rechtszekerheid wordt zorgvuldigheid genoemd als criterium waaraan besluiten moeten
voldoen. Het wordt voornamelijk genoemd wanneer het gaat over het verlengen van een
beslissingstermijnen. Wanneer er onvoldoende tijd is om binnen het gebruikelijke termijn te komen
tot een zorgvuldige beslissing over de asielaanvraag, wordt het termijn verlengd. Dat is bijvoorbeeld
het geval in artikel 3.49 van het Voorschrift Vreemdelingen, waarin staat dat het nader gehoor niet
plaats vindt als dat niet op een zorgvuldige wijze kan worden afgenomen.
Ten derde wordt er aandacht besteed aan de privacy van de asielzoeker. Zo is in de
Vreemdelingenwet geregeld dat de gegevensverstrekking, die hierboven is besproken, niet plaatsvindt
wanneer dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene “onevenredig” schaadt180. Ook is in deze
wetteksten vastgelegd “welke gegevens, aan welke personen of instanties, voor welk doel en op welke
wijze kunnen worden verstrekt”181, en moeten de persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens182. Tot slot stelt het Voorschrift Vreemdelingen: “Voorzover de
bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, wordt dit bestand
beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik”.

4.3.4.2.

Belangen van asielzoekers

Naast deze machtsinperkingen zijn er zoals gezegd een aantal regelingen in deze wetteksten
opgenomen die direct in het belang zijn van de vluchteling of asielzoeker. Om te beginnen heeft elke
asielzoeker recht op tijdelijke opvang. Die opvang kan van korte duur zijn wanneer blijkt dat de
persoon niet in aanmerking komt voor asiel, maar tot die tijd mag hij of zij niet worden uitgezet.
Wanneer de asielzoeker in kwestie bijvoorbeeld geen geldige reisdocumenten bij zich heeft, heeft hij
toch recht op “onderhoud” in het grenslogies. Dat houdt in dat wordt voorzien in “het

VW, art. 114
VW, art. 98, 1e lid
179 O.a. VW, art. 39, 41, 76, 78; RRG, art. 15
180 VW, art. 107, 3e lid
181 VW, art. 107a, 3e lid onder c
182 VW, art. 107a, 1e lid
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levensonderhoud van de vreemdeling, waaronder begrepen de verstrekking van zakgeld”183, en dat er
in het logies wordt voorzien van medische en/of geestelijke zorg en “ontspanningsmogelijkheden”184.
Het directe belang van vluchtelingen blijkt ook uit de regelingen die zijn getroffen voor kwetsbare
groepen zoals de besproken AMA’s en asielzoekers die door medische omstandigheden niet in staat
zijn (terug) te reizen.
Ook wat betreft culturele aspecten wordt er rekening gehouden met de belangen van
asielzoekers. Zo wordt de informatie aan hen verschaft in een “begrijpelijke taal”. Wanneer
bijvoorbeeld iemand een verblijfsvergunning krijgt wordt “in een voor hem begrijpelijke taal
informatie verschaft over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de verblijfsvergunning”185. In
het geval dat de communicatie niet kan verlopen via een ambtenaar doordat ze elkaars taal niet
spreken, wordt er voorzien in een tolk186.
Hoewel in de nationale wet- en regelgeving voornamelijk regelingen zijn opgenomen ten
behoeve van nationale belangen, zijn er dus ook regelingen in opgenomen vanuit een
vluchtelingenperspectief. Ten eerste de ruimere interpretatie van de vluchtelingenstatus, ten tweede
de waarborgen tegen machtsmisbruik vanuit de natiestaat en ten derde regelingen die direct in het
belang zijn van asielzoekers.

4.3.5. Globalisering in nationale wet- en regelgeving
Wat betreft de verhouding tussen nationale autonomie en inter- en supranationale instanties zoals de
Europese Unie en de Verenigde Naties vallen drie dingen op bij de analyse van deze nationale wet- en
regelgeving. Ten eerste zijn regelingen uit internationale verdragen en Europese regelgeving
opgenomen in de nationale wetgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bieden van bescherming aan
erkend vluchtelingen of het non-refoulementprincipe. Dit sluit aan de ene kant aan bij de gedachte dat
door dergelijke inter- en supranationale instanties nationale overheden minder autonomie hebben in
het nationale beleid, aan de andere kant wordt weinig expliciet verwezen naar deze internationale
verdragen. Hoewel deze regelingen dus voortkomen uit internationale regelgeving, kunnen ze toch
worden aangeduid als nationale regelgeving.
Ten tweede zijn een aantal regelingen gericht op internationale samenwerking. Hoewel deze
samenwerking kan worden geïnterpreteerd als een vermindering van nationale autonomie, kan het in
dienst staan van nationale belangen. Eurodac is wat dat betreft een goed voorbeeld. Dit systeem is
opgericht op basis van Europese regelgeving maar dient nationale belangen doordat met dit systeem
gemakkelijker kan worden onderzocht welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Bovendien

RRG, art. 8, onder a
RRG, art. 8, onder f
185 Vb, art. 3.122, 1e lid
186 RRG, art. 17, 3e lid
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kunnen door deze internationale samenwerkingsverbanden gemakkelijker persoonsgegevens worden
uitgewisseld waardoor beter kan worden gecontroleerd op veiligheidsrisico’s.
Ten derde zijn er regelingen in deze teksten terug te vinden waaruit blijkt dat internationale
samenwerkingsverbanden nationale autonomie vergroten. Het beste voorbeeld hiervan zijn de
identiteitscontroles die in het beleid worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen. Dit betekent
dat de controles worden uitgevoerd door niet-overheidsinstanties, waardoor de kosten die daarmee
gepaard gaan kunnen worden bespaard. Daar komt bij dat deze controles niet alleen plaatsvinden op
Nederlands grondgebied of aan de Nederlandse grens; deze specifieke identiteitscontroles vinden
namelijk plaats op luchthavens in het buitenland. Gezien het grote belang van identiteitscontroles bij
de toelating van asielzoekers komt dit neer op een “verplaatsing” van de nationale grens waardoor
asielzoekers zonder geldige documentatie moeilijker asiel aan kunnen vragen in Nederland.

4.3.6. ICT-toepassingen in nationale wet- en regelgeving
Uit de bespreking van voorgaande controles blijkt dat Informatie en Communicatietechnologie van
groot belang is in het asielbeleid. Sommige van deze ICT-toepassingen zijn vrij eenvoudig, zoals het
digitaliseren van algemene persoonsgegevens. Andere ICT toepassingen zijn uitermate geavanceerd,
zoals de vingerafdrukverificatie in Eurodac en het Schengen Informatie Systeem (SIS). De in deze weten regelgeving beschreven ICT-toepassingen hebben vooral betrekking op het onderzoek naar de
asielaanvraag, dat zonder deze middelen een stuk moeilijker is. ICT-toepassingen zijn niet alleen
noodzakelijk voor effectieve internationale samenwerking, ze bieden ook de mogelijkheid om
grenscontroles uit te voeren in het buitenland. Wat dit betreft is er in deze beleidsteksten sprake van
de eerder besproken “virtual borders” 187, of in de bewoording van Lodge (2007) “cross frontier judicial
cooperation facilitated by ICT”.
Omdat die controles voortkomen uit het nationale belang op controle van asielmigratie vindt
de toepassing van dergelijke middelen voornamelijk plaats vanuit een natiestaatperspectief. Daarbij
ligt de nadruk op de mogelijkheden van deze ICT-toepassingen en het gebruik ervan. In deze nationale
wet- en regelgeving zijn weinig regelingen opgenomen met betrekking tot de risico’s die met het
gebruik van dergelijke middelen gepaard gaan. De enige regelingen op dit gebied betreffen de
verwijzingen naar de wet bescherming persoonsgegevens, en de regels over het verstrekken van
informatie over de opslag van dergelijke gegevens. De waarborgen tegen misbruik van deze gegevens
zijn beduidend minder expliciet in deze nationale regelgeving dan in de Europese regelgeving.

187

Koslowski R. (2005); Brouwer E. (2009)
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4.3.7. Deelconclusie nationale wet- en regelgeving: controle op
asielaanvraag
Wat kan er op basis van deze analyse worden gezegd over de nationale wet- en regelgeving in het
asielbeleid van Nederland? De bescherming van vluchtelingen is vastgelegd in internationale
verdragen en Europese regelgeving maar krijgt pas concreet betekenis in het beleid van natiestaten.
Op nationaal niveau maakt asielregelgeving onderdeel uit van het omvangrijkere migratiebeleid,
waarbij de bescherming van de nationale grenzen van groot belang is. Hoewel er een aantal belangrijke
regelingen in deze nationale wet- en regelgeving is opgenomen vanuit een vluchtelingenperspectief,
zijn nationale belangen door de nadruk op grensbewaking sterker vertegenwoordigd. In
grensbewaking gaat het bij regelingen met betrekking tot asiel voornamelijk om een afweging tussen
humanitaire belangen van vluchtelingen en veiligheidsbelangen van de natiestaat.
Omdat daar bij asielzoekers vaak onzekerheid over bestaat, is zekerheid over de asielaanvraag
een belangrijke voorwaarde voor de toelating van asielzoekers. Ten behoeve van die zekerheid wordt
de asielaanvraag op een vijftal aspecten onderzocht: welk land verantwoordelijk is voor de behandeling
van de asielaanvraag, de identiteit van de asielzoeker, de noodzaak van bescherming, de
geloofwaardigheid van de asielzoeker en of de asielzoeker in kwestie een risico vormt voor de nationale
veiligheid. Hoewel bij deze controles wordt rekening gehouden met de kwetsbare positie van
vluchtelingen, zijn de beleidsmaatregelen die voortkomen uit deze controles in veel gevallen niet in het
belang van asielzoekers. Dit geldt in het bijzonder voor de vrijheidsbeperkende maatregelen waar de
asielzoeker aan wordt onderworpen zolang er geen zekerheid bestaat over de asielaanvraag en de
identiteitscontroles die door luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd in het buitenland. Op basis
hiervan kan worden geconcludeerd dat in het nationale asielbeleid veel regelingen zijn opgenomen in
het belang van vluchtelingen maar in mindere mate regelingen die in het belang zijn van diegenen van
wie (nog) geen duidelijkheid bestaat over de vluchtelingenstatus. Dit sluit aan bij de door Sassen
(2008) getypeerde global classes op basis van formeel lidmaatschap.
De middelen die bij deze controles worden gebruikt variëren sterk, zowel qua toepassing, als
qua technologie die erbij gebruikt wordt. Er wordt zowel veelvuldig gebruikt gemaakt van papieren
documenten, zoals op papier vastgelegde verklaringen, als van digitale vingerafdrukken en
(inter)nationale databases. Wat daarbij opvalt, is dat de middelen die vanuit het natiestaatperspectief
worden gebruikt vaak gepaard gaan met geavanceerde technologieën, zoals biometrie, terwijl
asielzoekers bij dergelijke controles alleen beschikken over de meest eenvoudige middelen: papieren
documenten en mondelinge getuigenverklaringen.
Dat het natiestaatperspectief sterker is vertegenwoordigd in deze nationale wet- en
regelgeving, brengt een aantal risico’s met zich mee.

Het belangrijkste risico is dat, omdat het

asielbeleid deel uitmaakt van het grensbeleid, controle niet als middel maar als doel op zich wordt
gezien, i.e. goal displacement. Het strenger controleren van de identiteit van reizigers in het
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buitenland door private organisaties lijkt dit risico te bevestigen. Het nationale perspectief draagt ook
bij aan risico’s bij het gebruik van ICT-toepassingen in het beleid. Waar in Europese regelgeving bij het
gebruik van ICT waarborgen zijn opgenomen om de risico’s die ermee gepaard gaan te ondervangen,
zijn er veel minder waarborgen in de nationale wet- en regelgeving terug te vinden. is dat in deze
teksten namelijk veel minder vaak het geval.
De risico’s van het gebruik van ICT worden vergroot doordat dergelijke middelen vooral
worden beschreven als administratieve hulpmiddelen waarbij de nadruk ligt op efficiëntie. Die
efficiëntie staat immers op gespannen voet met de tijd die nodig is voor een zorgvuldig onderzoek naar
de asielaanvraag. Hoewel snelheid zowel in het belang is vanuit een natiestaatperspectief als vanuit
een vluchtelingenperspectief, ligt de nadruk vanuit de natiestaat op snelheid en vanuit de asielzoeker
op zorgvuldigheid. Dit is terug te vinden in de tekst aangezien er wel sancties in zijn opgenomen
wanneer

een

asielzoeker

een

bepaald

termijn

overschrijd

(bijvoorbeeld

wat

betreft

informatievoorziening aan de overheid), maar er geen sancties in zijn opgenomen voor het geval de
betreffende natiestaat haar termijnverplichtingen niet nakomt.
Deze nationale wet- en regelgeving houdt dus wel rekening met de belangen van
vluchtelingen, maar in mindere mate met de belangen van asielzoekers. Deze worden in het beleid
geconfronteerd met verscheidene ingrijpende controlemaatregelen waarbij verschillende ICTtoepassingen worden gebruikt. Door het nationale perspectief worden in deze wet- en regelgeving een
aantal beleidsrisico’s vergroot terwijl in vergelijking met de Europese regelgeving in deze teksten veel
minder waarborgen zijn opgenomen ter preventie van dergelijke risico’s.
Wat de nationale autonomie betreft, valt op dat hier in deze teksten veel minder naar wordt
verwezen dan in internationale verdragen en Europese regelingen. Hoewel een aantal belangrijke
beleidsmaatregelen afkomstig zijn van deze transnationale beleidsteksten zijn ze in de nationale weten regelgeving opgenomen als nationale wetsartikelen of beleidsmaatregelen. Op basis van de
nationale wetteksten alleen lijkt zodoende de invloed van deze transnationale regelgeving minder
groot, dan wanneer de nationale regelingen worden vergeleken met deze internationale afspraken.
Wat internationale samenwerkingsverbanden betreft lijken de in deze teksten opgenomen
regelingen vooral de nationale autonomie ten goede te komen. Zo wordt er op internationaal niveau
samengewerkt met zowel publieke als private instanties in de informatie-uitwisseling van
persoonsgegevens van asielzoekers. Deze uitwisseling heeft expliciet tot doel asielfraude tegen te gaan
en de verschillende controles van de asielaanvraag te vergemakkelijken. Exemplarisch voor de door
dergelijke internationale samenwerkingsverbanden toegenomen autonomie van nationale overheden
is dat bij de identiteitscontroles die door luchtvaartmaatschappijen in het buitenland worden
uitgevoerd strengere toelatingseisen gelden ten opzichte van identiteitscontroles dan aan de
Nederlandse grens.
In deze nationale wet- en regelgeving zijn nationale belangen dus sterker vertegenwoordigd
dan de belangen van vluchtelingen, en in het bijzonder de belangen van asielzoekers. Het asielbeleid
van Nederland houdt echter niet op bij nationale wet- en regelgeving; het beleid wordt uitgevoerd in
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een complexe bestuurlijke context waarbij verschillende organisaties zowel op nationaal als op
internationaal niveau samenwerken. Die organisatorische samenwerking is daarmee een belangrijk
onderdeel van het asielbeleid van Nederland. Maar hoe is deze “organisatie van het beleid” formeel
geregeld? De Vreemdelingencirculaire (C) is een belangrijke tekst om deze samenwerkingsverbanden
beter te begrijpen. Na de bespreking hiervan wordt verder ingegaan op het beleid van de afzonderlijke
organisaties en welke perspectieven en belangen daarin terug te vinden zijn.

4.4. Vreemdelingencirculaire
4.4.1. Inleiding
Welke organisaties formeel betrokken zijn bij het beleid is niet vastgelegd in de nationale wetgeving en
ministeriële regelingen, maar wel in de Vreemdelingencirculaire (of circulaire in het kort). Een
circulaire heeft niet een externe werking (namelijk op de burger, of in dit geval de asielzoeker), maar
een interne werking: het gaat om richtlijnen van de verantwoordelijke minister, gericht aan de
uitvoerende autoriteiten over hoe de wet toegepast dient te worden. Hoewel het dus niet gaat om een
wettekst in de strikte zin van het woord, zijn de hierin opgenomen regelingen weldegelijk van groot
belang voor het asielbeleid188.

4.4.2. Perspectieven en belangen
De circulaire komt om te beginnen op een aantal aspecten overeen met de nationale wetgeving. Toch
zijn er duidelijke verschillen te noemen. Het eerste wat opvalt, is dat er in de circulaire aan de ene kant
regelingen zijn opgenomen die nadrukkelijk in het belang zijn van de asielzoeker terwijl aan de andere
kant ook belangen van de natiestaat meer expliciet aan de orde komen. Dit lijkt op het eerste gezicht
tegenstrijdig, maar is dat ook zo? Om hier een antwoord op te kunnen geven, worden de beide
perspectieven zoals ze in de circulaire naar voren komen achtereenvolgens besproken, waarna wordt
ingegaan op hoe het gebruik van ICT en globaliseringthema’s terug te vinden zijn in deze tekst

4.4.2.1.

