
Vluchtel,ngenbeleld 

Mr. H.PA Nawijn 

Naar een Europees 
vluchtelingenbeleid 
Nederland moet in EG-verband overleg 
stimuleren over het vluchtelingenvraag
stuk. Ons land houdt de verplichting om 
spontaan arriverende vluchtelingen die 
recht hebben op asiel tot ons land toe te 
Iaten. De keerz;jde daarvan is, dat asiel
zoekers die geen recht hebben op asiel 
ons land zullen moeten verlaten. 

Het internationale vluchtelingenbeleid is 1n 
beweging. Nog onlangs bracht de vereni
ging VluchtelingenWerk een rapport uit 
over een nieuw Westers vluchtelingenbe
leid. 1 In Christen Democratische Verken
ningen van oktober 1987 (1 0/87) consta
teert drs. A.H.W.- Hazenkamp dat er op 
internationaal en Europees niveau (nog) 
geen goede afspraken zijn gemaakt over 
een gemeenschappelijk internationaal be
leid. Het vluchtelingenprobleem is een in
ternationaal probleem dat primair om een 
internationale aanpak vraagt. 

Zoals drs. Hazenkamp terecht opmerkt, 
behoren vluchtelingen bij uitstek tot de 
zwakste groepen in de (internationale) sa
menleving. Christen-democraten hebben 
daarom de plicht zich het lot van vluchte
lingen ook in internationaal verband aan te 
trekken. Naast de door de CDA-partijraad 
bepleite ruimhartigheid met betrekking tot 
de toelating van vluchtelingen tot ons 
land, is het hard nodig dat christen-demo-
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craten het ook in Europees verband eens 
worden over de uitgangspunten voor een 
gemeenschappelijk Europees asielbeleid. 
Hoe kan men hiertoe komen? 

Allereerst is een analyse nodig van het 
huidige internationale vluchtelingenbe
leid, te beginnen bij Europa. Wil men een 
dergelijke analyse maken dan veronder
stelt men dat er reeds sprake is van een 
dergelijk beleid. Oat nu is naar mijn inzicht 
slechts in beperkte mate het geval. Voor 
zover er sprake is van een Europees be
leid, is dat de resultante van een optelsom 
van het beleid dat ten aanzien van asiel
zoekers door de Europese Ianden afzon
derlijk wordt gevoerd. Voor een aantal van 
deze Ianden wordt dat beleid be1nvloed 
door met andere Ianden gevoerd overleg, 
zonder dat van een overeenstemmend 
beleid kan worden gesproken. lntegen
deel, soms kan men zich niet aan de in
druk onttrekken dat het Europees asielbe
leid een zwarte pietenspel is tussen de 
Europese Ianden onderling, waarbij ieder 
land zich verdedigend opstelt. Ook het 
huidige Nederlandse vluchtelingenbeleid 
lijkt hierdoor te worden beinvloed. VerQe-

Mr H PA Naw11n (1948) 1s hoofd van de d1rect1e Vreemde
l,ngenzaken op het M1n1ster1e van Just1tle 

1 Vluchtel1ngenWerk. As1el voor vluchte!Jngen. een plan 
voor de nabiJe toekomst, september 1987 
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lijk bijvoorbeeld de invoering van de (tran
sit)vtsumplicht voor onderdanen van vele 
Ianden en de voorgenomen invoering van 
boetes voor luchtvaartmaatschappijen, 
die vreemdelingen zonder documenten 
aanvoeren, als gevolg van maatregelen 
door andere Westerse Ianden (Frankrijk, 
Bondsrepubliek) genomen. 

West Europa laat naar mijn mening op 
dit moment de kans (nog) liggen om te 
komen tot een werkelijk samenhangend 
Europees vluchtelingenbeleid. Een beleid 
dat het antwoord van Europa kan zijn op 
de enorme problematiek van vluchtelin
genstromen in de wereld. Een beleid dat 
ook tot doel heeft de echte vluchtelingen 
te helpen, maar ook een antwoord moet 
geven op de huidige toestroom naar West 
Europa van vele personen die thans met 
een beroep op mogelijkheden tot asiel 
alhier verbetering van hun positie trachten 
te zoeken. 