Vluchtelingenperspectief in Vreemdelingencirculaire

Dat in de circulaire rekening gehouden wordt met de positie van vluchtelingen blijkt uit de stijl van de
tekst. Het gaat daarbij om de manier waarop sommige regelingen zijn geformuleerd of de interpretatie
die eraan wordt gegeven. Een voorbeeld daarvan is hoe er wordt verwezen naar de aantekeningen die
een ambtenaar moet maken wat betreft hun reis- of identiteitsbewijzen:

188

Pot C.W. van der; e.a. (2006) p. 682
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Met nadruk wordt erop gewezen dat in de identiteits- en/of reisdocumenten van een
asielzoeker nooit aantekeningen mogen worden geplaatst waaruit zou kunnen worden
afgeleid dat de vreemdeling een asielaanvraag heeft ingediend. Immers, dit kan bij afwijzing
van de aanvraag voor de betrokkene moeilijkheden in zijn land van herkomst met zich
189
meebrengen.
Hierin komt duidelijk naar voren dat het belang van de asielzoeker wordt meegewogen. Het gaat hier
immers expliciet om het voorkomen van leed voor de asielzoeker – onafhankelijk van diens
verblijfstatus.
Naast dit soort aanwijzingen in het voordeel van de asielzoeker is er nog een belangrijk aspect
waaruit blijkt dat het vluchtelingenperspectief een belangrijke rol speelt in deze interne regelgeving.
Waar in de nationale wetgeving niet of nauwelijks wordt verwezen naar internationale wetteksten, is
dat in de circulaire wel het geval. Exemplarisch zijn wat dit betreft de vele verwijzingen naar de
UNHCR. In geen van de wetteksten wordt hierover gesproken, terwijl er in de circulaire 32 keer
expliciet naar wordt verwezen. Bij die verwijzingen gaat het vaak over het Handboek van de UNHCR.
Hierin

staan

omgangsregels

met

vluchtelingen

voor

de

daarvoor

verantwoordelijke

overheidsinstanties. Een voorbeeld van een dergelijke verwijzing is het volgende:

Voorzover het gaat om minderjarige asielzoekers, wordt verwezen naar de paragrafen 213 tot
en met 219 van het Handboek van de UNHCR met betrekking tot procedures en criteria voor
de bepaling van de vluchtelingenstatus. Deze bevatten specifieke aandachtspunten over de
bepaling van vluchtelingschap van alleenstaande minderjarigen. Hierin staat onder meer dat
bij de beoordeling of er sprake is van vluchtelingschap rekening moet worden gehouden met
190
de mate van geestelijke ontwikkeling en volwassenheid van de alleenstaande minderjarige.
Hieruit blijkt niet alleen dat er oog is voor het belang van asielzoekers, maar ook dat daarbij
internationale regels worden gehanteerd die niet als zodanig zijn opgenomen in de nationale
wetgeving. Hoewel het bij de circulaire om pseudowetgeving gaat, blijkt hieruit hoe belangrijk
dergelijke regelgeving kan zijn voor de betrokkenen.
Behalve

dergelijke

stijlverschillen

en

verwijzingen

naar

internationale,

vluchtelinggeoriënteerde verdragen verschilt de circulaire ook wat betreft een aantal regelingen die de
belangen van asielzoekers direct ten goede komen. Een voorbeeld is het uitnodigen van erkend
vluchtelingen. Waar dit in de Nederlandse wetteksten alleen wordt genoemd in een bijlage van het
Voorschrift Vreemdelingen, gaat de circulaire hier uitgebreider op in:

189
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Vc, art. 10.3
Vc, art. 2.1
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Nederland neemt ter ondersteuning van het beleid van de UNHCR jaarlijks een aantal
vluchtelingen op voor hervestiging in Nederland. Nederland heeft hiervoor een quotum
vastgesteld van vijfhonderd vluchtelingen per jaar. Selectie vindt plaats op voordracht van de
191
UNHCR.
Bovendien gaat de circulaire gedetailleerder dan de nationale wetgeving in op aanvullende legitieme
vluchtredenen en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Enkele voorbeelden van
dergelijke aanvullende regelingen zijn toelating op basis van behoren tot een specifieke sociale groep192
en (gevaar voor) genitale verminking193.
Behalve dergelijke toelatingseisen speelt de bewijslast in de circulaire een andere rol dan in de
wetteksten. Waar het in de wetteksten vooral wordt benadrukt dat de bewijslast bij de asielzoeker ligt
om de ernst van de situatie aan te tonen, wordt er in de circulaire uitdrukkelijk ingegaan op de
verantwoordelijkheid van de overheid daarin. Hoewel de asielzoeker nog steeds aannemelijk moet
maken dat hij zijn of haar land heeft moeten verlaten, is het zo dat “naarmate de gebeurtenissen een
ernstiger karakter hebben […] een zwaardere onderzoeksplicht rust op de behandelend ambtenaar van
de IND”194. Het gaat er bovendien met nadruk om dat de asielzoeker zijn verhaal niet hoeft te bewijzen,
maar aannemelijk moet maken. Zodoende kan de bewijslast “meer naar de zijde van de Nederlandse
overheid verschuiven […] afhankelijk van de individuele situatie van de vreemdeling en de algehele
situatie in het land van herkomst”195.
Tot slot komt het vluchtelingenperspectief terug in de middelen die worden gebruikt bij de
eerder genoemde controles in het beleid. Dat de informatie-uitwisseling moet voldoen aan
privacyregels is al genoemd en staat letterlijk in de wetteksten. Daar kan aan worden toegevoegd dat in
de circulaire nadrukkelijk wordt gewezen op de gevoeligheid van de door de asielzoeker verstrekte
informatie die op grond daarvan “strikt vertrouwelijk” dient te worden behandeld196.
Een andere beleidsmaatregel waarbij het perspectief van de asielzoeker wordt meegenomen
die niet in de overige nationale regelingen terug te vinden is, is de aangeboden rust- en
voorbereidingstermijn die ingaat zodra iemand te kennen geeft asiel te wensen – dus nog voordat hij
zijn daadwerkelijke asielaanvraag indient. Het doel van deze termijn staat als volgt beschreven in de
circulaire: “de rust- en voorbereidingstermijn is bedoeld om de vreemdeling tot rust te laten komen en
hem op de asielprocedure voor te bereiden”197. Tijdens deze rust- en voorbereidingstermijn heeft de

Vc, art. 9.2.1.4
Vc, art. 2.5
193 Vc, art. 2.11
194 Vc, art. 4.2.2
195 Vc, art. 2.2.5
196 Vc, art. 10.1
197 Vc, art. 11.1
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asielzoeker rechtmatig verblijf in Nederland, en tevens recht op opvang. Zo bezien is dit duidelijk een
regeling in het belang van de asielzoeker.
Ook het leeftijdsonderzoek wordt niet besproken in de wetteksten, maar wel in de circulaire.
Dit leeftijdsonderzoek gaat om de controle op eventuele minderjarigheid en vindt plaats als de
asielzoeker niet door middel van documenten zijn leeftijd aan kan tonen. Bij dit onderzoek wordt
ervan uitgegaan dat er een bepaalde foutmarge in de onderzoeksresultaten kunnen zitten. Zodoende
wordt een asielzoeker die aangeeft minderjarig te zijn alleen als meerderjarig bewezen bevonden
wanneer uit röntgenonderzoek blijkt dat hij minstens twintig jaar oud moet zijn – twee jaar ouder dus
dan de leeftijdsgrens waarop iemand meerderjarig is. Dit betekent dat het resultaat van het onderzoek
zelfs in het meest discutabele geval in het voordeel van de asielzoeker wordt geïnterpreteerd waaruit
blijkt dat er rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden van een asielzoeker.

4.4.2.2.

Natiestaatperspectief in Vreemdelingencirculaire

Uit bovenstaande maatregelen blijkt dat het vluchtelingenperspectief in de circulaire een belangrijke
rol speelt. Asielzoekers komen om verscheidene redenen in aanmerking voor een vluchtelingenstatus.
Die redenen zijn ruimer dan de definities zoals die in de wet en het vluchtelingenverdrag zijn
opgenomen. Ook bij de behandeling wordt rekening gehouden met de uitzonderlijke positie van
asielzoekers. De circulaire getuigt ook van regelingen die juist vanuit een natiestaatperspectief zijn
opgesteld.
Wat betreft de vorm is het voor de hand liggend dat een tekst die het Vreemdelingencirculaire
heet, niet is geschreven vanuit die vreemdeling zelf. De tekst is geschreven door en voor
overheidsinstanties en dat is vaak goed terug te vinden in de gehanteerde stijl. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de volgende regeling: “tijdens de algemene asielprocedure dient de vreemdeling zich in verband
met de behandeling van de aanvraag beschikbaar te houden”. Dit “beschikbaar houden” getuigt
duidelijk van een natiestaatperspectief. Een ander exemplarisch artikel in de circulaire dat is
geschreven vanuit het natiestaatperspectief luidt als volgt:

Nederland dient geen vluchthaven te zijn voor personen ten aanzien van wie er ernstige
redenen zijn om te veronderstellen dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan
oorlogsmisdrijven, andere ernstige misdrijven of handelingen als genoemd in artikel 1F
Vluchtelingenverdrag. Het is in het belang van de Nederlandse Staat dat geen
198
verblijfsvergunning wordt verleend aan zulke personen.
Kortom, meer nog dan in de nationale wetteksten wordt in de circulaire het belang van de natiestaat
expliciet aangegeven. Het gaat in veel gevallen om regelingen die een inperking betekenen voor
asielzoekers, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen een aantal soorten inperkingen. Ten
eerste wat betreft de toelatingseisen. Zoals beschreven zijn die toelatingseisen in een aantal gevallen in
198

Vc, art. 3.11.3.1
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het voordeel zijn van asielzoekers. Echter, er zijn in de circulaire naast aanvullende redenen voor
toelating, ook aanvullende redenen voor het weigeren van een vergunning opgenomen.
Een voorbeeld van een dergelijke regeling heeft te maken met de rol die de grens van
Nederland speelt bij de asielaanvraag. Hoewel ambassades bijvoorbeeld gelden als Nederlands
grondgebied, kunnen asielzoekers niet bij Nederlandse ambassades asiel aanvragen199. Een ander
voorbeeld is dat wanneer een asielzoeker op de luchthaven in Schiphol asiel aanvraagt en in eerste
instantie de toegang wordt geweigerd, hij wordt overgebracht naar het Aanmeldcentrum Schiphol (AC
Schiphol) of het eerdergenoemde grenslogies. Zo kan het voorkomen dat asielzoekers die niet zijn
toegelaten tot Nederland zich wel fysiek, maar niet juridisch gezien binnen de Nederlandse grenzen
bevinden. Nederlandse ambassades, het AC Schiphol en het grenslogies gelden wat dat betreft in de
asielprocedure niet als Nederlands grondgebied.
De toelichting van een aantal controles is tevens exemplarisch voor het natiestaatperspectief
in de circulaire. Zo gaat het bij de verschillende controles niet alleen over de identiteit van de
asielzoeker, maar ook over de nationaliteit, de reisroute en het asielrelaas. Bij elk van deze aspecten
wordt niet aangegeven wanneer deze als geloofwaardig moeten worden beschouwd, maar wel wanneer
deze als ongeloofwaardig moeten worden beschouwd. Zo staat er: “verklaringen die inhouden dat een
asielzoeker geen documenten heeft én niets meer weet van de reis zijn niet geloofwaardig”200.
De bewijslast is een herhaaldelijk terugkerend thema in de circulaire, dat in veel gevallen
getuigd van een natiestaatperspectief. Hoewel er, zoals hierboven beschreven, een afweging wordt
gemaakt waarbij zowel de staat als de asielzoeker verantwoordelijk zijn voor het aandragen van bewijs,
ligt die bewijslast in de meeste gevallen bij de asielzoeker zelf. Die bewijslast geldt zoals vermeld voor
het niet nakomen van verdragsverplichtingen door een ander veilig land. Wanneer er sprake is van een
trauma, dient de asielzoeker ook bewijs aan te leveren voor de gebeurtenissen die tot het trauma
hebben geleid.
De bespreking van “Artikel 1F” van het vluchtelingenverdrag duidt ook op een nationaal
perspectief in deze beleidstekst. Artikel 1F duidt op veiligheidsrisico’s die een asielzoeker met zich mee
brengt op grond waarvan hem – ondanks zijn vluchtelingenstatus alsnog de toegang kan worden
ontzegd. Hierbij ligt de bewijslast bij de overheid: die moet aantonen of de persoon in kwestie een
gevaar is of niet. Echter, er wordt hier expliciet niet gesproken van het bewijzen van een dergelijk
gevaar, maar van het motiveren van het vermoeden. Letterlijk staat er: “De veronderstelling dat artikel
1F van toepassing is hoeft niet bewezen te worden volgens de in het strafrecht gehanteerde
bewijsmaatstaf, maar moet niettemin zorgvuldig worden gemotiveerd”201. Dit is een belangrijk verschil
waaruit opgemaakt kan worden dat deze regeling is opgesteld vanuit een nationaal perspectief.

Kmar, juli 2009
Vc, art. 3.6.3, onder c
201 Vc, art. 3.11.3.3.
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natiestaatperspectief wordt tevens duidelijk bij de zogenaamde antecedentenverklaring. Deze
verklaring komt niet voor in nationale wetteksten. In de circulaire staat echter het volgende:

De asielzoeker dient deze verklaring te ondertekenen bij de asielaanvraag. De aanvrager
verklaart daarin nimmer ter zake van enig strafbaar feit te zijn veroordeeld tot de genoemde
straffen en op het moment van zijn aanvraag niet aan een strafvervolging te zijn onderworpen.
Als de aanvrager de antecedentenverklaring niet wil ondertekenen, dan bestaat het
vermoeden dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd en dient zulks te worden onderzocht. Als
na ondertekening van de verklaring blijkt dat de asielzoeker ooit is veroordeeld, dan staat vast
dat hij deze verklaring ten onrechte heeft ondertekend en derhalve onjuiste gegevens heeft
202
verstrekt.
Deze antecedentenverklaring is zodoende een middel waarmee het gemakkelijker wordt om
asielzoekers te weigeren. Immers, als hij wel ondertekent en ooit is veroordeeld, kan hij worden
geweigerd. Als hij niet ondertekent, wordt hij onderworpen aan een verder onderzoek wat op zijn beurt
kan leiden tot een weigeringgrond. Deze verklaring sluit daarmee wel aan bij het natiestaatperspectief,
maar niet bij het vluchtelingenperspectief.
Tot slot een ander belangrijk voorbeeld van een middel waaruit het natiestaatperspectief
duidelijk blijkt en dat niet in de wetteksten wordt genoemd. Het gaat hier om het gebruik van
Algemene Ambtsberichten (kortweg ambtsberichten). Ambtsberichten zijn rapporten van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en bevatten asielrechtelijke informatie over de situatie in het
land van herkomst. Hoewel “ambtsberichten” als zodanig niet in de wetteksten worden genoemd, is er
welgeteld 220 keer sprake van in de Vreemdelingencirculaire (C). Deze ambtsberichten gelden als
objectieve deskundigheidsadviezen203. In de circulaire staat dat:

De belangrijkste bron van informatie […] de ambtsberichten van de Minister van BuZa
[Buitenlandse Zaken] zijn; deze geven de visie weer van de Regering op de situatie in landen
204
van herkomst.
Ambtsberichten worden zodoende gezien als een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bron van
informatie over het land van herkomst. Ze worden gebruikt bij de beoordeling van een asielverzoek,
waarbij het asielrelaas van de asielzoeker wordt vergeleken met de informatie uit de ambtsberichten.
Op grond van die ambtsberichten is een lijst samengesteld van landen waar mogelijk asielzoekers
vandaan komen. Per land is vervolgens aangegeven welke mensen wel en welke mensen niet in
aanmerking komen voor asiel. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met etniciteit,
lidmaatschap van een sociale groep of beroep. Bij die vergelijking wordt uitgegaan van de juistheid van

Vc, art. 3.11.1
Vc, art. 14.2.4
204 Vc, art. 5.3
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de ambtsberichten. Bij “concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid” wordt eventueel
een nieuw onderzoek ingesteld. Dat gebeurt echter niet wanneer het ambtsbericht niet overeenkomt
met verklaringen van asielzoekers, maar alleen wanneer informatie die herleidt kan worden tot een
“objectieve” bron van dusdanige aard is dat het “twijfel doet rijzen” over de juistheid of actualiteit van
een ambtsbericht.

4.4.3. Globalisering in Vreemdelingencirculaire
Wat betreft de nationale autonomie is de circulaire ambigu. Aan de ene kant komen er veel
verwijzingen naar internationale verdragen en regelingen in terug die niet in de nationale wetgeving
worden genoemd. Een goed voorbeeld daarvan vormen de

herhaaldelijke verwijzingen naar het

Handboek van de UNHCR, het vluchtelingenverdrag en andere internationale verdragen omtrent de
bescherming van asielzoekers. Aan de andere kant zijn er ook meer regelingen in opgenomen over
internationale samenwerking. Deze kunnen zowel in het belang zijn van de natiestaat als in het belang
van de asielzoeker. Een voorbeeld van een regeling in het belang van de natiestaat is dat er bij de
weigering op grond van een gevaar voor de nationale veiligheid samengewerkt kan worden met
internationale actoren:

Bij het bestaan van concrete aanwijzingen [voor een gevaar voor de nationale veiligheid] dient
in de eerste plaats te worden gedacht aan een ambtsbericht van de AIVD. In voorkomende
gevallen kan echter ook worden uitgegaan van een ambtsbericht van onder andere (inter)nationale ministeries of inlichtingendiensten.
Ambtsberichten vormen een voorbeeld waarbij internationale samenwerking zowel plaats heeft vanuit
een vluchtelingenperspectief als vanuit een natiestaatperspectief. Want hoewel deze ambtsberichten
worden opgesteld vanuit de het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), met een overwegend
nationaal perspectief, worden eveneens rapporten gebruikt van internationale instanties. Dat kunnen
rapporten van andere landen zijn (naar verwachting ook vanuit een natiestaatperspectief), maar ook
van

NGO’s

zoals

Amnesty

International,

die

zoals

later

zal

blijken

een

uitgesproken

vluchtelingenperspectief hanteren205.

4.4.4. ICT-toepassingen in Vreemdelingencirculaire
Wat betreft het gebruik van ICT-toepassingen in het beleid zijn de in de circulaire opgenomen
regelingen meer specifiek en concreet dan de betreffende regelingen in de hiervoor besproken
nationale wet- en regelgeving. Waar sommige van deze middelen de positie van de asielzoeker ten
goede komen, worden anderen voornamelijk ingezet in het licht van nationale belangen die ermee
gemoeid zijn. Uit deze meer gedetailleerde beschrijving blijkt dat met de meeste van deze regelingen
205

Vc, art. 14.2.4
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voornamelijk nationale belangen worden gediend. Het volgende fragment is exemplarisch voor een
tweetal middelen, biometrie en het gebruik van databases, die in de circulaire nader aan bod komen:

Het nemen van vingerafdrukken geldt voor alle vreemdelingen vanaf vier jaar. Deze
vingerafdrukken worden ingevoerd in het BVV [Basis Voorziening Vreemdelingen]. De
vingerafdrukken worden vergeleken met de data in de collectie van het BVV. Indien de
vingerafdrukken van de vreemdeling onbekend zijn in de biometriecollectie, worden ze
opgeslagen en geeft het BVV een Vreemdelingennummer af. Indien de vreemdeling wel
bekend is, geeft het BVV het Vreemdelingennummer aan waaronder de vreemdeling al
bekend is. De vreemdelingenpolitie of KMar voorziet het vingerafdrukkenformulier handmatig
van het Vreemdelingennummer, en zendt het formulier na registratie in het BVV door naar de
Dienst IPol [Dienst Internationale Politiesamenwerking].206
In dit fragment komen een aantal aspecten aan de orde waaruit blijkt dat in deze tekst regelingen zijn
opgenomen die de nationale belangen ten goede komen. Ten eerste het afnemen van vingerafdrukken.
Dit is een middel waarmee wordt getracht meer zekerheid te verwerven omtrent de identiteit van de
vreemdeling. Dit sluit aan bij de controlemaatregelen zoals die zijn beschreven in de wetteksten.
Opvallend is dat die vingerafdrukken al worden afgenomen vanaf vier jaar – dit in tegenstelling tot het
Paspoortuitvoeringsreglement Buitenland waarin staat dat bij minderjarige asielzoekers pas vanaf 12
jaar een vingerafdruk wordt afgenomen207.
Vanaf veertien jaar worden de vingerafdrukken bovendien opgenomen in de “Europese
vingerafdrukkencollectie” Eurodac:

Indien er sprake is van een hitmelding van de ingevoerde vingerafdrukken met de Europese
vingerafdrukkencollectie dan betekent dit dat betrokkene al bekend is vanwege een
asielaanvraag (code 1) dan wel een illegale inreis (code 2) in een andere EU-lidstaat
Op grond van een dergelijke hitmelding kan de asielzoeker de toegang tot Nederland worden
geweigerd.
Een bijkomend aspect is dat deze vingerafdrukken digitaal worden afgenomen en opgeslagen
in databases – bijvoorbeeld de geciteerde Basis Voorziening Vreemdelingen. Zoals blijkt uit de
hierboven geciteerde regeling met betrekking tot vingerafdrukken worden biometrische gegevens ook
te vergeleken met gegevens van justitiële databases, zoals die van de Dienst Internationale
Politiesamenwerking (Dienst IPol) om op die manier eventuele criminele verdenkingen aan het licht te
brengen. Deze controle op crimineel verleden speelt een belangrijke rol in het grensbeleid omdat
enerzijds op grond daarvan iemand toegang kan worden geweigerd en anderzijds veiligheid de
legitimiteit van nationaal beleid ten goede komt.