Geneefs Vluchtelingenverdrag van 
1951 
Voor een juist perspectief is het nuttig 
eraan te herinneren dat overleg over een 
Europees vluchtelingenbeleid thans ge
voerd wordt in het kader van de Raad van 
Europa en het Hoge Commissariaat van 
de Verenigde Naties voor de Vluchtelin
gen. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de 
Europese landengerneenschap, concreet 
ge1nspireerd door de doorstane ellende, 
een belangrijke rol gespeeld bij de oplos
stng van het naoorlogse vluchtelingenpro
bleem; zo ook bij de opbouw van een 
internationaal systeem tot bescherming 
van de mensenrechten. Een belangrijk re
sultaat hiervan is het Vluchtelingenver
drag van Geneve van 1951, dat ook de 
basis is voor het huidige Europese (lees 
ook Westerse) overleg. Oat verdrag heeft 
in Europa geleid tot omvangrijke hulpver
lening aan vluchtelingen. In de eerste 
plaats door middel van hulpverlening aan 
de velen die door het geweld van de 
Tweede Wereldoorlog op drift waren ge-
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raakt. In de tweede plaats door politiek 
asiel te verlenen aan degenen die door de 
ontwikkelingen in Oost Europa zich ge
dwongen zagen een nieuw bestaan op te 
bouwen elders in Europa of in de grote 
immigratielanden overzee (vgl. in 1956: 
de Hongaarse vluchtelingen; in 1968 de 
Tsjechische vluchtelingen en in 1981/82: 
de Poolse vluchtelingen). Ook Nederland 
heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. 
Na de oorlog is aan ongeveer 40.000 
vreemdelingen in ons land asiel verleend. 

De grote betekenis van het Verdrag van 
Geneve is dat het verdrag een definitie 
geeft van vluchtelingschap en dat de par
tijen bij het verdrag zich ertoe verbinden 
om geen vluchtelingen terug te zenden 
naar het land waar zij vervolging hebben 
te vrezen vanwege hun politieke of gods
dienstige overtuiging, het behoren tot een 
bepaalde sociale groep, bepaald ras of 
bepaalde nationaliteit. Deze betekenis is 
wereldwijd, getuige het grote aantal ian
den dat het Verdrag en het Protocol van 
New York van 1967 heeft geratificeerd. 
Het verdrag is uitgegroeid tot een wereld
standaard, waarbij meer dan honderd sta
ten partij zijn. 

Ook van de Ianden die geen partij zijn bij 
het verdrag verwacht de internationale ge
meenschap overigens dat zij zich houden 
aan deze beginselen van het internatio
nale recht ten aanzien van vluchtelingen 
en het zogenoemde non-refoulement-be
ginsel (geen terugzending van vluchte
lingen naar het land alwaar zij discrimina
toire vervolging hebben te vrezen wegens 
politieke of godsdienstige overtuiging, 
etc.). 

Het verdrag heeft ertoe geleid dat onder 
de hoede van de Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties 
(UNHCR) blijvende aandacht is gereali
seerd voor de positie van vluchtelingen in 
de wereld. Deze aandacht wordt met 
name gerealiseerd doordat een kader is 
geschapen waarin de internationale ge
meenschap overleg kan voeren over hulp
verlening die aan vluchtelingen dient te 
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worden geboden zowel in de sfeer van 
materiele bijstand, als het bieden van be
scherming tegen vervolging. Overigens 
behield iedere Europese staat het soeve
reine recht om op geheel eigen wijze te 
bepalen of vluchtelingen worden toegela
ten tot het grondgebied. Het Verdrag van 
Geneve bevat immers geen verplichting 
tot toelating van erkende vluchtelingen. 
Dit neemt niet weg dat de Europese reg1o 
er 1n grote mate in is geslaagd de naoor
logse vluchtelingenstromen u1t de eigen 
regio zelf op te vangen. Dacht Europa 
aanvankelijk dat het vluchtelingenpro
bleem definitief was op te lassen, dit idea
lisme moest al snel wijken voor de realite1t. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Onder invloed van de ontwikkelingen 1n 
de wereld hebben zich de laatste decen
nia nieuwe vluchtelingenstromen ontwik
keld, onder meer door de koloniale en 
onafhankel1jkheidsoorlogen uit de jaren 
zestig en zeventig. 2 Europese Ianden heb
ben zich verantwoordelijk getoond voor 
de opvang van vluchtelingen onder ande
re ook uit hun voormalige kolonien en 
andere Ianden waarmede ten gevolge 
van migratie in de afgelopen eeuwen nau
we banden waren ontstaan. Voorts heb
ben zowel politieke omstandigheden in 
diverse Ianden, zich uitend in schendin
gen van fundamentele mensenrechten, 
als ook burgeroorlogen, interne onlusten, 
militaire bezetting en geweld, als ook 
slechte economische omstandigheden 
zich uitend in hanger of gebrekkige hulp
verlening bij natuurrampen, tot vluchtelin
genstromen geleid. Het aantal vluchtelin
gen in de wereld wordt thans geschat op 
ongeveer twaalf miljoen 3 

De verdeling van arm en rijk in de we
reid kan voorts als een van de belangrijk
ste oorzaken worden genoemd van de 
behoefte van velen in de arme Ianden hun 
positie door migratie te verbeteren. 