206
207

Vc, art. 9.2.1.1.1.
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In tegenstelling tot de Europese regelgeving zijn in de circulaire weinig waarborgen
opgenomen met betrekking tot de risico’s van het gebruik van dergelijke middelen. Waar in Eurodac
vingerafdrukken expliciet alleen gebruikt mogen worden om “te helpen vaststellen welke lidstaat
krachtens de Overeenkomst van Dublin verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek”
worden in de circulaire vingerafdrukken opgeslagen en vergeleken in meerdere databases, waaronder
justitiële databases208. Bovendien worden conform de circulaire vingerafdrukken vanaf een eerdere
leeftijd afgenomen dan wordt bepaald in Europese verdragen. Gezien deze regelingen met betrekking
tot het gebruik van ICT zijn bedoeld voor instanties en ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoer
van het asielbeleid, lijkt dit erop te duiden dat naarmate de regelingen meer betrekking hebben op de
uiteindelijke uitvoer, voornamelijk is vastgelegd hoe die ICT-toepassingen moeten worden gebruikt en
daarbij minder aandacht is voor de risico’s die met dat gebruik gepaard gaan.

4.4.5. Deelconclusie

Vreemdelingencirculaire:

natiestaat

vs.

vluchteling
Uit deze bevindingen blijken twee belangrijke aspecten. Ten eerste sluiten regelingen in het
Vreemdelingencirculaire aan bij de nationale wetgeving wat betreft controles en de middelen die
daarbij worden gebruikt. Deze controles en controlemiddelen getuigen van een nationaal perspectief
waarbij er groot belang wordt gehecht aan zekerheid omtrent de beweegredenen en achtergrond van
de asielzoeker. Ten tweede blijkt uit deze regelingen dat er meer dan in de nationale wet- en
regelgeving, regelingen in zijn opgenomen in het belang van asielzoekers die door hun precaire situatie
een bijzondere behandeling vereisen. De regelingen aan de hand van deze verschillende belangen
lijken elkaar enerzijds uit te sluiten en anderzijds aan te vullen. De bevindingen op basis van de
Vreemdelingencirculaire wijken dus af van de eerder geformuleerde verwachtingen.
Hoewel in de nationale wet- en regelgeving zowel regelingen terug te vinden zijn in het belang
van vluchtelingen, als regelingen in het belang van natiestaten, blijkt uit de Vreemdelingencirculaire
dat deze belangen geregeld op gespannen voet staan. Waar bijvoorbeeld de bewijslast vanuit het
vluchtelingenperspectief ligt bij de natiestaat om aan te tonen dat terugsturen verantwoord is, ligt die
vanuit het natiestaatperspectief bij de asielzoeker om aan te tonen dat de vluchtmotieven legitiem zijn.
In de circulaire wordt geregeld een afweging gemaakt tussen deze twee perspectieven. In sommige
gevallen heeft het vluchtelingenperspectief de overhand, bijvoorbeeld bij ernstig trauma; in andere
gevallen het natiestaatperspectief, bijvoorbeeld bij de afwezigheid van identiteitsdocumenten.
Door dit spanningsveld tussen nationale belangen en de belangen van vluchtelingen, lijkt op
basis van de circulaire vooral een afweging plaats te vinden tussen de veiligheidsbelangen van de
asielzoeker en de veiligheidsbelangen van de natiestaat. Culturele en economische belangen spelen op
basis van deze tekst wel een rol in de beleidsmaatregelen met betrekking tot de opvang en
208
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communicatie in de toelatingsprocedure, maar niet met betrekking tot de toelating. Ook Europese
belangen lijken bij deze afweging formeel gezien geen belangrijke rol te spelen in deze interne
regelgeving.
De ambiguïteit tussen deze twee perspectieven heeft tevens betrekking op de nationale
autonomie. Deze wordt vergroot door internationale samenwerking met zowel private als publieke
organisaties. Niet alleen met luchtvaartmaatschappijen, ook met internationale overheidsdiensten
zoals de Dienst Internationale Politiesamenwerking en buitenlandse inlichtingendiensten. De
beschrijving van deze samenwerkingsverbanden getuigt van een natiestaatperspectief, wat betekent
dat deze samenwerking voornamelijk plaats vindt ten behoeve van nationale belangen. Aan de andere
kant wordt de nationale autonomie in deze teksten beperkt door de veelvuldige verwijzingen naar
internationale verdragen zoals het Handboek van de UNHCR. Hierin staan verplichtingen waar
nationale

overheden

zich

aan

dienen

te

houden.

Deze

regelingen

getuigen

van

een

vluchtelingenperspectief, waarbij de nadruk ligt op de belangen van vluchtelingen of, in het geval van
het eerder genoemde Handboek, van asielzoekers.
Wat betreft het gebruik van ICT-toepassingen in het beleid is het opvallend dat er veel
gedetailleerder op in wordt gegaan, maar daarbij voornamelijk op het (veelzijdige) gebruik ervan en
weinig op de risico’s die met dat gebruik gepaard gaan. Het gebruik van ICT wordt daarmee vooral
benaderd vanuit het natiestaatperspectief. Hierdoor wordt het risico op function creep vergroot, i.e.
dat deze vaak dure technologische middelen ook voor doelen worden ingezet waarvoor ze in eerste
instantie niet in deze regelingen waren opgenomen.
In de circulaire wordt behalve de meer concrete uitwerking van wetgeving tevens geregeld
welke organisaties verantwoordelijk zijn voor welk deel van het beleid. Omdat er verscheidene
organisaties betrokken zijn bij de uitvoer, is ook de onderlinge samenwerking (in ieder geval
gedeeltelijk) in de circulaire vastgelegd. Welke organisatie op welke manier betrokken is bij het beleid
is besproken in het tweede deel van dit onderzoek. In het nu volgende deel wordt ingegaan op het
organisatiebeleid van die bij de uitvoer betrokken organisaties en aan de hand daarvan hoe het beleid
op organisatorisch niveau vorm krijgt.
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4.5. Organisatie van beleid
4.5.1. Inleiding
Bij de uitvoer van het beleid spelen de betrokken organisaties een belangrijke rol. Want hoewel veel is
vastgelegd in wetgeving en de Vreemdelingencirculaire, blijft voor deze organisaties ruimte over om
invulling te geven aan de aspecten van het beleid waar ze verantwoordelijk voor zijn. Bij deze analyse
is gekeken naar beleidsteksten van de voor het beleid belangrijkste organisaties. Wat betreft het soort
teksten gaat het met name om jaarverslagen en – waar beschikbaar – werkinstructies. Aanvullend is
ook gebruik gemaakt van website-informatie omdat hier het gehanteerde perspectief vaak
nadrukkelijker in terug te vinden is.
De opzet wijkt bij deze bespreking vanwege de hoeveelheid organisaties en de onderlinge
verschillen enigszins af van de voorgaande niveaus. Bovendien is naast het perspectief op het beleid,
de middelen die daarbij gebruikt worden en de belangen die daarbij een rol spelen ook een ander
aspect van belang bij het beleid van deze organisaties: de mate van internationale oriëntatie op het
asielbeleid. Hiermee wordt aangegeven op welk niveau de organisatie actief is. Is de organisatie met
name op regionaal of nationaal niveau actief of opereert ze juist ook op internationaal niveau? Op
basis hiervan kan meer inzicht worden verkregen in de manier waarop de verschillende belangen op
verschillende niveaus door uitvoerende instanties worden vertegenwoordigd.

4.5.2. Perspectieven, belangen en oriëntatie op beleid
De in dit deel onderzochte beleidsteksten van organisaties worden dus besproken aan de hand van de
eerder besproken perspectieven. Daarbij ligt de nadruk op het onderscheid tussen het
vluchtelingenperspectief enerzijds en het natiestaatperspectief anderzijds. Die twee uitgangspunten
kunnen worden gezien als uitersten van een spectrum waar de organisaties op kunnen worden
geplaatst afhankelijk van hun perspectief op het beleid.
Behalve het onderscheid tussen het natiestaat- en vluchtelingenperspectief in het beleid, kan
er tussen deze organisaties onderscheid worden gemaakt wat betreft een nationale dan wel
internationale oriëntatie op het beleid. Gebaseerd op de eerdere bespreking van wetteksten lijkt dit
onderscheid in eerste instantie hetzelfde als het hierboven genoemde onderscheid tussen het
natiestaat- en vluchtelingenperspectief. Toch wordt met deze dichotomie iets anders bedoeld. Het gaat
hier namelijk om de oriëntatie van de betrokken partij op het beleid. Richt de organisatie zich alleen
op de situatie zoals die zich in Nederland voordoet, of ook op de internationale context? Zowel de
internationale context als de nationale context kan worden benaderd vanuit beide perspectieven.
Zodoende worden hier per organisatie drie aspecten besproken: de rol die deze organisatie
heeft in het beleid, de perspectieven die terug te vinden zijn in de beleidsteksten, en de mate van
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internationale oriëntatie. Later in deze bespreking wordt ingegaan op het gebruik van ICT en
globalisering. Na deze bespreking worden deze verschillen en overeenkomsten in kaart gebracht
waarna vervolgens wordt ingegaan op wat dat betekent voor het asielbeleid.
Deze organisaties zullen worden besproken op volgorde van de mate waarin het
vluchtelingenperspectief terug te vinden is in het beleid.

De worden volgende organisaties

achtereenvolgens besproken: mensenrechtenorganisaties (AI), United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), VluchtelingenWerk Nederland (VWN), Vereniging van Asieljuristen en Advocaten Nederland (VAJN), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Europees Migratienetwerk
(EMN), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de
Koninklijke Marechaussee (KMar) en tot slot de Vreemdelingenpolitie (VP).

4.5.2.1.

Mensenrechtenorganisaties

De bekendste en belangrijkste mensenrechtenorganisaties voor het Nederlandse beleid zijn Amnesty
International (AI) en Human Rights Watch. Over het Nederlandse asielbeleid schrijft Amnesty
International: “Amnesty heeft veel zorgen over de asielprocedure en maakt zich sterk voor een betere
wetgeving en een zorgvuldiger beleid”209. Deze non-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben
over het algemeen slechts indirect een formele rol in het beleid. Door hen aangedragen informatie kan
namelijk als aanvulling dienen van de door de overheid verzamelde informatie over de situatie in het
land van herkomst, bijvoorbeeld bij de ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast hebben dergelijke organisaties vooral een informele invloed op het beleid door lobby en het
beïnvloeden van de publieke opinie.
Uit de teksten van deze organisaties blijkt bij uitstek een vluchtelingenperspectief,
bijvoorbeeld uit het streven van Amnesty International (AI): “Amnesty International streeft naar een
wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens”210. Wat betreft oriëntatie zijn zowel Human Rights Watch als Amnesty
International wereldwijd actief. Beide organisaties hebben wel een Nederlandse afdeling, maar deze
organisaties zijn voornamelijk gericht op internationale bescherming van mensenrechten, zoals het
recht op asiel.

4.5.2.2.

United Nations High Commissioner for Refugees

Deze organisatie is tevens ter sprake gekomen bij de bespreking van de circulaire en de verwijzingen
daarin naar het Handboek van de UNHCR met betrekking tot de behandeling van asielzoekers. De
UNHCR heeft als doel: “om de rechten en het welzijn van de vluchtelingen te waarborgen”211. Gezien

Website-informatie (1) Amnesty International,
Website-informatie (1) Amnesty International
211 Website-informatie UNHCR
209
210
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de UNHCR is opgericht om de belangen van vluchtelingen te behartigen, hanteert deze organisatie
eveneens een vluchtelingenperspectief. Wel werkt de UNHCR nauw samen met natiestaten bij de
opvang van vluchtelingen. Dat ondanks de erkenning van nationale belangen, de nadruk bij deze
organisatie ligt op het belang van vluchtelingen blijkt uit het volgende citaat:

While recognizing that border controls are essential for combatting international crime,
including smuggling and trafficking, UNHCR stresses the need for practical protection
safeguards to ensure that such measures are not applied in an indiscriminate or
disproportionate manner and do not lead to refugees being returned to countries where their
212
life or liberty would be at risk.
Deze organisatie stelt dus de belangen van vluchtelingen centraal en is vooral internationaal
georiënteerd. Interessant is dat, hoewel dit niet een Nederlandse organisatie is, deze organisatie
weldegelijk invloed uitoefent op het Nederlands beleid. Het belangrijkste voorbeeld daarvan vormen
de eerder ter sprake gekomen (veelvuldige) verwijzingen in de circulaire naar het Handboek van de
UNHCR. Een ander voorbeeld is dat elk jaar 500 door de UNHCR aangedragen vluchtelingen in
aanmerking komen voor hervestiging in Nederland213. Dit blijkt ook uit een recent persbericht uit
2009, waarin staat dat de IND een “Memorandum of Understanding” heeft ondertekend om de
landeninformatie van de UNHCR te gebruiken als een van de belangrijkste bronnen voor de
beoordeling van asielaanvragen214. Een belangrijk gevolg van het vluchtelingenperspectief in
combinatie met de internationale oriëntatie van de UNHCR is dat de (wereldwijde) belangen van
vluchtelingen hierdoor worden vertegenwoordigd in het nationaal beleid.

4.5.2.3.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is als NGO verantwoordelijk voor de voorlichting aan de
asielzoeker over de asielprocedure. VWN staat de asielzoeker bij wat betreft de juridische aspecten van
de procedure en de te nemen stappen daarin. Deze organisatie stelt de belangen van de asielzoeker
centraal. Zo staat in het jaarverslag van 2009: “Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming
en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van. Wij
komen op voor de rechten van vluchtelingen”215. In de teksten van deze organisatie wordt over de
asielzoeker gesproken als iemand in nood die bescherming nodig heeft. Die hulpbehoefte is goed terug
te zien in het volgende fragment: “asielzoekers en vluchtelingen kunnen rekenen op de hulp en steun
van vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk”216. Dat in deze organisatie de belangen van

Website-informatie UNHCR
IND Hervestiging van vluchtelingen, mei 2009
214 UNHCR, 21 januari 2009
215 VWN, 2010, p. 5
216 VWN, 2010, p. 9
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de asielzoeker centraal staan, blijkt ook uit de kritiek die in de onderzochte teksten wordt geuit op het
beleid. In de inleiding van het jaarverslag van 2009 staat: “Nederland begeeft zich op een hellend vlak,
waarbij het beheersen van de aantallen asielzoekers het voorlopig wint van de principes van
vluchtelingenbescherming”.217
Hoewel VWN bestaat uit regionale afdelingen blijkt uit teksten van deze organisatie vooral een
nationale oriëntatie op het beleid. Deze nationale oriëntatie blijkt bijvoorbeeld uit de missie van de
organisatie:
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving.218
Toch klopt het niet te zeggen dat deze organisatie zich alleen richt op het nationale asielbeleid. In het
jaarverslag wordt weliswaar in eerste instantie aandacht besteed aan de situatie en de activiteiten in
Nederland, het beleidsveld wordt belicht vanuit een internationale context: “[asielzoekers] zoeken
elders op de wereld een veilige plek, ook in ons land”219. Bij het bieden van hulp wordt bovendien
verder gekeken dan de nationale grenzen: er wordt namelijk gekeken hoe op Europees niveau de
belangen van vluchtelingen kunnen worden behartigd. De titel van het tweede hoofdstuk in het
jaarverslag van 2009 is wat dit betreft veelzeggend: Internationaal: Kennis over grenzen heen. Een
fragment uit dat hoofdstuk geeft deze internationale oriëntatie goed weer:

In veel landen nemen de overheden het niet zo nauw met de bescherming van vluchtelingen,
en moeten vluchtelingenorganisaties nog veel obstakels overwinnen. Reden voor
VluchtelingenWerk Nederland om met internationale programma’s kennis, ervaring en ons
220
netwerk te delen met lokale organisaties .
VWN is dus een organisatie met een uitgesproken vluchtelingenperspectief op het beleid en niet alleen
op regionaal, maar ook op nationaal en internationaal niveau actief.

4.5.2.4.

Vereniging voor Asieladvocaten en –Juristen Nederland

De Vereniging van Asieljuristen en -Advocaten Nederland (VAJN) wordt niet genoemd in het formele
beleid, maar door haar ondersteunende rol voor rechtsbijstandverleners is deze NGO wel van invloed
op de uitvoer van het beleid. Zo biedt de VAJN een platform voor advocaten en juristen die zich met
asielprocedures bezig houden221. Hoewel de ze geen formele invloed heeft op het beleid zoals dat in

VWN, 2010, p. 3
Website-informatie VWN
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220 VWN, 2010 p. 15
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Nederland vorm wordt gegeven strekt de VAJN zich tot doel actief de belangen van asielzoekers te
behartigen, bijvoorbeeld door het uitbrengen en verspreiden van beleidskritische onderzoeksteksten.
Deze organisatie gaat uit van een vluchtelingenperspectief. Dit blijkt onder andere uit de
aangegeven reden voor oprichting van de VAJN: “De vereniging is opgericht om professionele
rechtshulpverleners op het gebied van het vreemdelingenrecht een platform te bieden voor het
behartigen van algemene belangen van asielzoekers en andere migranten”222.
Zoals de naam al doet vermoeden heeft de VAJN vooral een nationale oriëntatie: het gaat in
eerste instantie immers om nationale wetgeving. Gezien Nederlandse wetgeving wat betreft het
asielbeleid moet voldoen aan internationale verdragen is deze organisaties niet alleen nationaal
georiënteerd, maar met betrekking tot internationale verdragen en Europese wetgeving ook
internationaal.

4.5.2.5.

Raad voor Rechtsbijstand

Asielzoekers kunnen in de asielprocedure worden bijgestaan door een advocaat. Wanneer ze daar niet
zelf voor kunnen betalen wordt er een advocaat aangesteld via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).
Deze faciliteert zodoende de rechtsbescherming van asielzoekers. De RvR richt zich niet op het
veranderen van het beleid, maar vooral op de uitvoer ervan223.
Gezien deze organisatie wat betreft de uitvoer van het beleid vooral betrokken is bij de
belangenbehartiging

van

asielzoekers,

is

er

in

de

beleidsteksten

sprake

van

een

vluchtelingenperspectief. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tekst Bij de hand in asielzaken: Leidraad voor
de asieladvocaat (2005). Hierin staat beschreven hoe een asieladvocaat de asielzoeker zo goed
mogelijk kan bijstaan in de procedure. Daarin wordt bovendien expliciet ingegaan op de noodzaak van
ondersteuning: “goede juridische bijstand is van wezenlijk belang voor asielzoekers die hun toevlucht
tot Nederland hebben gezocht”224.
Omdat de RvR alleen te maken heeft met asielzoekers die in Nederland in aanmerking komen
voor rechtsbijstand heeft deze organisatie vooral een nationale oriëntatie op het beleid. Daarbij baseert
deze organisatie zich wel op de eerder besproken internationale verdragen en regelingen wat betreft de
rechten van asielzoekers in nationale wet- en regelgeving.

4.5.2.6.

Europees Migratienetwerk

Net als de VAJN wordt het Europees Migratienetwerk (EMN) niet genoemd in de circulaire en andere
onderzochte teksten. Toch is deze organisatie betrokken bij het beleid. Het EMN is namelijk opgericht
om het asielbeleid te verbeteren “door actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie op

222
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Website-informatie VAJN
Aanvullend interview Wedemeijer J.J.
Doornbos, N., F. Koers & Th. Wijngaard (2005)
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het gebied van asielbeleid en immigratie te verstrekken” en heeft daarvoor in de EU een wettelijke
basis gekregen225.
Het EMN is een organisatie die lastig in is te delen tussen deze twee perspectieven. Een
verbetering van het beleid noch informatievoorziening over het beleid getuigt van een van de twee
perspectieven; eerder getuigt het Europees Migratienetwerk van een Europees perspectief op het
asielbeleid, waarbij zowel de belangen van asielzoekers als de belangen van natiestaten worden
meegenomen in de beleidsoverwegingen. Dit perspectief blijkt bovendien uit de nadruk in de teksten
op Europese samenwerking met betrekking tot de opvang van asielzoekers.
Het EMN is, zoals de naam al aangeeft, een internationaal georiënteerde organisatie. Dat is
terug te zien in de structuur van het EMN. Zo bepaalt de Europese Commissie de agenda en het budget
van het EMN en bestaat dit netwerk naast de vaste commissie op Europees niveau uit één
vertegenwoordiger van het Europees Parlement en één “contactpunt” van de elke lidstaat226. Op die
manier wordt getracht meer cohesie en onderlinge samenhang te bewerkstellingen in het beleid van
natiestaten.
Hoewel deze organisatie dus opereert vanuit een internationaal kader, is ze gericht op
verbetering van het nationale beleid. Daar moet bij worden vermeld dat de mate waarop het EMN
invloed uit kan oefenen op het nationale beleid op basis van de onderzochte teksten onduidelijk: de
organisatie wordt niet genoemd in de Europese of nationale wet – en regelgeving noch in de circulaire.

4.5.2.7.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is bij het beleid betrokken door de ambtsberichten. Deze
vormen de belangrijkste informatiebron voor overheidsorganisaties over de situatie in het land van
herkomst en komen tot stand op basis van objectieve bronnen. Daarbij wordt onder andere gebruik
gemaakt van informatie van maatschappelijke organisaties als Amnesty International en VWN227. Het
is niet eenvoudig aan te geven welk perspectief dit ministerie hanteert in het beleid. Aan de ene kant is
het een nationaal ministerie, wat een natiestaatperspectief impliceert. Aan de andere kant is het
ministerie verantwoordelijk voor mensenrechten onder vallen wat een vluchtelingenperspectief
impliceert. In de werkinstructie met betrekking tot de totstandkoming van de ambtsberichten staat het
volgende over het perspectief van BZ:

Bij het opstellen van de ambtsberichten stelt BZ zich onafhankelijk op en laat zich niet leiden
228
door overwegingen op politiek, economisch of welk gebied dan ook.

EMN, 2010
Website informatie EMN
227 BZ, (onbekend)
228 BZ, (onbekend) P. 1
225
226
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Aan de ene kant heeft BZ dus een internationale oriëntatie doordat dit ministerie zowel is belast met
het buitenlandbeleid van Nederland als met internationale verdragen en mensenrechten onder dit
ministerie. Aan de andere kant maakt het ministerie deel uit van de Nederlandse overheid. Hierdoor is
BZ zowel nationaal als internationaal georienteerd.

4.5.2.8.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Zoals vermeld is de IND de belangrijkste organisatie in het Nederlands asielbeleid. Immers, “de IND is
namens de Minister [van Justitie] belast met de beoordeling van asielaanvragen”229. De IND is tevens
verantwoordelijk voor de bewijslast, wanneer die niet bij de asielzoeker ligt230. Daarnaast is de IND
verantwoordelijk voor beslissingen in tal van praktische aangelegenheden. Bijvoorbeeld bij de
beoordeling van de psychische of lichamelijke conditie van de asielzoeker of het zorgen voor
vervoersbewijzen zodat de asielzoeker naar het beoogde aanmeldcentrum kan reizen. De IND is
bovendien verantwoordelijk voor het verlenen van de verblijfsvergunningen en daarmee voor het
terugsturen van asielzoekers. Asiel maakt deel uit van het totale takenpakket van de IND, waaronder
ook naturalisatie en integratie vallen.
De IND is een organisatie waarbij in de beleidsteksten een uitgesproken natiestaatperspectief
terug te vinden is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit een werkinstructie voor
ambtenaren: “waarom zouden we de asielzoeker niet geloven op aspect a vanwege hiaten etc. maar
vervolgens op aspect b wel geloven”231. Het nationale perspectief blijkt tevens uit de werkinstructie
waarin het vluchtverhaal van de asielzoeker aan de orde is. Daarin wordt namelijk de verklaring van de
asielzoeker anders gewogen dan de informatie die overheidswege is verzameld. Dat verschil komt
duidelijk naar voren in de rol die zogenaamde “verklaringen van derden” spelen bij die afweging. Het
gaat bij dergelijke verklaringen om wat andere organisaties of individuen (dus niet de asielzoeker zelf
en ook niet de IND) aan informatie hebben aangedragen over de situatie in het land van herkomst.
Daarover wordt het volgende geschreven:
[…] verklaringen van derden, welke derden veelal niet als objectieve bron kunnen worden
aangemerkt. […] Van belang bij de geuite vermoedens en de verklaringen van derden is niet
zozeer of het vermoeden of de verklaring zelf waar is. Waar het om gaat is of het vermoeden
of de verklaring van een derde een reële onderbouwing oplevert voor het vermoeden tot
vrees, over wat hem bij terugkeer aan behandeling te wachten zal staan. […] Daarbij kan het
zijn dat een verklaring van de “autoriteiten” op zin minst objectiever is dan die van moeder of
oom.
Waar dus de informatie van de ambtsberichten direct als geloofwaardig wordt overgenomen, geldt dat
niet voor verklaringen van de asielzoeker, noch voor verklaringen van derden. Opvallend is wat dit
Vc, art. 1.2
Vc, art. 4.2.2
231 IND werkinstructie vluchtverhaal, 3.4
229
230
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betreft het onderscheid tussen “autoriteiten” en “die van moeder of oom”. Bij de beoordeling van het
vluchtverhaal wegen nationale overwegingen zodoende zwaarder dan die van vluchtelingen.
Een ander aspect waaruit het natiestaatperspectief van de IND blijkt is de rol van bewijslast.
Waar het in de circulaire nog uitdrukkelijk gaat om een gedeelde bewijslast, is daarvan weinig terug te
vinden in teksten van de IND. Er wordt expliciet vermeld dat de bewijslast volledig bij de asielzoeker
ligt:

Het is in asielzaken aan de vreemdeling om alle feiten naar voren te brengen. Artikel 31,
eerste lid, Vreemdelingenwet legt dan ook uitdrukkelijk de bewijslast bij de vreemdeling. Het is
derhalve aan de vreemdeling om de aan zijn aanvraag ten grondslag gelegde feiten en
omstandigheden tegenover de Minister aannemelijk te maken. En het is niet aan de Minister
232
om aannemelijk te maken dat die feiten en omstandigheden er niet zijn.
Deze redenering volgt logischerwijs uit het natiestaatperspectief. Daarbij moet immers misbruik van
het asielbeleid worden tegengegaan.
Hoewel deze organisatieteksten getuigen van een uitgesproken natiestaatperspectief wordt in
de werkinstructies van de IND ook aandacht besteed aan de kwetsbare positie van asielzoekers en de
behoefte aan bescherming. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van tolken. Dit is een aspect dat
aansluit bij het vluchtelingenperspectief gezien het vooral in het belang is van een asielzoeker om zich
verstaanbaar te kunnen maken233.
Wat betreft de mate van internationale oriëntatie is de Immigratie en Naturalisatie Dienst
(IND) vergelijkbaar met VWN. Zoals uit het voorgaande is gebleken is de IND bij uitstek een nationaal
georiënteerde organisatie. Immers, ze is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het nationale
beleid. Dat betekent niet dat de oriëntatie ophoudt bij de nationale grenzen. Zo spelen de bij uitstek
internationale ambtsberichten een belangrijke rol in het nationale toelatingsbeleid. Ook blijkt de
internationale oriëntatie van de IND uit de samenwerking met andere organisaties. Niet alleen wordt
er intensief samengewerkt met bijvoorbeeld andere immigratiediensten in het buitenland, er wordt
ook samengewerkt met (inter)nationale NGO’s.

4.5.2.9.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is net als de IND een van ketenpartners die vanuit de overheid
betrokken zijn bij de uitvoer van het nationale asielbeleid. De KMar houdt zich bezig met een grote
verscheidenheid aan taken, waaronder de bescherming van leden van het Koninklijk huis,
recherchetaken en ondersteuning in het asielbeleid. Asielgerelateerde activiteiten maken hierdoor
slechts een deel uit van het takenpakket waar deze organisatie mee belast is. Die asielgerelateerde
taken zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet en afgeleide regelgeving en hebben voornamelijk

232
233

IND Werkinstructie vluchtverhaal p. 1, paragraaf 2.
IND Werkinstructie tolk
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betrekking op de controle- en veiligheidsaspecten van het grensbeleid zoals het afnemen, controleren
en vergelijken van de eerder genoemde digitale vingerafdrukken.
Waar mensenrechtenorganisaties een uitgesproken vluchtelingenperspectief hanteren, staat
aan de andere kant van het spectrum een aantal overheidsorganisaties die juist de nationale belangen
centraal stellen. De Koninklijke Marechaussee is de belangrijkste daarvan. Het natiestaatperspectief
blijkt onder andere uit het volgende citaat betreffende de grensbewaking op de luchthaven Schiphol:

Beoogd wordt om het grenstoezicht- en veiligheidsproces meer risicogestuurd en efficiënter te
laten plaatsvinden eveneens vanuit de gedachte om een juiste balans te vinden tussen het
234
veiligheidsbelang en het economisch belang van Nederland.
Interessant is dat vluchtelingen of asielzoekers in deze context niet worden genoemd. De KMar kan
wat oriëntatie betreft worden gezien als het tegenovergestelde van het EMN. Waar het EMN een
internationale organisatie is die zich bezig houdt met het nationale beleid, is de KMar een nationale
organisatie die zich bezig houdt met internationale aspecten van het beleid. De internationale
oriëntatie van deze bij uitstek nationale organisatie blijkt uit een aantal aspecten. Ten eerste treedt de
KMar niet alleen op binnen de Nederlandse grenzen maar heeft het ook uitdrukkelijk taken in het
buitenland. Zo wordt deze organisatie ingezet voor “Civiele vredes- en internationale taken”,
waaronder een internationaal team dat rellen tegen moet gaan “ter ondersteuning van de Nederlandse
missies over de gehele wereld”235.
De grensbewaking – een van de belangrijkste taken van de KMar – is in eerste instantie
gericht op nationale belangen. Wat betreft de belangen die bij de uitvoer van het beleid een rol spelen
is de oriëntatie van deze organisatie dus gericht op nationale belangen. Zo wordt de ambitie wat betreft
het Nederlandse grensbeleid als volgt verwoord:

Het creëren van een effectief en efficiënt grenstoezichtproces dat ten goede komt aan de
mobiliteit van bonafide reizigers, illegale migratie tegengaat en maximaal bijdraagt aan de
veiligheid in Nederland en het Schengengebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
236
technologie en geïntegreerde risico-inventarisaties en -analyses.
Om die ambitie te verwezenlijken is de KMar niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief. Zo
spelen veranderingen in migratiestromen door “globalisering en de daarmee gepaard gaande opmars
van het internationale vervoer” een belangrijke rol in het organisatiebeleid. Bovendien wordt er
samengewerkt

met

internationale

organisaties, waaronder de

International

Civil

Aviation

Organization. Het gaat bij deze samenwerking vooral om internationale afspraken over de eerder
genoemde identiteitscontroles in het buitenland. Ook werkt de KMar nauw samen met buitenlandse

Kmar, juli 2009, p. 9
Website-informatie KMar
236 Kmar, juli 2009, p. 4
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autoriteiten bij het uitzetten van illegale of ongewenste vreemdelingen en/of het opnemen van in het
buitenland afgewezen asielzoekers.
Een treffend voorbeeld waaruit blijkt hoe dergelijke internationale activiteiten worden
gebezigd vanuit een nationaal perspectief is het gebruik van zogenaamde “snelle actie teams” (SAT’s).
Deze SAT’s hebben tot doel: “te voorkomen dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel/mensensmokkel, alsmede (overige) niet of onjuist gedocumenteerden, vanuit Nigeria per vliegtuig
naar Nederland reizen”237. Meer nog dan bij de identiteitscontroles door luchtvaartmaatschappijen
betekent de inzet van deze SAT’s, een verplaatsing van de Nederlandse grenscontroles. Het hierboven
geciteerde “gebruik van technologie” blijkt onder andere uit het gebruik van biometrie bij het
controleren van deze onjuist gedocumenteerde migranten238. Uit deze voorbeelden, en de verschillende
taken van de KMar blijkt dat, hoewel een aantal activiteiten zich afspelen in het buitenland, de
oriëntatie voornamelijk is gericht op het nationaal belang.

4.5.2.10.

Vreemdelingenpolitie

De Vreemdelingenpolitie (VP) heeft vooral tot taak te controleren op veiligheidsaspecten. Deze
overheidsorganisatie deelt het de verantwoordelijkheid wat betreft het afnemen van vingerafdrukken
met de KMar. Het belang van vluchtelingen is bij deze organisatie minder prominent terug te vinden
in organisatieteksten dan het nationale belang waartoe de meeste van haar taken dienen. Een goed
voorbeeld waaruit dit nationale perspectief blijkt is de rol die deze organisatie speelt bij de
meldingplicht. Om ervoor te zorgen dat asielzoekers Nederland niet verlaten, moeten zij zicht
wekelijks melden. De vreemdelingenpolitie is verantwoordelijk voor het toezicht op die meldplicht239.
Vanuit een vluchtelingenperspectief komt die meldplicht neer op een vrijheidsbeperkende maatregel;
vanuit een nationaal perspectief is het noodzakelijk voor het controleren van (het verblijf van)
asielzoekers.
Als de UNHCR aan de ene kant van het spectrum in te delen is, staat de Vreemdelingenpolitie
aan de andere kant. Waar de UNHCR uitgaat van de belangen van vluchtelingen vanuit een
internationale oriëntatie op het asielbeleid, blijkt uit teksten van de Vreemdelingenpolitie een
nationale oriëntatie op het beleid waarbij nationale belangen centraal staan. Gezien de
Vreemdelingenpolitie deel uitmaakt van regionale politiekorpsen kan worden beargumenteerd dat de
oriëntatie voornamelijk regionaal is. “De” vreemdelingenpolitie bestaat immers niet: elke regio heeft
zijn eigen afdeling, met bijbehorend organisatiebeleid240. Daar moet bij worden vermeld dat er wel
nationaal wordt samengewerkt bij de uitvoer van het beleid. Zo werken de verschillende regio’s van de
vreemdelingenpolitie nauw samen met de nationaal georganiseerde Sociale Inlichtingen- en

Kmar, juli 2009, p. 10
Kmar, juli 2009, p. 10
239 Website-informatie (1) VP
240 Website-informatie (2) VP
237
238
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Opsporingsdienst (SIOD). Die samenwerking vindt vooral plaats op nationaal niveau. Bovendien
worden de bevoegdheden van deze regionale politiekorpsen op nationaal niveau geregeld door het
ministerie van Justitie241.

4.5.3. Organisaties in kaart gebracht
Er is dus sprake van twee dichotomieën waarop organisaties zijn te plaatsen: vluchtelingenperspectief
versus natiestaatperspectief enerzijds en nationale versus internationale oriëntatie anderzijds. In het
beleid zijn alle organisaties bijna op een andere manier te plaatsen zijn binnen deze twee
dichotomieën.

In

het

volgende

schema

worden

deze

organisaties

weergegeven

in

een

tweedimensionale weergave. Daarbij staat de verticale as voor de mate van internationale oriëntatie en
de horizontale as voor de mate waarin ofwel het vluchtelingenperspectief (AZ) ofwel het
natiestaatperspectief (NS) terug te vinden is in het beleid. De grootte van de cirkels geeft het belang
aan van de organisatie in de uitvoer van het asielbeleid.

241
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Figuur I. Organisaties in kaart gebracht
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4.5.4. Wat betekent dat voor het beleid?
Wat kan op grond van deze analyse worden gezegd over het asielbeleid in Nederland? Kort gezegd
komt deze organisatorische samenwerking erop neer dat, meer nog dan in de circulaire de belangen
van asielzoekers tegenover de belangen van de natiestaat lijken te staan. Bovendien worden door de
onderlinge dynamiek tussen deze organisaties bij de uitvoer van het beleid de nationale belangen
sterker vertegenwoordigd dan de belangen van asielzoekers.
Deze dynamiek zal

worden besproken aan de hand van de

verschillen tussen

overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties (NGO’s). Die verschillen worden toegelicht aan de
hand van een vijftal aspecten. Ten eerste wat betreft het gehanteerde perspectief en de rol die de
betreffende organisaties innemen in het beleid. Ten tweede worden de middelen besproken die de
organisaties ter beschikking hebben om het beleid uit te voeren. In het verlengde hiervan wordt ten
derde de mate besproken waarin organisaties in het beleid gebruik maken van ICT-toepassingen. Ten
derde aan de hand van de (inter)nationale oriëntatie op het beleid en hoe dat zich verhoudt tot de
veranderende autonomie van natiestaten in het asielbeleid. Tot slot wordt dit onderscheid besproken
aan de hand van de rol die veiligheid speelt in het Nederlandse asielbeleid.