Was het tot voor enkele jaren gewoon 
dat vluchtelingen bescherming en opvang 
vonden in nabuurlanden, in de jaren ze-
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De verdeling van arm en 
rijk is belangrijke oorzaak 
van het 
vluchtelingenprobleem. 

ventig en tachtig worden ook de Europese 
Ianden geconfronteerd met ongeregelde 
stromen asielzoekers en vluchtelingen uit 
andere regia's. De toegenomen commu
nicatie- en reismogelijkheden stellen deze 
vreemdelingen in staat in toenemende 
mate in Europa een beroep op asiel te 
doen. 

In Nederland is het aantal asielzoekers 
gestegen van gemiddeld 1000 per Jaar 
eind jaren zeventig naar in 1987 13.600 
asielzoekers. In de Bondsrepubliek was in 
1986 sprake van 100.000 asielzoekers; 1n 
heel West Europa van meer dan 200.000 
asielzoekers. 

Europese reactie 
Hoe reageren Europese Ianden op deze 
nieuwe ontwikkelingen? Het vluchtelin
genbeleid van de Europese staten met 
betrekking tot deze strom en valt te onder
schelden in een aantal onderdelen: 
1 Het beleid ten aanzien van vluchtelin

gen die voldoen aan de criteria van het 
Vluchtelingenverdrag. 
Tot deze categorie reken ik ook de grote 

2. Vgl .n d1t verband. Dr. H B Entz1nger Een k!etne were/a 
rede u1tgesproken op 9 september 1987. b11 de aanvaar
d1ng van het ambt van bu1tengewoon hoogleraar 1n de 
soc1aal-wetenschappei1Jk bestuder1ng van vraagstukken 
betreffende etn1sche m1nderheden. 1n de Faculte1t der 
Soc1ale Wetenschappen aan de Rljksun1vers1te1t te 
Utrecht 

3 Vgl. Refugees (tljdschrlh over vluchteltngen dat maande
l11ks wordt u1tgegeven door UNHCR te Geneve) decem
ber 1987 
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aantallen vluchtelingen buiten Europa, 
waarvoor de internat1onale gemeen
schap de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen heeft aangewezen om 
hulp en bescherming te bieden 

2 Het beleid ten aanzien van de facto
vluchtelingen, dat wil zeggen vreemde
lingen die weliswaar niet voldoen aan 
de criteria van het Geneefs Vluchtelin
genverdrag, maar die toch vanwege de 
politieke situat1e in hun land van her
komst niet kunnen worden terugge
stuurd. 

3 Het beleid ten aanzien van degenen die 
om allerlei redenen migreren en daarbij 
op oneigenlijke wijze beroep doen op 
de asielmogelijkheden in Europa. 
Deze laatste categorie vraagt thans veel 
aandacht in een groot aantal Europese 
Ianden vanwege het aantal en de daar
mee gepaard gaande opvangproble
matiek. 

ad 1. Kenmerk van het beleid ten aanzien 
van vluchtelingen in de zin van het Vluch
tellngenverdrag is dat Europese Ianden 
zich er van onthouden vluchtelingen van
Uit hun grondgebied terug te zenden naar 
een land van herkomst of een derde land 
waar zij niet beschermd zijn tegen vervoi
Qing. Dit beginsel wordt door aile Europe
se staten gerespecteerd. De Hoge Com
missaris voor de Vluchtelingen ziet hierop 
toe, omdat hij is belast met het toezicht op 
de naleving van het Geneefs Vluchtelin
genverdrag. Voor deze categorie moet de 
Europese traditie van gastvrij zijn voor 
vluchtelingen in stand blijven. Ook in Ne
derland, uiteraard in nauwe samenwer
king met de Hoge Commissaris. 

ad. 2. In vergaande mate onthouden 
de Europese staten zich van maatregelen 
tegen de facto-vluchtelingen. Oat zijn 
vluchtelingen die niet voldoen aan de defi
nitie van vluchteling maar die op humani
taire gronden niet teruggezonden kunnen 
worden naar hun land van herkomst (in 
Nederland: zogenaamde 8-status vreem
delingen). Dit laat onverlet dat er interpre-
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tatieverschillen bestaan over het antwoord 
op de vraag in welke gevallen men kan 
spreken van de facto-vluchtelingen er'l-of 
deze vreemdelingen uit humanitaire over
wegingen al of niet naar hun land van 
herkomst kunnen worden teruggezon
den. Zij worden niet beschermd door het 
zogenaamde non-refoulement-principe 4 

ad. 3. In nagenoeg aile Europese ian
den bestaat met name grote zorg over de 
categorie van asielzoekers, die niet uit 
vrees voor vervolging of uit onvrede over 
de mensenrechtensituatie 1n hun land 
naar West Europa komen, maar die hopen 
hun sociaal-economische positie in de riJ
ke Westerse Ianden te ku nnen verbeteren. 
Het is deze categorie waarvan de asielmo
tieven door de Europese staten gewoon
lijk als onvoldoende worden aangemerkt 
om hen op die gronden asiel te verlenen 
Veelvuldig worden deze asielzoekers naar 
West Europa geleid door malafide prak
tijken. Op grote schaal wordt gebruik ge
maakt van valse reisdocumenten, zo no
dig voorzien van valse visa. Bij deze prak
tijken is het gebruik om zich zo snel moge
lijk te ontdoen van de gebruikte reis- of 
identiteitsdocumenten of deze documen
ten te vernietigen om zo een eventuele 
terugzending onmogelijk te maken. Let 
wei: het gaat hierbij niet om bonafide 
vluchtelingen die hals over kop zonder 
documenten hun land ontvluchten, maar 
om vreemdelingen die met geldige papie
ren hun land verlaten, maar deze op ad
vies van reisagenten vernietigen op het 
moment dat zij het land waar zij asiel vra
gen hebben bereikt. Ontegenzeggelijk 
gaat het om een categorie personen aan 
wie niet verweten kan worden dat zij po
gen hun levenssituatie te verbeteren. Ech
ter het vooruitzicht dat door de Europese 
staten aan deze personen kan worden 
geboden is geenszins rooskleurig. 

Op het terrein van met name de werkge-

4 Kay Hailbronner Non-refoulement and "Humanltar~an·· 
Refugees Customary lnternat1onal Law or W1shful Legal 
th1nk1ng?· Vrrgrnra Journal of !nternatronal Law. Volume 
26. nr. 4 (summer 1986) 857-897 
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legenheid, huisvesting en onderwijs is 
West-Europa niet in staat een grote immi
gratiegolf te verwerken. In verscheidende 
Europese Ianden leidt deze omvangrijke 
immigratiestroom tot verstopping van de 
asielprocedures en tot ernstige verstonng 
bij de uitvoering van programma's welke 
zijn opgezet om echte politieke vluchtelin
gen op te vangen en te begeleiden in hun 
nieuwe land van vestiging. 

Deze ontwikkelingen geven aanleiding 
tot internationaal overleg op vele fronten 
met het oog op afstemming van beleid en 
het tegengaan van deze negatieve ontwik
kelingen5 Daartoe is aanleiding omdat 
deze problematiek van de zogenoemde 
irregular movements de bere1dheid van 
de Westerse Ianden ondergraaft om de 
positie van eigenlijke vluchtelingen (vluch
telingen die voldoen aan de criteria van 
het Geneefs Vluchtelingenverdrag van 
1951 ), zowel in eigen land als elders in de 
wereld, te verbeteren. Deze bere1dheid 
moet in stand blijven, wil men de Hoge 
Commissaris blijven steunen biJ zijn werk 
slachtoffers van fundamentele mensen
rechtenschendingen hulp en bescher
ming te bieden. De Westerse wereld heeft 
zich verplicht nauw samen te werken met 
de Hoge Commissaris. Deze samenwer
king moet daarom ook de basis vormen 
voor een toekomstig Europees vluchtelin
genbeleid. 

Het Europees Parlement 
De bovengeschetste ontwikkelingen heb
ben uiteraard vanwege hun grensover
schrijdende karakter ook aandacht ver
kregen van het Europees Parlement. 
Op 12 maart 1987 heeft het Parlement 
- mede als gevolg van een rapport van 
de Duitse socialistische afgevaardigde 
Vetter - een resolutie aangenomen over 
het asielrecht, die is gepubliceerd in het 
Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen nr. C.99. De resolutie haakt in 
op de soms moeilijke positie van asielzoe
kers in de lidstaten van de Gemeenschap 
en beoogt gemeenschappelijke juridische 
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en sociale criteria voor as1elzoekenden te 
geven. In vergaande mate gaat de resolu
tie uit van de status-quo in de Westeurope
se Ianden en beoogt de lidstaten over te 
halen tot een ruimer toelatingsbeleid en 
een betere behandeling van asielzoekers. 