4.5.4.1.

Perspectief en rol in beleid

Er is een groot verschil tussen overheidsorganisaties en NGO’s wat betreft het in de beleidsteksten
gehanteerde perspectief. De teksten van overheidsorganisaties zijn geschreven vanuit een (duidelijk)
nationaal perspectief; de teksten van NGO’s zijn geschreven vanuit een perspectief waarbij juist de
belangen van vluchtelingen centraal staan. Dit verschil is van belang omdat, behalve een verschil in
perspectief, deze organisaties verschillen wat betreft de rol die ze innemen bij de uitvoer van het
beleid.
Waar de belangrijkste overheidsorganisaties (IND, KMar) verantwoordelijk zijn voor het
opvangen, in behandeling nemen en toelaten (of terugsturen) van asielzoekers, hebben de
belangrijkste NGO’s een beduidend andere rol. Deze niet-overheidsorganisaties hebben namelijk een
vooral informatieve en adviserende rol in het beleid. Het bijstaan van asielzoekers in de procedure
door VWN vormt hierop ogenschijnlijk een uitzondering – het gaat immers om directe betrokkenheid
bij de uitvoer van het beleid. Toch gaat het hier alleen om het voorlichten van de asielzoeker en het
adviseren van bijvoorbeeld rechtsbijstandverleners over de asielprocedure.
Opvallend is dat de enige organisatie met een uitgesproken Europees perspectief nauwelijks
een rol speelt in het formele asielbeleid. Door andere organisaties wordt niet verwezen naar het EMN,
noch naar de rol die deze organisatie speelt in het grensbeleid. Dit blijkt alleen uit de teksten van het
EMN zelf. Dit lijkt erop te duiden dat bij de uitvoer van het asielbeleid het Europese perspectief slechts
een marginale rol speelt.
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4.5.4.2.

Beschikbare middelen

Waar dus overheidsorganisaties een uitvoerende rol hebben is die van NGO’s voornamelijk nietuitvoerend. Daar komt nog een ander verschil bij. Er zijn namelijk grote verschillen tussen de
middelen die overheidsorganisaties ter beschikking hebben en de middelen waar NGO’s op
aangewezen zijn. Wanneer wordt gekeken naar de hoeveelheid werknemers en het budget van de
betrokken organisaties wordt dit verschil duidelijk zichtbaar.
Om te beginnen heeft VWN naast ongeveer 7000 (voornamelijk parttime) vrijwilligers, 700
vaste werknemers242. De organisatie draait dus voornamelijk op vrijwilligers. Niet voor niets staat er in
de jaarrekening van 2009: “Vrijwilligers verwezenlijken de missie van VluchtelingenWerk”, en:
“Vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn goud waard, voor de organisatie, voor de samenleving en
voor vluchtelingen zelf”243. Daar moet bij worden vermeld dat niet al die medewerkers zich bezig
houden met toelatingskwesties. Activiteiten rondom inburgering maakt bijvoorbeeld een belangrijk
deel uit van de bezigheden van deze werknemers.
Wat betreft financiën wordt het merendeel van de organisatie bekostigd door giften en
subsidies. De begroting bedroeg in 2009 ongeveer 23 miljoen euro waarvan iets meer dan 10 miljoen
aan “asiel” werd uitgegeven. Daarmee wordt in de jaarrekening het volgende bedoeld: “Onder 'Asiel'
zijn alle producten en projecten gegroepeerd gericht op een eerlijke, zorgvuldige en efficiënte
asielprocedure en een zorgvuldig asielbeleid in Nederland en Europa”244.
Behalve deze medewerkers van VWN zijn asieladvocaten betrokken bij de ondersteuning van
asielzoekers. Het gaat naar schatting om ongeveer 300 advocaten, die mede worden gefinancierd door
de Raad voor Rechtsbijstandverlening (RVR), die op haar beurt geld ontvangt van het ministerie van
Justitie. In totaal gaat het in 2009 om een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro aan asielzaken245.
Hoewel het hier om veel mensen en grote bedragen lijkt te gaan, staan ze in groot contrast met
de werknemers en de uitgaven van overheidsorganisaties die bij het beleid betrokken zijn. Om te
beginnen de IND. In deze organisatie werken ruim 3500 betaalde krachten246. Deze zijn overigens net
als bij VWN niet allemaal betrokken bij asielkwesties. Toch is het een aardige indicatie van het verschil
in aantal betaalde werknemers – namelijk het vijfvoudige van VWN. Wanneer naar de uitgaven van de
IND wordt gekeken is eenzelfde verschil te zien. In totaal ging het in 2009 om een uitgavenpost van
302 miljoen euro. Wat betreft de KMar is een vergelijkbaar schaalverschil te zien. Bij de Koninklijke
Marechaussee werken naar schatting rond de 6800 medewerkers247. Deze houden zich eveneens niet

VWN, 2010, p. 5
VWN, april 2010, p. 62
244 VWN, april 2010, p. 44
245 Ministerie van Justitie, 2009, p. 40
246 Website-informatie IND
247 Website-informatie KMar
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allemaal bezig met asielgerelateerde zaken, Bij de KMar gaat het in 2009 om een begroting van 378
miljoen euro. Daarvan is ongeveer 158 miljoen euro bestemd voor “vreemdelingenwetgeving”248.
Een belangrijk verschil tussen overheidsorganisaties en NGO’s is dus – behalve het perspectief
– gelegen in het budget en de hoeveelheid medewerkers. De grote verschillen hebben te maken met het
belang van de organisatie voor de uitvoer van het beleid. Op basis van deze verschillen is duidelijk dat
overheidsorganisaties een veel grotere invloed hebben op de uitvoer van het asielbeleid dan NGO’s.

4.5.4.3.

ICT-toepassingen

Het verschil tussen overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties is tevens terug te zien in de
technologische middelen die worden ingezet om het beleid ten uitvoer te brengen. Bij NGO’s beperken
die middelen zich vaak tot (inter)nationale informatie-uitwisseling en het gebruik van databases
(bijvoorbeeld wat betreft landeninformatie). Bij de VWN wordt bovendien gebruik gemaakt van het
VluchtelingenVolgSysteem (VVS). Dit is “een systeem waarin van elke asielzoeker die we [VWN]
begeleiden een digitaal dossier wordt bijgehouden”.
Bij overheidsorganisaties is het gebruik van technologische middelen een ander verhaal. De
middelen die worden ingezet bij het vreemdelingenbeleid beperken zich niet tot informatieuitwisseling, maar behelzen een verscheidenheid aan instrumenten en technieken. Een voorbeeld
daarvan is het mobiel afnemen van digitale vingerafdrukken die vervolgens ter plaatse kunnen worden
vergeleken met gegevens in internationale databases249. Een ander voorbeeld is het eerder genoemde
leeftijdsonderzoek. Daarbij gaat het om een “radiologische beoordeling van het handpols gewricht en
de sterno-claviculaire gewrichten [tussen sleutelbeen en borstbeen]” in combinatie met een “fysisch
antropologische interpretatie van de radiologische bevindingen”250. Nog een ander voorbeeld is het
gebruik van vreemdelingendocumenten, waarin digitale persoonsgegevens zijn opgeslagen. Daarbij
worden steeds geavanceerdere technologieën toegepast, zoals digitale gezichtsopnames. Over het
gebruik van dergelijke technologieën in documenten staat in een brochure van de IND het volgende:

Ze worden steeds vaker voorzien van een optical memory stripe of twee dimensionale
barcode die door een machine te lezen is. De Nederlandse vreemdelingendocumenten zijn
zodanig uitgevoerd dat in een later stadium zonder problemen een chip kan worden
geïntegreerd, die dan onder andere biometrische informatie van de rechtmatige houder kan
bevatten.251
Daarnaast worden net als bij NGO’s databases gebruikt. Het belangrijkste verschil wat dat betreft zit in
de schaal. In de door overheidsorganisaties gebruikte databases met biometrische informatie staan

KMar, mei 2010, p. 82
Website-informatie KMar
250 IND, februari 2010
251 Website-informatie IND
248
249
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gegevens (onder andere digitale vingerafdrukken) opgeslagen van alle mensen die in de EU een
asielaanvraag ofwel een visumaanvraag hebben gedaan. Verschillende databases van verschillende
organisaties worden bovendien met elkaar verbonden. Een voorbeeld daarvan is dat de IND gebruik
maakt van justitiële databases, waarbij biometrische persoonsgegevens worden vergeleken met
gegevens die zijn verworven door justitieel onderzoek. Deze informatie-uitwisseling door
overheidsorganisaties vindt dus op veel grotere schaap plaats dan de informatie-uitwisseling door
NGO’s

4.5.4.4.

Oriëntatie en nationale autonomie

Het vierde aspect waarin dit verschil tussen overheidsorganisaties en NGO’s terugkomt in het beleid
heeft te maken met de rol van nationale autonomie in het beleid. Er wordt namelijk zowel regionaal,
nationaal

als

internationaal

tussen

verschillende

organisaties

samengewerkt.

Die

samenwerkingsverbanden vinden plaats tussen landen, (bijvoorbeeld bij de Eurodac database) en
tussen organisaties (bijvoorbeeld VWN en de IND). Daarnaast vindt er samenwerking plaats tussen
internationale organisaties en regionale organisaties. Dat gebeurt bij overheidsorganisaties – zoals de
door

het

ministerie

van Buitenlandse

Zaken

verzamelde

informatie

die

door

regionale

Vreemdelingenpolitiekorpsen wordt gebruikt, maar ook bij NGO’s. Een voorbeeld van dit laatste is de
onderlinge samenwerking tussen VWN en buitenlandse zusterorganisaties. Er vinden in het asielbeleid
ook samenwerkingsverbanden plaats tussen publieke en private organisaties. Tot slot vinden ook
combinaties

van

dergelijke

samenwerkingsverbanden

plaats.

Zo

werken

nationale

overheidsorganisaties samen met internationale NGO’s, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van
ambtsberichten,

en

werken

regionale

NGO’s

samen

met

internationaal

opererende

overheidsorganisaties, bijvoorbeeld met regionale afdelingen van VWN die samenwerken met Dienst
IPOL.
Dit lijkt er in de eerste plaats op te duiden dat de belangen van asielzoekers, zowel als de
nationale belangen op elk niveau (regionaal, nationaal, internationaal) worden vertegenwoordigd door
zowel gouvernementele als non-gouvernementele instanties. Als wordt gekeken naar de aspecten
waarin NGO’s een rol spelen in het formele beleid, dan gaat het hier telkens om het bieden van
informatie of advies. Bij samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties gaat het niet alleen
om informatie of advies, maar eveneens om uitvoeringskwesties zoals de genoemde controles in het
asielbeleid. De gevolgen van de samenwerking door overheidsorganisaties hebben daardoor veelal
directe gevolgen voor de asielzoeker in kwestie. Daar komt bij dat de samenwerking tussen
overheidsorganisaties op internationaal niveau, wellicht in tegenstelling tot de verwachting, vooral
gericht is op nationale belangen, zoals het efficiënt en effectief uitvoeren van de verschillende
grenscontroles.
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4.5.4.5.

Veiligheid in het beleid

Tot slot hebben die verschillen te maken met “veiligheid”. Wanneer teksten van overheidsorganisaties
worden vergeleken met NGO’s valt op dat het bij dit thema om verschillende interpretaties gaat. Bij
overheidsorganisaties gaat “veiligheid” om nationale veiligheid en de bescherming van de
buitengrenzen. Deze interpretatie van veiligheid als nationale veiligheid is goed terug te zien in teksten
van de KMar of de IND. Zo is er in een tekst van KMar, het kaderdocument grenstoezicht, een heel
hoofdstuk geweid aan de publieke veiligheid op luchthaven Schiphol. Later in diezelfde tekst staat het
volgende:

De private sector toonde tijdens de conferentie bereidheid om samen met de overheid te
werken aan een efficiënter en veiliger grenstoezichtconcept waarbij het belang van
252
standaardisatie en eenduidigheid van gegevenssets werd onderstreept.
Bescherming van vluchtelingen wordt in teksten van de IND wel genoemd. Vaak gaat het echter over
het stopzetten van het categoraal beschermingsbeleid of het voorkomen van fraude in het beleid. Het
gaat daarnaast over gegevensbescherming. Met die gegevens worden echter de gegevens bedoeld die
worden verzameld in het kader van Europese grensbewaking en de vingerafdrukdatabases. Gezien de
interpretatie die aan veiligheid wordt gegeven in deze beleidsteksten, gaat het in het beleid van
overheidsorganisaties dus om nationale veiligheid.
In tegenstelling met overheidsorganisaties gaat het in teksten van NGO’s bij “veiligheid” om de
veiligheid van vluchtelingen. Zo staat in het jaarverslag van VWN het volgende: “we vatten de
bescherming van vluchtelingen ruim en breed op: het gaat om juridische veiligheid, maatschappelijke
veiligheid en internationale solidariteit”253. Veiligheid wordt ook geregeld genoemd als: “veilige plek op
de wereld”. Het beleid dient ertoe vluchtelingen te beschermen en een veilige plek te geven. Die
bescherming van vluchtelingen staat ook bij juridische organisaties centraal, bijvoorbeeld de
bescherming van persoonsgegevens:

Digitale dossiers moeten bovendien afdoende beveiligd zijn tegen virussen en andere
inbreuken van buitenaf die de vertrouwelijkheid van gegevens [van asielzoekers] in gevaar
254
kunnen brengen.
Ook gaat het in deze context bij veiligheid om het categoraal beschermingsbeleid en extra veiligheid
die moet worden geboden aan minderjarigen.
Andere organisaties die het beleid minder eenzijdig benaderen noemen veiligheid niet alleen
in het kader van de bescherming van vluchtelingen, maar ook wat betreft nationale veiligheid. Het gaat

KMar, juli 2009
VWN, 2010
254 VWN, 2010
252
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in het Handboek van de UNHCR in eerste instantie om het bieden van veiligheid voor vluchtelingen.
Het gaat daarbij met name om internationale bescherming in geval van nood (bijvoorbeeld
bestaansonzekerheid of burgeroorlog), rechtsbescherming, en welke staat verantwoordelijk is voor die
bescherming. Een fragment waaruit deze visie op veiligheid goed terug te zien is, is het volgende:

Determination of refugee status, which is closely related to questions of asylum and
admission, is of concern to the High Commissioner in the exercise of his function to provide
255
international protection for refugees.
In teksten van de UNHCR wordt bovendien nadrukkelijk verwezen naar nationale veiligheid:

The Contracting States shall issue to refugees lawfully staying in their territory travel
documents for the purpose of travel outside their territory unless compelling reasons of
256
national security or public order otherwise require.

4.5.5. Deelconclusie organisatie van beleid: weging van belangen
Uit deze analyse blijkt dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de betrokken organisaties. Om te
beginnen verschillen deze organisaties wat betreft het gehanteerde perspectief op het beleid. Sommige
organisaties benaderen het vooral vanuit het natiestaatperspectief terwijl andere organisaties het
beleid voornamelijk benaderen vanuit het vluchtelingenperspectief. Dit verschil in perspectief komt
overeen met het verschil tussen overheidsorganisaties en NGO’s: waar de betrokken NGO’s met name
een vluchtelingenperspectief hanteren, opereren overheidsorganisaties voornamelijk vanuit een
natiestaatperspectief. De interpretatie van het begrip “veiligheid” is wat dit betreft exemplarisch: in de
teksten van NGO’s gaat het bij veiligheid om vluchtelingenbescherming, in de teksten van
overheidsorganisaties om nationale veiligheid. Dit komt erop neer dat in het formele beleid op
organisatorisch niveau, nationale veiligheid meer wordt benadrukt dan aan de veiligheid van
vluchtelingen.
Behalve het perspectief en de verschillende interpretatie van belangen, verschillende deze
organisaties door de mate van internationale oriëntatie ook wat betreft de onderlinge
samenwerkingsverbanden. Waar sommige organisaties voornamelijk regionaal georiënteerd zijn, zijn
andere organisaties juist nationaal of internationaal georiënteerd. In het asielbeleid zijn verschillende
samenwerkingsverbanden terug te vinden tussen overheidsorganisaties, NGO’s en private
organisaties. Deze samenwerkingsverbanden vinden niet alleen plaats op regionaal, nationaal en
internationaal maar ook tussen deze niveaus. De grensoverstijgende samenwerkingsverbanden komen
zodoende overeen met de door Sassen (2008) getypeerde global assemblages.
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256

UNHCR, Handbook Refugees, p. 61
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Bij deze assemblages kan onderscheid worden gemaakt tussen samenwerkingsverbanden van
voornamelijk van NGO’s ten behoeve van de belangen van vluchtelingen, en samenwerkingsverbanden
van voornamelijk overheidsorganisaties ten behoeve van nationale belangen. In de Tabel V zijn deze
verschillende samenwerkingsverbanden weergegeven. Hierin is aangeven op welk aspect van het
beleid wordt samengewerkt tussen verschillende instanties op verschillende niveaus, en welke
belangen daarbij centraal staan. Wat betreft het type instanties kan het gezien de verscheidene
samenwerkingsverbanden in het beleid zowel gaan om publieke instanties en NGO’s als om private
organisaties. Bij het beleid van deze instanties kunnen de belangen van natiestaten centraal staan of de
belangen

van

vluchtelingen,

waardoor

samenwerkingsverbanden

op

verschillende

niveaus

verschillende belangen kunnen dienen.

Tabel V. Global assemblages

Regionale
instanties

Regionale instanties

Nationale instanties

Internationale instanties

Nationale belangen,
uitvoerend, bv. IDcontrole

Nationale belangen,
uitvoerend, bv.
Veiligheidscontroles.