Het Parlement lijkt hierbij ge1nspireerd 
door het streven naar het 'Europa van de 
burgers'. De plank wordt echter misgesla
gen, omdat geen rekening wordt gehou
den met de ontwikkelingen die hiervoor 
ZIJn genoemd en die vragen om een veel 
bredere en andere aanpak. De resolutie 
beple1t een aantal opt1es, die het naar mijn 
inzicht buitengewoon moeilijk zullen ma
ken om enig Europees vluchtelingenbe
leid te ontwikkelen. De resolutie kan zelfs 
de totstandkoming van een Europees 
vluchtelingenbeleid bemoeilijken. Het lijkt 
erop dat het Parlement een kans heeft 
gemist om nu eindelijk eens te komen tot 
een goed beleid dat een Europees ant
woord geeft op het immense wereldvluch
teli ngenvraagstu k. 

Meest opvallend in de resolutie is wei de 
wens tot oprekking van het beg rip vluchte
ling tot de definitie van vluchtelingschap 
zoals die is neergelegd in de Vluchtelin
genconventie van de Organisatie voor 
Afrikaanse Eenheid (OAU). Een dergelijke 
oprekking zal aileen maar tot een beper
king kunnen leiden van de rechten van de 
echte vluchtelingen. Veel Ianden hebben 
al erg vee I moeite met het verlenen van de 
rechten aan vluchtelingen, zoals het Ge
neefs Vluchtelingenverdrag deze voor
schrijft. Bovendien wordt in de resolutie 
geheel voorbijgegaan aan de oplossingen 
voor het wereldvluchtelingenvraagstuk 
welke de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen voor ogen staan (vrijwillige 
terugkeer, opvang in de reg1o of hervesti
ging). Krachtige steun aan het beleid van 
de Hoge Commissaris, welke hard nodig 
is, ontbreekt geheel in de resolutie. 

Het Parlement wenst bijvoorbeeld dat 

5 Z1e over het bestaande 1nternaal overleg. drs. A.H W 
Hazenkamp 'Het vluchtel1ngenbele1d 1n d1scuss1e'. CO
Verkenmngen 10/87. 423 e.v 
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visa-voorschr1ften vluchtmogelijkheden 
niet u1tschakelen of beperken. Op zichzelf 
lljkt dat logisch. Visumvereisten kunnen 
evenwel ook worden gehanteerd om een 
rechtvaardig vluchtelingenbeleid te reali
seren. Vluchtelingen die rechtstreeks uit 
e1gen land naar West Europa komen, kun
nen biJ aankomst op de Westeuropese 
luchthavens zonder visum asiel vragen. Zij 
volgen dan de normale asielprocedure. 
Visa kunnen worden verstrekt aan vluchte
lingen of hun familieleden die uit eerste 
opvanglanden op verzoek van de Hoge 
Commissaris in de Westerse Ianden wor
den opgenomen 

Totale afschaffing van visumvereisten, 
zoals het Parlement wenst, leidt tot oneer
lijke situaties. In dat geval gaat het er 
1mmers niet meer om of aan de toelatings
eisen (ook als vluchteling) wordt voldaan, 
maar of men het t1cket kan betalen. Men 
moet bedenken dat grate groepen vluch
telingen niet in staat zijn een dergelijke reis 
te ondernemen, omdat juist zij de midde
len daartoe ontberen. Er zou een systeem 
ontstaan waarbij de sterkere wordt be
voordeeld boven de zwakkere. Een sy
steem waar christen-democraten niet mee 
akkoord kunnen gaan. Bovendien is het 
nog maar de vraag of echte vluchtel1ngen 
van afschaffing van visumvereisten zullen 
profiteren, meestal zijn het juist de on
elgenlijke vluchtelingen die gebruik ma
ken van het reizen zonder visa. Echte 
vluchtelingen kunnen in hun eigen land 
een beroep doen op bescherming door 
Westerse ambassades, die via visumver
lenlng hulp kunnen bieden, en in een eer
ste opvangland een beroep doen op de 
hulp van de aldaar steeds aanwezige 
UNHCR (al dan niet via UNDP vertegen
woordigd). Het is derhalve veel beter het 
visumbeleid te gebruiken voor hulp aan 
echte vluchtelingen, in plaats van het vi
sumvereiste af te schaffen. 