Nationale belangen,
uitvoerend, bv.
Biometrische verificatie

Nationale belangen,
uitvoerend, bv. bij
controle op land van
herkomst

Nationale belangen.
uitvoerend, bv. nationale
grenscontroles in het
buitenland

Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv. over
asielprocedure
Nationale
instanties

Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv.
voorlichting over
asielprocedure

Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv. opvang
uitgenodigde
vluchtelingen
Internationale
instanties

De

verschillen

Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv. het
gebruik van rapporten
van mensenrechtenorganisaties in
asielprocedure

tussen

Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv.
informatie van NGO’s
als bron voor
ambtsberichten

overheidsorganisaties

en

NGO’s

Nationale belangen.
uitvoerend, bv.
veiligheidscontroles
Vluchtelingenbelangen,
informerend, bv.
Handboek van de
UNHCR

hebben

–

mede

door

deze

samenwerkingsverbanden – belangrijke gevolgen voor het beleid. Ten eerste is er een groot verschil
tussen de taken die de verschillende organisaties hebben in de uitvoer van het beleid. Waar
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overheidsorganisaties vooral betrokken zijn bij de uitvoer van de verschillende grenscontroles, zijn
NGO’s met name betrokken door hun adviserende of informerende rol in het beleid. Daarbij moet
worden vermeld dat informatie-uitwisseling onderdeel is van de uitvoer van de verschillende
grenscontroles.
De verschillen tussen overheidsorganisaties en NGO’s hebben belangrijke gevolgen voor de
middelen die de verschillende organisaties ter beschikking staan bij de uitvoer van het beleid.
Overheidsorganisaties beschikken over aanzienlijk meer middelen, zowel in personeel als in budget,
om hun deel van het beleid uit te voeren dan NGO’s. Bovendien wordt door overheidsorganisaties
gebruik gemaakt van meer geavanceerde en op grotere schaal toegepaste technologische instrumenten
(zoals de Eurodac). Gezien het belang van overheidsorganisaties bij de uitvoer van het beleid, de
samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties en de middelen die daarbij worden toegepast, kan
worden gesteld dat de nationale autonomie op organisatorisch niveau wordt vergroot.
Wanneer non-gouvernementele organisaties verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van het
beleid ontstaat een legitimiteitsprobleem aangezien NGO’s, in tegenstelling tot overheidsorganisaties,
geen verantwoording hoeven af te leggen aan een nationale volksvertegenwoordiging. Dat bij de
uitvoer van het beleid voornamelijk overheidsorganisaties zijn betrokken die bovendien ieder
verantwoordelijk zijn voor een ander deel van het asielbeleid brengt echter een aantal andere
beleidsrisico’s met zich mee. Doordat elke organisatie verantwoordelijk is voor een ander deel van het
asielbeleid bestaat het risico dat dit subdoel door de betreffende organisatie als hoofddoel wordt
gezien. Dit risico wordt vergroot doordat de uitvoer van het asielbeleid bij deze verschillende
overheidsorganisaties deel uitmaakt van een groter takenpakket. Omdat het nationale perspectief sterk
is vertegenwoordigd bij deze organisaties en de nadruk in het beleid ligt op de praktische uitvoer
ervan, speelt hier ook het risico op function creep: dat een bepaald beleidsinstrument voor meerdere
doelen wordt gebruikt dan in eerste instantie de bedoeling was. De koppeling van verschillende
databases met (biometrische) persoonsgegevens van asielzoekers lijkt dit risico te bevestigen. Tot slot
bestaat door de combinatie van een natiestaatperspectief en een structurele organisatorische behoefte
aan efficiëntie het risico dat hierdoor de zorgvuldigheid van het onderzoek naar de asielaanvraag
onder druk komt te staan.
Kortom, door de hierboven beschreven organisatiedynamiek worden nationale belangen in het
formele asielbeleid op organisatorisch niveau sterker vertegenwoordigd dan vluchtelingenbelangen,
wat een aantal beleidsrisico’s met zich meebrengt. De verschillen tussen deze twee groepen
organisaties zijn samengevat in het volgende schematische overzicht:
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Tabel VI. Verschillen tussen overheidsorganisaties en NGO’s
Overheidsorganisaties

non-gouvernementele
organisaties

Perspectief

Natiestaatperspectief

Vluchtelingenperspectief

Belangen

Belangen van organisaties:
nationale veiligheid, efficiëntie
en controle op asielmigratie

Belangen van vluchteling:
veiligheid van vluchteling en
zorgvuldige asielprocedure

Beleidsdoel

Uitvoerend, controlerend

Informerend, adviserend

Middelen in beleid

Relatief veel (budget,
werknemers)

Relatief weinig (budget,
werknemers)

ICT-toepassingen

Geavanceerd & ingrijpend

Weinig geavanceerd & weinig
ingrijpend

Globalisering

Regionale, nationale en
internationale samenwerking
ten bate van nationale
belangen; vergroot nationale
autonomie

Regionale, nationale en
internationale samenwerking ten
bate van belangen van
vluchtelingen; beperkt nationale
autonomie

Beleidsrisico’s

Goal displacement: controle &
efficiëntie als doel op zich;
function creep (ICT)

Gebrek aan legitimiteit nationaal
beleid

Waarborgen

Voor nationale veiligheid

Voor veiligheid asielzoekers
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Deel V
Conclusie & discussie
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5. Conclusie & discussie
5.1. Inleiding
In het asielbeleid wordt op verschillende niveaus een afweging gemaakt tussen verschillende belangen.
Bij die belangenafweging is op elk niveau ruimte om concreter betekenis te geven aan algemene
beleidsmaatregelen. Die interpretatieruimte maakt aan de ene kant een effectief beleid mogelijk door
betere aansluiting met de praktijk, aan de andere kant brengt het ook risico’s met zich mee voor de
uitvoer. In dit onderzoek is zodoende onderzocht hoe op deze niveaus invulling wordt gegeven aan het
asielbeleid.
Om daar meer inzicht in te krijgen is het Nederlands asielbeleid onderzocht aan de hand van
een analyse van formele beleidsteksten op vijf niveaus: internationale verdragen, Europese
regelgeving, nationale wet- en regelgeving, de circulaire en tot slot beleidsteksten van verschillende bij
de uitvoer betrokken organisaties. De invulling die aan het asielbeleid wordt gegeven is onderzocht aan
de hand van de perspectieven en de belangen die daarbij een rol spelen. Gezien de veranderingen die
gepaard gaan met globalisering is in dit onderzoek tevens de autonomie van de natiestaat ten opzichte
van internationale instanties meegenomen. Omdat het gebruik van ICT zowel voor de uitvoer van het
beleid als voor internationale samenwerkingsverbanden een cruciale rol speelt, is in dit onderzoek ook
gekeken naar de rol van dergelijke ICT-toepassingen in het asielbeleid en de risico’s die met het
gebruik van dergelijke middelen gepaard gaan. Vanuit welk perspectief worden de verschillende
belangen op de verschillende niveaus van regelgeving afgewogen en waar blijkt dat uit in de formele
wet- en regelgeving? Hoe verhoudt zich de nationale autonomie van de natiestaat ten opzichte van
internationale instanties? En welke rol speelt de toepassing van ICT in het asielbeleid?

5.2. Overzicht bevindingen
Om te beginnen getuigen internationale verdragen van een uitgesproken vluchtelingenperspectief.
Hoewel het belang van nationale veiligheid ook wordt genoemd, gaat het in deze teksten vooral om
belangen van vluchtelingen, in het bijzonder het bieden van een veilig onderkomen. Deze teksten
bieden daarmee internationale randvoorwaarden voor bescherming aan mensen in nood. Omdat in
deze verdragen vooral regelingen zijn opgenomen over vluchtelingen en weinig regelingen over
asielzoekers is er op grond van deze verdragen veel ruimte voor natiestaten om het nationale beleid
vorm te geven. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee.
Op Europees niveau daarentegen wordt expliciet ingegaan op de bescherming van
asielzoekers. Europese regelgeving lijkt als brug te fungeren tussen de belangen van natiestaten
enerzijds en de belangen van asielzoekers anderzijds. Zodoende worden zowel natiestaten als
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asielzoekers waarborgen geboden voor de bescherming van hun belangen. Door de expliciete
verwijzingen naar de bescherming van belangen van de Europese gemeenschap en de nadruk in de
regelgeving op een Europees – dat wil zeggen lidstaatoverstijgend – asielbeleid is er sprake van een
afwijkende perspectief in deze teksten dat niet kan worden geplaatst in ofwel het natiestaatperspectief
ofwel

het

vluchtelingenperspectief.

Dit

Europese

perspectief

komt

overeen

met

het

natiestaatperspectief wat betreft de nadruk op territoriale veiligheid, het centraal stellen van de
belangen van de ontvangende bevolking (i.e. de Europese Gemeenschap) en dat asielzoekers als
kostenpost worden gezien. Internationale samenwerking en natiestaatoverstijgende regelgeving
worden vanuit dit perspectief als noodzakelijk gezien. Evenals het gebruik van ICT om die
samenwerkingsverbanden te faciliteren. Bij die ICT-toepassingen wordt in deze Europese regelgeving
nadrukkelijk gewezen op de risico’s die ermee gepaard gaan.
Hoewel die beschermingsmaatregelen voor asielzoekers tevens terug te vinden zijn in de
nationale wet- en regelgeving, zijn nationale belangen op dit niveau sterker vertegenwoordigd. Eén van
de meest invloedrijke nationale belangen is de behoefte aan zekerheid over de verblijfsstatus van de
asielzoeker. Immers, niet elke asielzoeker is een vluchteling. Die behoefte aan zekerheid staat letterlijk
genoemd in een aantal tekstfragmenten, maar blijkt met name uit de verschillende controles waaraan
asielzoekers worden onderworpen zodra zij te kennen geven een asielaanvraag in te willen dienen. De
middelen die bij deze controles worden toegepast getuigen van een nationaal perspectief en lopen
uiteen van papieren documenten en mondelinge verklaringen, tot het afnemen van biometrische
persoonsgegevens en het gebruik van (inter)nationale databases.
In de Vreemdelingencirculaire wordt zowel nadrukkelijk verwezen naar de precaire situatie
van de vluchteling, als aan het nationale belang aan zekerheid en de controlemiddelen die daarbij
worden gebruikt. Deze twee perspectieven staan in de circulaire geregeld op gespannen voet. Sommige
maatregelen zijn expliciet in het nationaal belang, maar niet in het belang van de asielzoeker; andere
zijn expliciet in het belang van de asielzoeker maar niet in het belang van de natiestaat. Dat blijkt ook
uit de toelichting op het gebruik van ICT in het beleid, dat in deze tekst vooral wordt gezien als een
administratief hulpmiddel om het beleid efficiënter uit te kunnen voeren.
Bij de analyse van de verschillende perspectieven op organisatorisch niveau blijkt dat er tussen
de betrokken organisaties grote verschillen bestaan. Het belangrijkste verschil is dat tussen
overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties (NGO’s). Waar overheidsorganisaties direct
betrokken zijn bij de uitvoer van toelatingscontroles en veiligheidsmaatregelen, hebben NGO’s alleen
een informerende en/of adviserende rol in het beleid. Dit verschil in belang voor de uitvoer van het
beleid is goed terug te zien in de middelen die overheidsorganisaties respectievelijk NGO’s tot hun
beschikking hebben, de toepassing van ICT in het beleid, de mate van (inter)nationale oriëntatie en de
interpretatie van “veiligheid”. Dit verschil in betrokkenheid bij de uitvoer van het beleid is van belang
omdat het belangrijke gevolgen heeft voor de belangen die worden vertegenwoordigd in de
toelatingsprocedure. Waar uit de beleidsteksten van NGO’s een uitgesproken vluchtelingenperspectief
blijkt,

zijn

beleidsteksten

van

overheidsorganisaties

geschreven

vanuit

een

uitgesproken
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natiestaatperspectief. Deze hierboven beschreven bevindingen worden samengevat in tweedeling
schema (Tabel VII en Tabel VIII).
Op grond van deze bevindingen kunnen een aantal conclusies worden getrokken over hoe het
beleid op verschillende niveaus is vastgelegd in formele regelgeving. Daarbij wordt eerst ingegaan op
de verschillende perspectieven in het beleid. Vervolgens komt de rol van nationale autonomie in het
beleid ter sprake, waarna wordt ingegaan op de rol van ICT-toepassingen in het asielbeleid op
verschillende niveaus van regelgeving. Tot slot worden de beleidsrisico’s besproken die kunnen
worden afgeleid uit de in dit onderzoek besproken beleidsteksten.
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Tabel VII. Overzicht bevindingen, deel I
Niveau van
regelgeving

Internationale verdragen

Europese regelgeving

Nationale wet- en
regelgeving

Perspectief

Vluchtelingen

Europese gemeenschap

Natiestaat

Belangen

Economische, culturele
en humanitaire
belangen van
vluchtelingen,
veiligheid van
natiestaten

Economische, culturele
en humanitaire
belangen van Europese
gemeenschap,
veiligheid van
vluchtelingen en
natiestaten

Economische, culturele
en humanitaire belangen
van nationale bevolking,
veiligheid van
vluchtelingen,
zekerheid en efficiëntie

Beleidsdoel

Internationale
bescherming
vluchtelingen

Bescherming belangen
Europese gemeenschap

Controle op
asielmigratie

Middelen in
beleid

Transnationale
wetgeving: recht op
asiel, verbod op
refoulement

Transnationale
wetgeving:
verplichtingen
natiestaten en
asielzoekers

Nationale wetgeving:
onderzoek naar
asielaanvraag,
vrijheidsbeperkende
maatregelen

ICTtoepassingen

n.v.t.

Geavanceerd,
ingrijpend,
noodzakelijk voor
gemeenschappelijk
asielbeleid;
waarborgen tegen
risico’s

Geavanceerd,
ingrijpend,
administratief
hulpmiddel, minder
waarborgen tegen
risico’s

Globalisering

Transnationale
wetgeving beperkt
nationale autonomie;
internationale
samenwerking ten
behoeve van
vluchtelingen

Transnationale
wetgeving vergroot
Europese autonomie &
beperkt nationale
autonomie;
internationale
samenwerking door
natiestaten ten behoeve
van gemeenschappelijk
belang

Transnationale
wetgeving beperkt
nationale autonomie;
internationale
samenwerking ten
behoeve van natiestaat;
verplaatsing van
grenscontroles

Beleidsrisico’s

NIMBY

NIMBY

Goal discplacement:
controle als doel op zich

Waarborgen

Bescherming van
erkend vluchtelingen

Bescherming van
erkend vluchtelingen,
bescherming van
natiestaten,
bescherming tegen
beleidsrisico’s

Bescherming van
nationale belangen,
bescherming van erkend
vluchtelingen
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Tabel VIII. Overzicht bevindingen, deel II
Niveau van
regelgeving

Vreemdelingencirculaire

Overheidsorganisaties

Non-gouvernementele
Organisaties

Perspectief

Natiestaatperspectief
en vluchtelingenperspectief

Natiestaatperspectief

Vluchtelingenperspectief

Belangen

Belangen van natiestaat
tegenover belangen van
asielzoeker

Organisatiebelangen:
efficiëntie, nationale
veiligheid, controle op
asielmigratie

Belangen van vluchteling:
veiligheid van
vluchteling en
zorgvuldige
asielprocedure

Beleidsdoel

Afweging tussen
belangen

Uitvoerend,
controlerend

Informerend, adviserend

Middelen in
beleid

Interne regelgeving:
verwijzingen
internationale
regelingen & nationaal
belang

Relatief veel middelen
(budget, werknemers)

Relatief weinig middelen
(budget, werknemers)

ICTtoepassingen

Geavanceerd &
ingrijpend,
gedetailleerd over
gebruik, weinig
waarborgen tegen
risico’s

Geavanceerd &
ingrijpend,
gedetailleerd over
gebruik, weinig
waarborgen tegen
risico’s

Weinig geavanceerd &,
weinig ingrijpend,
veel waarborgen

Globalisering

Transnationale
wetgeving zowel
beperking als
vergroting nationale
autonomie;
internationale
samenwerking ten
behoeve van natiestaat
en ten behoeve van
vluchteling;
verplaatsing van
grenscontroles

Regionale, nationale en
internationale
samenwerking ten bate
van nationale belangen

Regionale, nationale en
internationale
samenwerking ten bate
van belangen van
vluchtelingen

Beleidsrisico’s

Function creep

Goal displacement:
controle & efficiëntie
als doel op zich,
function creep (ICT)

Gebrek legitimiteit
nationaal beleid

Waarborgen

Veiligheid van
asielzoekers, nationale
veiligheid

Nationale veiligheid

Veiligheid asielzoekers
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5.3. Nadruk op natiestaatperspectief
Ten eerste komt het beleid tot stand op basis van het perspectief op het beleid. Afhankelijk van deze
perspectieven worden de verschillende belangen van verschillende actoren in het asielbeleid anders
afgewogen. De belangen op basis van deze perspectieven liggen niet altijd in elkaars verlengde maar
staan geregeld op gespannen voet. Beleidsmaatregelen in het belang van vluchtelingen zijn niet altijd
in het belang van natiestaten en hoewel het Europees beleid haar legitimiteit ontleent aan het belang
van de verschillende lidstaten zijn de beleidsmaatregelen op basis van het Europese perspectief niet
altijd in het belang van natiestaten of in het belang van vluchtelingen. Het beleid komt zodoende tot
stand in een spanningsveld tussen deze drie perspectieven.
Naarmate

de

beleidsteksten

meer

betrekking

hebben

op

de

daadwerkelijke

uitvoeringspraktijk, lijken de verschillende belangen bovendien sterker tegenover elkaar te staan. In
internationale verdragen lijken de verschillende belangen tamelijk goed verenigbaar. In Europese
regelgeving worden zowel natiestaten als asielzoekers verplichtingen opgelegd en waarborgen
geboden. Daarmee wordt de belangenafweging gedeeltelijk in regelgeving vastgelegd om ervoor te
zorgen dat beide belangen worden gediend, zonder dat de regelingen in het belang van de een, ten
koste gaan van de belangen van de ander. Deze waarborgen en verplichtingen zijn ook terug te vinden
in nationale wet- en regelgeving, al ligt hierin de nadruk meer op het natiestaatperspectief. In de
belangenafweging zoals die is vastgelegd in de Vreemdelingencirculaire worden met name de
verschillen tussen de perspectieven benadrukt. Op organisatorisch niveau bestaat een groot
onderscheid tussen de beleidsteksten van overheidsorganisaties en beleidsteksten van NGO’s doordat
overheidsorganisaties een natiestaatperspectief hanteren waar NGO’s de belangen van vluchtelingen
centraal stellen. Opvallend is bovendien dat naarmate de onderzochte teksten meer betrekking hebben
op de uitvoer van het beleid, er minder wordt verwezen naar de in de Europese regelgeving
opgenomen waarborgen en verplichtingen.
Wanneer wordt gekeken naar de verschillende perspectieven die terug te vinden zijn in de
verschillende teksten valt op dat naarmate de regelgeving meer betrekking heeft op de daadwerkelijke
uitvoer, er in de beleidsteksten meer nadruk wordt gegeven aan de belangen van de natiestaat. Waar
international verdragen voornamelijk getuigen van een vluchtelingenperspectief, getuigen de
beleidsteksten van de bij de uitvoer betrokken overheidsorganisaties uitdrukkelijk van een
natiestaatperspectief. Hoewel in de beleidsteksten van een aantal organisaties juist een
vluchtelingenperspectief of een Europees perspectief terug te vinden is, zijn deze organisaties in
vergelijking met de overheidsorganisaties slechts marginaal betrokken bij de uitvoer van het
asielbeleid. Hierdoor ligt de nadruk in de uitvoer van het beleid op nationale belangen: voornamelijk
nationale veiligheid, zekerheid over de asielaanvraag en een efficiënt asielbeleid.
Hoe deze verschillende niveaus van regelgeving te plaatsen zijn in het spanningsveld tussen
deze drie perspectieven kan als volgt worden weergegeven:
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Figuur II. Regelgeving in spanningsveld van perspectieven
Europees
perspectief

Europese
regelgeving

Nationale wet- en
regelgeving

Overheidsorganisaties

Internationale
verdragen

Vreemdelingencirculaire

Natiestaatperspectief

NGO’s
Vluchtelingenperspectief

5.4. Globalisering & ICT
Wat betreft de veranderingen die te maken hebben met globalisering zijn drie belangrijke aspecten van
belang in de hier onderzochte beleidsteksten. Ten eerste kan, in lijn met Sassen (2008) worden
beargumenteerd dat in het asielbeleid sprake is van verschillende global classes of categorieën in het
asielbeleid. Deze categorieën zijn van belang omdat de beleidsmaatregelen waar iemand mee te maken
krijgt, afhangen van deze categorische indeling. Die indeling is gebaseerd op het wel of niet in het bezit
zijn van een geldig identiteitsbewijs enerzijds en onzekerheid over de verblijfstatus van asielzoekers
anderzijds. Deze verschillen kunnen als volgt worden weergegeven:
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Tabel IX. Global Classes
Zekerheid over
lidmaatschap

formeel

Geen zekerheid over formeel
lidmaatschap

Voldoen
met
zekerheid
aan
voorwaarden voor bescherming

Gedocumenteerde
vluchtelingen

Ongedocumenteerde
vluchtelingen

Voldoen niet met zekerheid aan
voorwaarden voor bescherming

Gedocumenteerde
asielzoekers

Ongedocumenteerde
asielzoekers

Een belangrijk gegeven bij deze vier categorieën is dat er naarmate er meer onzekerheid bestaat, meer
kosten gemoeid gaan met de behandeling van de asielaanvraag. Hierdoor zijn de kosten voor de
behandeling van de asielaanvraag van ongedocumenteerde asielzoekers hoger dan die van
gedocumenteerde asielzoekers, en de kosten van gedocumenteerde asielzoekers hoger dan die van
gedocumenteerde vluchtelingen. Door dit verschil in kosten ontstaat een verschil in wenselijkheid
tussen deze categorieën, waarbij ongedocumenteerde asielzoekers gezien de hogere kosten als minst
wenselijk worden gezien, en gedocumenteerde vluchtelingen als meest wenselijk.
Dit onderscheid volgt ook uit de in deze teksten opgenomen beleidsmaatregelen. Zo wordt aan
de ene kant een aantal asielzoekers waarvan zeker is dat ze voldoen aan de toelatingseisen op basis van
het vluchtelingenverdrag, uitgenodigd om zich te hervestigen in Nederland. Aan de andere kant
worden grenscontroles in het buitenland uitgevoerd om te voorkomen dat ongedocumenteerde
migranten (waaronder dus asielzoekers) de Nederlandse grens bereiken. Afhankelijk van de mate van
zekerheid zijn dus andere beleidsmaatregelen van toepassing. Dit onderscheid staat echter los van de
humanitaire situatie in het land van herkomst wat kan betekenen dat twee mensen die uit eenzelfde
situatie zijn gevlucht, op grond van aan- of afwezigheid van een geldig legitimatiebewijs, in een andere
procedure terecht komen.
Wat betreft de autonomie van Nederland kan worden gesteld dat in deze formele
beleidsteksten zowel regeling in zijn opgenomen die de nationale autonomie beperken als regelingen
die de nationale autonomie kunnen vergroten. Ten eerste is nationale wetgeving ondergeschikt aan
internationale wetgeving. Deze suprematie van transnationale wetgeving vormt dus een beperking
voor

de autonomie van

natiestaten.

Ten tweede

wordt

er door

zowel

(inter)nationale

overheidsinstanties als verschillende (non-) gouvernementele en private organisaties op verschillende
niveaus en op verschillende aspecten van het beleid samengewerkt. Deze zogenaamde global
assemblages zijn weergegeven in Tabel V in de deelconclusie van “Organisatie van beleid”. In dit
schema is duidelijk te zien dat samenwerkingsverbanden met betrekking tot de uitvoer van het
nationale beleid voornamelijk nationale belangen dienen, terwijl de samenwerkingsverbanden die met
name de belangen van vluchtelingen ten goede komen voornamelijk informerend van aard zijn.
Wanneer deze samenwerkingsverbanden worden vergeleken met de verschillen tussen
overheidsorganisaties

en

NGO’s

kan

bovendien

worden

geconcludeerd

dat

bij

samenwerkingsverbanden die met name de nationale belangen dienen gebruik veel gebruik wordt
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gemaakt van geavanceerde ICT-toepassingen, terwijl dat bij samenwerkingsverbanden die
voornamelijk de belangen van vluchtelingen ten goede komen niet het geval is. Bij het gebruik van
deze ICT-toepassingen staat dus voornamelijk het nationaal belang centraal. Deze transnationale
wetgeving, global assemblages en ICT-toepassingen kunnen met betrekking tot de nationale
autonomie als volgt worden samengevat:

Tabel X. Nationale autonomie
Met betrekking tot de uitvoer
van het beleid

Met
betrekking
tot
informatievoorziening in het
beleid

Vergroot
nationale
autonomie

Regionale en (inter)nationale
samenwerkingsverbanden
tussen overheidsorganisaties

ICT-toepassingen

Beperkt
nationale
autonomie

Transnationale wetgeving

Regionale en (inter)nationale
samenwerkingsverbanden
tussen NGO’s

Uit dit schema blijkt dat de nationale autonomie met betrekking tot de uitvoer van het beleid enerzijds
wordt

beperkt

door

grensoverschrijdende

wetgeving

en

anderzijds

wordt

vergroot

door

grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. De nationale autonomie wordt wat betreft
informatievoorziening enerzijds vergroot door verschillende ICT-toepassingen in het beleid, en
anderzijds verkleind door de informerende/adviserende rol van NGO’s in het beleid.

5.5. Risico’s in asielbeleid
Bij het asielbeleid spelen verschillende risico’s zowel voor natiestaten als voor asielzoekers. Voor de
natiestaat bestaat het risico op een legitimiteitsdeficit in het beleid. Dat kan ontstaan wanneer het
asielbeleid ten koste gaat van de belangen van de nationale bevolking of wanneer er een gebrek is aan
nationale controle. Voor asielzoekers spelen drie belangrijke risico’s. Ten eerste het risico dat een
beleidsmaatregel als doel op zich wordt gezien: goal displacement. Ten tweede dat het gebruik van een
beleidsmiddel niet meer alleen gebonden is aan het oorspronkelijke doel, maar ook wordt ingezet voor
een ander doel (of andere doelen), i.e. function creep. Ten derde een risico op machtsmisbruik door de
scheve machtsverhoudingen tussen asielzoekers en natiestaten.
Behalve deze risico’s voor asielzoekers en natiestaten is nog een ander risico van belang dat te
maken heeft met de NIMBY-redenering. Gezien de kosten die gepaard gaan met het asielbeleid is het
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voor natiestaten gunstig wanneer ander staten asielverzoeken in behandeling nemen. Op die manier
wordt namelijk nog steeds voldaan aan de behoefte aan internationale bescherming, zonder dat
daarvoor de kosten worden gedragen door de nationale bevolking. Wanneer alle natiestaten deze
redenering hanteren ontstaat het risico dat hierdoor de bescherming van vluchtelingen onder druk
komt te staan. Aan de andere kant ontstaat een legitimiteitsdeficit wanneer er op nationaal niveau
geen politieke steun gevonden kan worden voor die bescherming.
Voor elk van deze verschillende risico’s zijn op verschillende niveaus waarborgen in de
regelgeving terug te vinden. Zo zijn er aan de ene kant waarborgen in opgenomen voor de bescherming
van nationale belangen en ter bescherming van de nationale autonomie. Aan de andere kant zijn in
deze regelingen ook waarborgen opgenomen tegen goal displacement, function creep, machtsmisbruik
en NIMBY. In hoeverre er voor de verschillende risico’s waarborgen worden geboden verschilt per
niveau van regelgeving. Deze verschillen en overeenkomsten worden in Tabel XI weergegeven. Omdat
er op elk niveau van regelgeving een beleidsmaatregelen terug te vinden zijn tegen een bepaald risico,
is ervoor gekozen om per niveau van regelgeving onderscheid te maken tussen risico’s waar veel
waarborgen voor worden geboden, en risico’s waar weinig waarborgen voor worden geboden.
Aan de hand van deze schematische weergave kan worden geconcludeerd dat naarmate de
beleidsteksten meer betrekking hebben op de uitvoer van het beleid, er veel waarborgen in de teksten
zijn opgenomen voor de natiestaat, terwijl er weinig waarborgen in zijn opgenomen voor de risico’s
voor asielzoekers. Hoewel die waarborgen wel veelvuldig voorkomen in beleidsteksten van de
onderzochte NGO’s, spelen deze slechts een marginale rol in de uitvoer van het asielbeleid. Dit lijkt
erop te duiden dat er op uitvoerend niveau meer risico’s voor asielzoekers zijn dan voor natiestaten.
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Tabel XI. Risico’s in asielbeleid
Risico’s voor natiestaten

Risico’s voor asielzoekers

Weinig
waarborgen
tegen

Veel
waarborgen
tegen

Weinig
waarborgen
tegen

Veel waarborgen
tegen

Internationale
verdragen

Gebrek
nationale
controle, schade
belangen
nationale
bevolking

Veiligheidsrisico’s
natiestaten

NIMBY

Machtsmisbruik

Europese
regelgeving

Gebrek
nationale
controle

Schade belangen
nationale
bevolking

NIMBY, goal
displacement,
function creep,
machtsmisbruik

Nationale weten regelgeving

Gebrek
nationale
controle, schade
belangen
nationale
bevolking

NIMBY, goal
displacement

Function creep,
machtsmisbruik

Vreemdelingencirculaire

Gebrek
nationale
controle, schade
belangen
nationale
bevolking

NIMBY, goal
displacement,
function creep

Machtsmisbruik

Overheidsorganisaties

Gebrek
nationale
controle, schade
belangen
nationale
bevolking

NIMBY, goal
displacement,
function creep,
machtsmisbruik

NGO’s

Gebrek
nationale
controle

Goal displacement,
function creep,
machtsmisbruik
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Dit blijkt niet alleen uit de analyse van de verschillende waarborgen, het kan ook worden
geconcludeerd aan de hand van de verschillende beleidsmaatregelen in het beleid. Zo lijkt er sprake
van function creep bij het gebruik van ICT in het asielbeleid. In Europese regelgeving staat expliciet
vermeld dat de biometrische persoonsgegevens die worden verzameld om te controleren welk land
verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, alleen gebruikt mogen worden voor die controles en niet
voor andere doeleinden. In de Vreemdelingenciculaire, die meer specifiek betrekking heeft op de
Nederlandse beleidspraktijk, staat dat dezelfde gegevens kunnen worden opgeslagen in verschillende
databases voor verschillende doeleinden: niet alleen de controle op welk land verantwoordelijk is voor
de asielaanvraag, ook voor de veiligheidscontroles in het asielbeleid.
Er lijkt in het beleid ook sprake te zijn van goal displacement. Zo lijkt op basis van de
verschillende regelingen die gelden voor de verschillende “global classes” zoals die hierboven zijn
besproken en uit de grenscontroles die in het buitenland worden uitgevoerd om te voorkomen dat
ongedocumenteerde vreemdelingen de Nederlandse grens bereiken, zekerheid in sommige gevallen
belangrijker dan het bieden van bescherming. Door de nadruk op controleerbaarheid, ontstaat het
risico dat hoewel mensen gegronde reden kunnen hebben om te vluchten ze in sommige gevallen geen
bescherming aan kunnen vragen in Nederland, omdat ze op basis van gebrek aan legitimatie de
Nederlandse grens niet kunnen bereiken.
De NIMBY-redenering gaat door de uitgebreide Europese regelgeving niet op voor de
bescherming van vluchtelingen door natiestaten. Hij speelt echter op twee andere manieren een
belangrijke rol in het beleid. Ten eerste doordat het Europees perspectief wat betreft de legitimiteit van
het beleid veel overeenkomsten vertoont met het natiestaatperspectief – alleen dan met betrekking tot
andere territoriale en culturele grenzen. Hoewel op Europees niveau verplichtingen zijn opgesteld
waar natiestaten zich aan dienen te houden om deze NIMBY-redenering tegen te gaan is er niet een
dergelijke instantie die de EU dergelijke verplichtingen op kan leggen. Hierdoor wordt het NIMBY
probleem verplaatst van nationale grenzen naar Europese grenzen.
Daarnaast speelt het om een aantal redenen een belangrijke rol voor ongedocumenteerde
asielzoekers. Er zijn namelijk extra kosten gemoeid met de behandeling van de asielaanvraag van
asielzoekers zonder geldige legitimatie. Wanneer er veel asielzoekers zonder geldige legitimatie asiel
aanvragen aan de Nederlandse grens, kost dit veel publieke middelen waardoor het risico ontstaat dat
de belangen van de nationale inwoners worden geschaad. Het is op grond daarvan in het belang van
natiestaten om de hoeveelheid ongedocumenteerde asielzoekers te beperken. Omdat iemand alleen
asiel aan kan vragen aan de Nederlandse grens, kan die hoeveelheid worden beperkt door te
voorkomen dat deze ongedocumenteerde asielzoekers de Nederlandse grens bereiken. Dit kan een
verklaring bieden voor de nationale grenscontroles die in het buitenland worden uitgevoerd om te
voorkomen dat ongedocumenteerde vreemdelingen de Nederlandse grens bereiken.
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5.6. Conclusie
Wat kan aan de hand van dit onderzoek worden gezegd over de onderzoeksvraag: hoe wordt er op
verschillende niveaus van regelgeving invulling gegeven aan het asielbeleid in de Nederlandse
context? Om te beginnen komt het asielbeleid tot stand in het spanningsveld tussen drie
perspectieven: het natiestaatperspectief, vluchtelingenperspectief en het Europees perspectief.
Wanneer wordt gekeken naar welke perspectieven terug te vinden zijn in de verschillende niveaus van
regelgeving, valt op dat naarmate de beleidsteksten meer betrekking hebben op de uitvoer van het
beleid, de teksten voornamelijk getuigen van een natiestaatperspectief en in mindere mate van een
vluchtelingenperspectief of het Europees perspectief. Op grond hiervan kan worden gesteld dat de
regelingen met betrekking tot de uitvoer van het beleid voornamelijk de nationale belangen ten goede
komen.
In dit beleid wordt gebruik gemaakt van ingrijpende en geavanceerde ICT-toepassingen.
Omdat deze ICT-applicaties voornamelijk worden toegepast door overheidsorganisaties ten behoeve
van grenscontroles kan worden geconcludeerd dat deze ICT-toepassingen in het asielbeleid eveneens
met name de nationale belangen ten goede komen. De nationale autonomie van natiestaten wordt
enerzijds beperkt door transnationale wetgeving en de informerende/adviserende rol van NGO’s.
Anderzijds wordt de nationale autonomie vergroot door regionale, nationale en internationale
samenwerkingsverbanden tussen verschillende private en publieke instanties en het gebruik van deze
ICT-toepassingen.
Dit overwegend nationale perspectief in het Nederlandse asielbeleid heeft belangrijke
gevolgen voor het beleid omdat op grond hiervan wel veel waarborgen worden geboden voor de risico’s
voor natiestaten, maar weinig waarborgen voor de risico’s voor asielzoekers. Zo lijkt er wat betreft het
gebruik van ICT sprake van function creep en lijkt door goal displacement zekerheid van groter belang
dan het bieden van humanitaire hulp. Omdat onzekerheid gepaard gaat met hogere publieke kosten is
er sprake van verschillende categorieën asielzoekers, die afhankelijk van de mate van zekerheid over
respectievelijk het formele lidmaatschap en de voorwaarden voor nationale bescherming, te maken
krijgen met andere beleidsmaatregelen. Zodoende is de “not in my backyard” redenering een
bepalende factor bij het weren van ongedocumenteerde vreemdelingen bij de nationale grenscontroles
in het buitenland.
Hoewel de belangen van vluchtelingen dus internationaal zijn vastgelegd in internationale
verdragen en Europese regelgeving, bestaat er door onzekerheid over de vluchtelingenstatus van
asielzoekers veel ruimte voor natiestaten om invulling te geven aan het asielbeleid. Die invulling vindt
voornamelijk plaats op basis van het natiestaatperspectief waarbij de belangen van de nationale
bevolking centraal staan. Er is dus een groot verschil in de interpretatie van de belangen in het
asielbeleid tussen het verdrag van Genève en de instructies voor ambtenaren in het Aanmeldcentrum
in Ter Apel.
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5.7. Discussie
In dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag hoe in Nederland invulling wordt gegeven
aan het formele asielbeleid. Deze conclusies bieden aanknopingspunten voor het asielbeleid. Aan de
hand van een drietal bevindingen zullen daarom mogelijke beleidsalternatieven worden besproken. Na
deze beleidsalternatieven volgt de inhoudelijke en methodologische reflectie op het onderzoek waarbij
wordt ingegaan op de gemaakte keuzes in dit onderzoek. Vervolgens worden de theoretische
implicaties besproken: wat kan na afloop van dit onderzoek worden geconcludeerd over de
theoretische relevantie? Op grond hiervan worden tot slot suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

5.7.1.