De resolutie verzoekt \evens om een uitge
breide en volledige beroepsgang voor 
1edere afgewezen asielzoeker, ook als het 
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asielverzoek duidelijk ongegrond is of als 
misbruik- van de asielprocedure is aan te 
merken. Deze aanbeveling is in strijd met 
een aanbeveling welke door het Uitvoe
rend Comite van de Hoge Commissaris is 
aanvaard (zie Aanbeveling 30 (XXXIV)): 
deze aanbeveling staat immers een ver
korte rechterlijke toetsing voor in geval 
van oneigenlijke asielverzoeken. 

Voorts wordt in de resolutie bepleit dat 
asielzoekers na zes maanden vrije toe
gang verkrijgen tot de arbeidsmarkt, de 
sociale zekerheid en het onderwijs. Wat 
moeten de vele werkloze vluchtelingen en 
vreemdelingen denken van dergelijke 
voorrangsbehandeling voor deze catego
rie vreemdelingen (het aantal werkloze 
- legaal in ons land verblijvende -
vreemdelingen bedraagt thans ongeveer 
75-80.000). 

Stuk voor stuk wensen, die naar mijn 
inzicht ertoe leiden dat het aantal oneigen
lijke asielverzoeken verder zal stijgen en 
die tot gevolg zullen hebben dat de echte 
vluchtelingen in de knel zullen komen. Het 
realiseren van de resolutie zou er wei eens 
toe kunnen leiden dat grate groepen 
vluchtelingen en asielzoekers helemaal 
niet meer op een menswaardige wijze in 
Europa kunnen worden opgevangen. 
Mijn grootste zorg is dat de opvang van 
asielzoekers in West Europa, waaronder 
grate aantallen oneigenlijke asielzoekers, 
door de grate financiele gevolgen die 

Door oneigenlijke 
asielverzoeken komen de 
echte vluchtelingen in de 
knel. 
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daarmee gepaard gaan, uiteindelijk de 
hulpverlening aan vluchtelingen buiten 
Europa in gevaar zal brengen. 

In de resolutie wordt tenslotte aange
drongen op een beleid van de Gemeen
schap tot het jaarlijks hervestigen van 
groepen vluchtelingen, die elders niet per
manent opgevangen en beschermd kun
nen worden. Dit lijkt een reele wens. Een 
gezamenlijk Europees hervestigingsbe
leid ten behoeve van vluchtelingen is 
mijns inziens hard nodig. Een dergelijk 
beleid kan het werk van de Hoge Commis
saris die speciaal is aangewezen voor 
hulp aan vluchtelingen, met kracht onder
steunen. 

Samengevat: ik sta geen vluchtelingen
beleid van de Gemeenschap voor waarbij 
rechtspositie van asielzoekers nog verder 
zou moeten worden uitgebreid. Oat zou 
ten koste gaan van de behandeling en 
opvang van echte vluchtelingen in Euro
pa. Een versterking van de rechtspositie 
zou immers kunnen leiden tot nog meer 
problemen dan die waarmee Westeuro
pese Ianden zich thans geconfronteerd 
zien met betrekking tot oneigenlijke asiel
verzoeken en tot onvoldoende bereidheid 
van de Europese Ianden bij te dragen aan 
verlicr.Jting van het wereldvluchtelingen
vraagstuk. Bovendien is de rechtspositie 
van asielzoekers in West Europa reeds in 
overeenstemming met de opvatting van 
de Hoge Commissaris. Er zijn goede 
asielprocedures en er is goede rechtsbe
scherming. Probleem is wei dat asielpro
cedures veel te lang duren. Betere en 
meer uitgebreide rechtsbescherming zal 
de duur aileen nog maar verlengen. Dit is 
niet in het belang van de asielzoeker: hij 
moet snel weten waaraan hij toe is. De 
resolutie komt wat dat betreft minstens tien 
jaar te laat. 

Harmonisatie 
In het kader van het Akkoord van Schen
gen van januari 1986, waarbij de Ianden 
van de Benelux, Frankrijk en de Bondsre
publiek Duitsland zich hebben verplicht 
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tot afschaffing van de binnengrenzen 
wordt onderlinge harmonisatie van het 
asielbeleid voorbereid. 