Beleidsimplicaties

Een van de meest opvallende conclusies van dit onderzoek is dat naarmate beleidsteksten meer
betrekking hebben op de praktijk er minder waarborgen in de teksten zijn opgenomen tegen de
genoemde risico’s voor asielzoekers. Dit is te verklaren doordat in het beleid van betrokken
organisaties enerzijds nationale belangen centraal staan en anderzijds de verantwoordelijkheden wat
betreft het asielbeleid slechts een deel van het organisatorische takenpakket vormt. Gezien die
organisaties met name verantwoordelijk zijn voor de grenscontroles en aspecten van nationale
veiligheid, is het niet verwonderlijk dat de risico’s die met die controles gepaard gaan weinig prioriteit
krijgen in beleidsmaatregelen op organisatorisch niveau. Hierdoor ontstaan wel een aantal risico’s
voor de bescherming van asielzoekers.
Er zijn in ieder geval twee manieren om die risico’s te ondervangen. Ten eerste kan dit door op
organisatorisch niveau meer prioriteit te geven aan de belangen van asielzoekers. Gezien de huidige
organisatorische context betekent dit ofwel dat de belangen van asielzoekers een centralere rol moeten
krijgen in het asielbeleid ofwel dat een organisatie met een overwegend vluchtelingenperspectief een
centralere rol moet krijgen in de uitvoer van het beleid. Ten tweede kan dit door enerzijds waarborgen
tegen de risico’s voor asielzoekers vast te leggen op een meer uitvoerend niveau van regelgeving,
bijvoorbeeld in de circulaire, en anderzijds bestuurlijke sancties op te leggen bij het overtreden van
dergelijke waarborgen.
Op een vergelijkbare manier zorgt het gebruik van ICT niet alleen voor een efficiënter
asielbeleid, maar ook voor een aantal risico’s voor asielzoekers. Dit kan worden verklaard doordat
vanuit het natiestaatperspectief ICT-toepassingen voornamelijk worden gezien als administratieve
hulpmiddelen. ICT-toepassingen zijn echter meer dan hulpmiddelen alleen; ze hebben ook een
sturende werking in het beleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de rol van biometrische verificatie in het
asielbeleid. Deze toepassingen worden in het beleid van overheidsorganisaties alleen besproken aan de
hand van de toepassingsmogelijkheden, en de zorgvuldigheid van het verzamelen van dergelijke
gegevens. Gezien deze instrumenten feilbaar zijn, is het teneinde de belangen van asielzoekers beter te
waarborgen noodzakelijk om waarborgen in het beleid op te nemen die deze risico’s ondervangen.
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Tot slot kan de legitimiteit van het beleid op een tweetal manieren onder druk komen te staan.
Ten eerste door de uitgebreide controlemaatregelen en de technologische middelen die daarbij worden
gebruikt. In deze beleidsteksten ligt de nadruk voornamelijk op de kosten die gepaard gaan met de
behandeling van de asielaanvraag. Er gaan echter ook kosten gepaard met de implementatie van de
verscheidene grenscontroles, zeker gezien het gebruik van geavanceerde technologische middelen. Het
is zodoende de vraag in hoeverre de door dergelijke uitgebreide grenscontroles publieke middelen
worden bespaard. Zeker wanneer dergelijke controles ook worden uitgevoerd in het buitenland.
Omdat het hier om publieke middelen gaat is het de vraag in hoeverre de kosten van dergelijke
controles opwegen tegen de nationale belangen die ermee gemoeid zijn. Ten tweede kan die
legitimiteit onder druk komen te staan doordat dergelijke ICT-toepassingen niet alleen worden
gebruikt voor asielzoekers, maar ook voor nationale inwoners. Het is zodoende de vraag welke
belangen er met dergelijke controles worden gediend: de belangen van de nationale bevolking, of de
belangen van de controlerende instanties zelf?

5.7.2.

Inhoudelijke reflectie

Dit onderzoek is ondanks de uitgebreide analyse beperkt. Ten eerste doordat op basis van dit
onderzoek geen uitspraken gedaan kunnen worden over de uitvoer van het beleid. Er is op basis van de
beleidsmaatregelen wel gekeken naar mogelijke risico’s in het beleid, maar in hoeverre deze risico’s in
praktijk tot onwenselijke praktijken leiden blijft ononderzocht. Hoewel de nadruk bij deze bespreking
ligt op de verschillende risico’s voor asielzoekers wil dat dus niet zeggen dat het asielbeleid niet in het
belang is van asielzoekers.
Hoewel niets met zekerheid kan worden gezegd over de uitvoer van het beleid wordt in dit
onderzoek wel verondersteld dat er gevolg wordt gegeven aan beleidsregels. Het is te verwachten dat
op basis van de belangenafweging in het beleid, regels worden opgesteld met als doel dat die worden
nageleefd. Zodoende biedt dit beleid weliswaar geen zekerheid over de praktische uitvoer van de
beleidsmaatregelen, maar wel een redelijke indicatie.
Bovendien zijn zowel de perspectieven als de onderzochte risico’s gebaseerd op keuzes in dit
onderzoek. Die keuzes zijn weliswaar voortgekomen uit de theoretische beschouwing van de thema’s;
het zijn niet de enig mogelijke thema’s voor een dergelijk onderzoek. Het is mogelijk dat, wanneer naar
andere aspecten in het asielbeleid wordt gekeken, er een ander beeld ontstaat van de verschillende
belangen in het beleid. Toch denk ik dat door de gemaakte keuzes in dit onderzoek een representatief
beeld is gegeven van de verschillende belangen en perspectieven op de verschillende niveaus van
regelgeving.

5.7.3.

Theoretische reflectie

Dit onderzoek is om een aantal redenen relevant gebleken wat betreft de theoretische implicaties. Ten
eerste kunnen op basis van dit onderzoek de door Geuijen en anderen getypeerde perspectieven op het
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beleid worden aangevuld met het Europees perspectief. Hoewel er al wel studies zijn verschenen die
hebben gewezen op de overeenkomsten tussen de EU en natiestaten, was dit tot op heden weinig
empirisch onderzocht.
Ten tweede blijkt op basis van dit onderzoek dat de verschillende perspectieven een
verhelderend beeld geven van de verschillende bij het beleid betrokken organisaties en de onderlinge
samenwerkingsverbanden waarin het beleid tot stand komt. Deze analyse op organisatorisch niveau
biedt een goede aanvulling op eerder onderzoek op nationaal en internationaal niveau.
Ten
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overeenkomsten tussen de verschillende niveaus van regelgeving. Dit onderzoek is zodoende ook
relevant door de integrale bespreking van deze tamelijk uiteenlopende thema’s.
Tot slot vormt dit onderzoek een bevestiging van drie belangrijke door Sassen (2008)
beschreven concepten. In het Nederlands asielbeleid is namelijk niet alleen sprake van transnationale
wetgeving, maar ook van global assemblages en – zij het iets andere dan de door Sassen onderscheidde
– global classes. Dit biedt interessante aanknopingspunten wat betreft de autonomie van natiestaten
in een globaliserende wereld.

5.7.4.

Methodische reflectie

Wat betreft de methoden in dit onderzoek kunnen twee aspecten worden toegelicht. Het eerste heeft
betrekking op de analyse aan de hand van de verschillende perspectieven: in hoeverre vind je wat je
zoekt? Met andere woorden: in hoeverre zijn mijn bevindingen bepaald door mijn analysekader? Dit
analysekader heeft voor een belangrijk deel bepaald hoe ik naar de tekst heb gekeken. Toch denk ik dat
dit geen bias is geweest in mijn onderzoek omdat dit analysekader mede tot stand is gekomen
gedurende het onderzoek. Zoals vermeld heeft er tijden de analyse telkens een wisselwerking
plaatsgevonden tussen empirische bevindingen en theoretische concepten om die bevindingen te
duiden. Het analysekader zoals dat in dit onderzoek is opgenomen is dus mede tot stand gekomen
door de koppeling met de empirie.
Het tweede aspect betreft de afwezigheid van interviews in dit onderzoek. Een nadeel van het
ontbreken van interviews met betrokkenen is dat er op basis van dit onderzoek weinig gezegd kan
worden over de praktijk van het asielbeleid. Ook zegt het daardoor weinig over het perspectief van
werknemers, dat een belangrijke factor kan zijn in de uitvoer van het beleid. Hoewel dit kan worden
gezien als een beperking in mijn onderzoek, denk ik dat het de helderheid van dit onderzoek ten goede
is gekomen dat alleen beleidsteksten zijn onderzocht, doordat deze teksten onderling veel beter
vergelijkbaar zijn dan interviews met betrokkenen.

145

Van Genève tot Ter Apel

5.7.5.

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek biedt drie belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. De eerste betreft de
daadwerkelijke beleidsimplementatie. In hoeverre zijn de hier geanalyseerde beleidsrisico’s terug te
vinden in de beleidspraktijk? Welke rol spelen de perspectieven van uitvoeringsambtenaren in het
beleid? Om deze vragen te beantwoorden kunnen beleidsambtenaren worden geïnterviewd aan de
hand van de verschillende perspectieven op het beleid. Gezien de diverse uitvoeringspraktijk moet het
analysekader waarschijnlijk wel grondig worden aangepast om het beter aan te laten sluiten bij de
perspectieven en belangen die een rol spelen bij de betrokken uitvoerders.
Ten tweede biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor onderzoek op Europees niveau. In
hoeverre houdt het hier onderscheidde Europese perspectief stand wanneer bijvoorbeeld Europese
politieke debatten over dit onderwerp worden geanalyseerd. Is het Europees beleid gebaseerd op een
optelsom van nationale belangen of is er sprake van een natiestaatoverstijgend belang, zoals dat naar
voren komt in de hier geanalyseerde teksten?
Ten derde beperkt dit onderzoek zich tot het asielbeleid van Nederland. Het is gezien de
vergelijkbare situatie van andere West-Europese landen interessant te onderzoeken welke verschillen
en overeenkomsten in perspectieven en belangen terug te vinden zijn in beleidsteksten op
verschillende niveaus in andere landen. Dat is niet alleen interessant voor vergelijkbare landen, maar
ook voor landen die juist sterk afwijken van Nederland wat betreft de regelgeving met betrekking tot
asielzoekers.
Kortom dit onderzoek biedt op basis van in het verleden onderzochte concepten niet alleen
inzicht in hoe die terug te vinden zijn op verschillende niveaus van regelgeving in het huidige beleid,
het biedt tevens aanknopingspunten voor de toekomst.
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Bijlage I: Codeboom
Bestuur
Aangekaarte bestuurlijke problemen: waar het die problemen betreft of waarborgen ertegen
Free riders/NIMBY
Gedeelde verantwoordelijkheid i.p.v. ieder voor zich
Function creep
Doel-middelbinding; incl. 'bevoegdheid' en 'toegang-tot' regelingen: wie heeft toegang en wie niet.
EU persp
Waar het een perspectief betreft dat vooral de Gemeenschapsbelangen van de EU in ogenschouw neemt.
EU Taal
Waar het uitgesproken EU perspectief-taal betreft: dus wat betreft vorm en stijl duidelijk EU en niet AS of NS.
EU = NS
EU als natiestaat
EUPlicht
Waar het gaat over plichten in het algemeen dus niet specifiek voor natiestaten: achterliggende gedachte, rechten
gaan gepaard met plichten en verantwoordelijkheden.
EU vrijwillig
Waar het gaat over het vrijwillig in behandeling nemen van asielzoekers.
EUPlicht NS
Waar het gaat om plichten die de NS heeft in het kader van internationale samenwerking (wellicht vergelijkbaar
met "free riders/NIMBY"
EU Verantw NS
Eu controles op verantwoordelijkheid van lidstaten
EUHum
Humanitaire argumenten in toelating vanuit EU persp.
EUHum Kwets
Kwetsbare groepen
EUHum Gez
Gezinsbehoud
EUHumAsiel
Asiel als mensenrecht
EUHum Individu
Waar het gaat om het feit dat er bij asiel sprake moet zijn van een bedreiging voor het individu.
EUCult
Cult argumenten in EU perspectief
EU Eco
Economische argumenten op EU niveau
EUDipl
Diplomatieke argumenten. op EU niveau
EUVeil

154

Van Genève tot Ter Apel
Waar het gaat om een EU interpretatie van veiligheid.
EU Zekerheid
Waar het de behoefte aan zekerheid gaat alleen dan op EU niveau, bijv. wat betreft de bepaling van
verantwoordelijke natiestaten.
EUNo ID
Waar het gaat om het illegaal in de EU verblijven
EU Controle
EU controleert lidstaat (i.p.v. natiestaat asielzoeker)
Migratiestromen
Waar het gaat over het controleren van migratiestromen op EU niveau specifiek het controleren van de migratie
van asielzoekers.
EUCtrl LvH
Land van Herkomst/vluchtroute
EUCtrl Uitv
EU controles op uitvoer van beleidsmaatregelen: toezichtinstanties ed.
NS Persp
Natiestaatperspectief
NS taal
Waar het gaat om vormtechnische elementen van het natiestaatperspectief in de teksten: formuleringen, woorden
ed.
Waarborgen NS
Waar het gaat over beperking van macht van AS, of versterking van de machtsbasis van NS
NSPlicht
Waar het gaat om zelfopgelegde plichten van de natiestaat
NS vrijwillig
Waar het gaat om handelingen van AS die - vergelijk EU - ten gunste komen aan de NS, waarbij ze dus meer doen
dan waar ze bij wet toe kunnen worden verplicht (bijvoorbeeld weer teruggaan)
NSPlicht AS
Waar vanuit de natiestaat de ASielzoeker verplichtingen worden opgelegd.
NS verantw AS
Waar het gaat over de verantwoordelijkheid die asielzoekers zelf hebben in het beleid - ten overstaan van hun
plichten.
NSHum
Humanitaire argumenten in beleid: gebaseerd op mensenrechten (UVRM) en het vluchtelingenverdrag
NSHum Beh
Behandeling op basis van Humanitaire argumenten
NSHum Toe
Toelating op basis van Humanitaire argumenten
NSEco
Economische argumenten in het beleid
NSEco Toe
Toelating op basis van Economische argumenten
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NSEco Beh
Behandeling op basis van Economische argumenten
NSCult
Culturele argumenten in het beleid
NSCult Toe
Culturele toelatingsaspecten
NSCult Beh
Behandeling wat betreft culturele aspecten
NSDiplo
Diplomatieke argumenten in het beleid
NSDiplo Toe
Toelating op basis van Diplomatieke argumenten
NSDiplo Beh
Behandeling op basis van Diplomatieke argumenten
NSVeil
Veiligheidsargumenten in het beleid
NSVeil Toe
Toelating op basis van Veiligheidsargumenten
NSVeil Beh
Behandeling op basis van Veiligheidsargumenten
NS Zekerheid
Waar het gaat om de zekerheid voor de natiestaat (omtrent de status van de asielzoeker)
ZekvoorOnzek
Waar niet het voordeel van de twijfel doorslaggevend is, maar juist het zekere voor het onzekere wordt genomen.
VoordeelTwijfel
Waar 'zekerheid' overgaat in voordeel van de twijfel.
NO ID
Waar het gaat over asielzoekers waarvan de status onzekerder is door afwezigheid van documenten; inlc. illegalen
Controle
Waar het gaat over de grenscontroles die worden uitgevoerd door de natiestaat. (natiestaat controleert
asielzoeker).
Ctrl ID
Identiteitscontrole
Ctrl Leeftijd
Leeftijdscontrole
Ctrl LvH
Land van herkomst-controle
Ctrl Dublin
Controle welke NS verantwoordelijk: met name degene waar de eerste aanvraag is gedaan (uitsluiten
asielshoppen) EN dus welk land afkomstig (zie ook LvH)
Ctrl nood
Noodzaak van bescherming
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Ctrl Nood Geloof
Controle op geloofwaardigheid
Ctrl Nood Zwaar
Controle op Zwaarwegendheid
Ctrl Veil
Controle op veiligheidsrisico's
AS Persp
Vluchtelingenperspectief
AS taal
Waar het gaat om vormtechnische elementen van het vluchtelingenperspectief in de teksten: formuleringen,
woorden ed.
Int verdrag
Waar het een verwijzing betreft naar internationale verdragen MET BETREKKING TOT MENSENRECHTEN of
het recht op ASIEL
Waarborgen AS
Waar het gaat over beperking van macht van NS, of versterking van de machtsbasis van AS
ASHum
Humanitaire argumenten in beleid: gebaseerd op mensenrechten (UVRM) en het vluchtelingenverdrag
ASHum Beh
Behandeling op basis van Humanitaire argumenten
ASHum Toe
Toelating op basis van Humanitaire argumenten
ASEcon
Economische argumenten in het beleid
ASEcon Beh
Behandeling op basis van Economische argumenten
ASEcon Toe
Toelating op basis van Economische argumenten
ASCult
Culturele argumenten in het beleid
ASCult Toe
Culturele toelatingsaspecten
ASCult Beh
Behandeling wat betreft culturele aspecten
ASDiplo
Diplomatieke argumenten in het beleid
ASDiplo Beh
Behandeling op basis van Diplomatieke argumenten
ASDiplo Toe
Toelating op basis van Diplomatieke argumenten
ASVeil
Veiligheidsargumenten in het beleid
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ASVeil Toe
Toelating op basis van Veiligheidsargumenten
ASVeil Beh
Behandeling op basis van Veiligheidsargumenten
AS Zekerheid
Waar het gaat om de zekerheid voor de asielzoeker
Tech
Technologische middelen in beleid
TECH mog
Technologische mogelijkheden de grens van de inzet: niet een afweging van wenselijk gebruik maar wat mogelijk
is begrenst het gebruik van ICT?
TECH ICT
Digitale middelen
pers geg.
Waar het alleen gaat over het digitaal uitwisselen van persoonsgegevens (zonder specifieke database)
Risicoanalyses
Waar het gaat over het analyseren van data om op grond daarvan risico-prifielen samen te stellen: profiling, en
risico-analyses aan de grens uit te voeren.
Biometrie
Waar het gaat over het gebruik van lichaamskarakteristieke eigenschappen bij identificatie
Databases
Waar het gaat over databases
TECH PAP
Papieren of analge middelen
ORG
Waar het gaat over organisatorische aspecten in het beleid
Meewerking
Meewerking van AS benodigd voor het uitvoeren van het beleid
Inspanning
Niet alleen meewerken, maar zich ook actief inzetten
Mee=Samen
Waar het gaat over de relatie tussen instantie en AS, dit keer niet: jij moet meewerken, anders wordt je het land
uit gezet, maar: samenwerking in het onderzoek.
Geen meewerking
Indien de asielzoeker of NS niet meewerkt.
Middelen
Waar het gaat over de middelen die organisaties ter beschikking staan bij de uitvoer van het beleid (i.e.
mankracht, budget, tijd ed) ook schaarste van ~
Personeelseisen
Efficiëntie
Waar efficiëntie wordt genoemd in de uitvoer van het beleid, incl, Effectiviteit, en doeltreffendheid
Grens
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Waar het gaat over de grenzen van de natiestaat
Grens Schuif
Verschuiving van landsgrenzen; INCL wel/niet NL
Grens Besch
Bescherming van landsgrenzen
Samenwerking
Waar het gaat op de oriëntatie van de uitvoer van het beleid (NB niet de belangen; dat valt onder NS/AS)
INT Samw
Internationale oriëntatie
Tijd
Waar tijd wordt genoemd als belangrijjke factor
Tijdelijke bescherming
Tijd als voorwaarde voor/grens aan bescherming
Snelheid
Waar het gaat over de snelheid waarmee het beleid moet worden uitgevoerd, of iets kan worden gedaan.
Termijn
Waar het specifiek gaat over termijnen
Afwachting
Het afwachten - het wachten op; inlc. twijfel: het nog niet hebben besloten
Overig
Andere interessante categorieën
Wenselijkheid
Waar specifiek wordt ingegaan op de wenselijkheid van en of onwenselijkheid van asielzoekers aan de
Nederlandse grens,
Kaste
Waar er wordt gesproken van verschillende categorieën mensen en hun status aan de grens
Kaasstolp
Zodra asielzoekers Nederland hebben verlaten is het probleem opgelost
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