Ook in de Raad van Europa en in het 
kader van de zogenaamde informal con
sultations tussen de diverse Westerse ian
den is hierover reeds overleg gaande. 
B1nnen de Raad van Europa lijkt het over
leg te mislukken: teveel staten (eenentwin
tig) praten mee en er zijn teveel verschil
lende belangen op het terrein van de 
vluchtelingenproblematiek. Hier ligt mijns 
inziens dan ook een belangrijke taak voor 
de Europese Gemeenschap. lmmers bin
nen deze Gemeenschap zullen de binnen
grenzen binnen afzienbare tijd moeten 
worden opgeheven (1992). 

In de eigen regio zullen de bij de Ge
meenschap aangesloten Ianden moeten 
zorgdragen voor een verantwoorde op
vang van vluchtelingen die aan hun regio 
zijn toebedeeld. De lidstaten moeten zich 
in die situatie richten op een onderlinge 
samenwerking. Voor de totstandkoming 
van een vrij personenverkeer in de Euro
pese Gemeenschap is het ook noodzake
lijk dat misbruik van de asielprocedures 
wordt tegengegaan om te voorkomen dat 
daarvan een negatieve invloed uitgaat op 
de publieke opinie over vluchtelingen. Oat 
zal tevens de basis kunnen bieden voor de 
ook door het Europees Parlement bepleite 
positieve benadering van vluchtelingen 
en asielzoekers in de samenleving. 

Voorts is bij opheffing van de binnen
grenzen harmonisatie van vluchtelingen
en asielwetgeving nodig. Deze harmoni
satie zal gericht moeten zijn op de volgen
de onderdelen van het asielbeleid 
a regelingen omtrent reisdocumenten en 

toegangsvereisten; 
b de asielprocedure: met name moet hier 

ook worden gedacht aan afspraken 
over de verantwoordelijkheid tot het in 
behandeling nemen van asielverzoe
ken en omtrent de exterritoriale wer
king van asielbeslissingen; 

c de rechtsbescherming; 
d de opvang van asielzoekers tijdens de 

procedure; 
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e de toepassing van de criteria inzake de 
erkenning als vluchteling; 
de uitwisseling van informatie (beslis
singen, rapporten over de politieke si
tuatie in Ianden van herkomst, etc.). 

Het komt mij voor dat Europese samen
werkingsvormen eerst echt kans op suc
ces hebben indien zij deel uitmaken van 
een Europees vluchtelingenbeleid dat ge
harmoniseerd is, zowel ten aanzien van de 
doelstellingen op mondiaal niveau, name
lijk hulp en bescherming bieden aan 
vluchtelingen die slachtoffer zijn van 
schendingen van de mensenrechten, als 
ten aanzien van de asielwetgeving op 
grond waarvan individuele asielzoekers 
d1e spontaan arriveren worden behan
deld. Nederland kan een belangrijke bij
drage leveren aan de totstandkoming van 
de noodzakelijke harmonisatie. 

Mogelijk vluchtelingenbeleid 
Het vluchtelingenvraagstuk is een moeilijk 
wereldwijd vraagstuk geworden, dat be
naderd moe\ worden vanuit een bredere 
dan een Europese visie. Nauwe samen
werking met de Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen moet daarbij uitgangs
punt zijn. 

Vervolgens moet worden bezien wat de 
Europese rol kan zijn bij de oplossing van 
het vraagstuk. Daarbij moet worden uitge
gaan van de traditionele bereidheid van 
de Europese volkeren om aandacht te 
geven aan het lot van de vluchtelingen al 
dan niet door het verlenen van asiel. Deze 
bereidheid moet aanwezig blijven bij de 
Westeuropese regeringen omdat daarin 
de politieke basis voor een Europese bij
drage aan het oplossen van het wereld
vluchtelingenvraagstuk kan worden ge
vonden. 

In oktober 1985 heeft de VN Hoge Com
missaris voor de Vluchtelingen een ont
werp-conclusie gepresenteerd, die ant
woord moet geven op de problemen die 
het gevolg zijn van de irreguliere toe
stroom van asielzoekers naar West Euro-
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pa en de behoefte aan Westerse steun bij 
de aanpak van problemen waarvoor de 
Hoge Commissaris zich ziet gesteld. Het 
belangrijkste van deze conclusie 1s dat de 
oplossing volgens de Hoge Commissaris 
gezocht moet worden in internationale sa
menwerking en niet in ideele, JUridische 
aanbevelingen en resoluties over de posi
tie van de asielzoeker. Gemikt moet wor
den op een flexibele structuur, gericht op 
specifieke problemen, ten einde massale 
stromen van asielzoekers en vluchtelin
gen aan de bronte voorkomen of in goede 
banen te leiden. Landen of UNHCR die
nen hiertoe op ad hoc basis informele 
consultaties te organiseren met de directe 
betrokken Ianden en Ianden die hulp kun
nen bieden. De internationale samenwer
king moet ertoe lei den dat Ianden datgene 
aan oplossingen voor het vluchtelingen
probleem bijdragen, wat zij het beste kun
nen. 

De realiteit gebiedt te erkennen dat de 
Europese Ianden geen massale stromen 
asielzoekers en/of vluchtelingen uit ande
re continenten kunnen opnemen op een 
wijze die past in de Europese samenleving 
maar dat de Europese Ianden wei finan
ciele middelen beschikbaar hebben. 

Vluchtelingen kunnen ook het best in de 
regio worden opgevangen vanuit sociaal
cultureel oogpunt bezien en gelet op de 
mogelijkheid van vrijwillige terugkeer bij 
verbetering van de politieke situatie in het 
thuisland. In de meeste regia's zijn de 
Ianden daartoe ook wei bereid en hebben 
zij daarvoor ook de ruimte, maar niet de 
economische draagkracht. Deze realitei
ten moeten onder ogen gezien worden en 
de basis zijn voor afspraken over lasten
verdeling tussen staten, met het oogmerk 
zoveel mogelijk vluchtelingen daarvan te 
Iaten profiteren en op adequate wijze hulp 
te bieden. 

Het opnemen van vluchtelingen kan 
worden afgezet tegen het leveren van for
se financiele bijdragen en economische 
hulp aan eerste opvanglanden in andere 
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regio's. Een kosten-baten analyse Ievert al 
snel de conclusie dat het in grote getale 
opnemen van vluchtelingen in West Euro
pa een onzorgvuldige besteding van be
perkte middelen is. lmmers met opvang in 
de regio kunnen meer vluchtelingen wor
den geholpen aan kleding en voedsel. Het 
verhogen of verstrekken van ontwikke
lingshulp aan doelgerichte vluchtelingen
projecten in de Ianden van eerste opvang 
in de diverse regio's is daarbij naar mijn 
mening een reele optie. Daarbij zou nauw 
moeten worden aangeloten op de 
UNHCR-programma's voor steun aan de 
vluchtelingen. Nederland doneert hier
voor thans plusminus drieenzestig miljoen 
gulden per jaar. Oat is niet veel voor een 
rijk Westers land. Mijns inziens zou dit 
bedrag fors moeten worden verhoogd. 

Een uitzondering moet worden ge
maakt voor de opvang van vluchtelingen 
voor wie opvang in West Europa het 
meest aangewezen is (vluchtelingen uit 
Europa) en de opvang van vluchtelingen 
die in hun eigen regio volstrekt niet wel
kom zijn. Men denke hierbij aan de 1n 
kampen in Zuid-Oost-Azie opgesloten 
Vietnamezen en Cambodjanen, welke 
geen enkel uitzicht hebben op opvang in 
de regio. Voor dergelijke vluchtelingen 
kan West Europa, in samenwerking met 
de VN Hoge Commissaris voor de Vluch
telingen, opvang bieden door middel van 
hervestigingsprogramma's. Daarmede 
wordt tevens een regulier alternatief gebo
den aan vluchtelingen die uit hun eigen 
regio weg moeten, maar die nu de irregu
liere weg bewandelen. 

Deze benadering biedt ook de mogelijk
heid om irreguliere stromen van asielzoe-
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kers met behulp van grote opvanglanden 
in de regio's tegen te gaan omdat de door 
die Ianden terecht gevraagde internatio
nale solidariteit en lastenverdel1ng ook 
daadwerkelijk kan worden geboden. West 
Europa kan hier nog heel wat doen. De 
EG-Ianden zouden hierop moeten inspe
len door krachtige steu n te verlenen aan 
de Hoge Commissaris en ziJn beleid door 
het aantal hervestigingsplaatsen te verho
gen. Nederland zou bijvoorbeeld kunnen 
beginnen het quotum uit te nodigen vluch
telingen te verhogen van 500 naar 1000 
vluchtelingen per jaar. 

Ook kan de EG proberen via de politle
ke weg de oorzaak van het op drift raken 
van grote groepen vluchtelingen en asiel
zoekers weg te nemen door gezamenlijk 
politieke en diplomatieke druk uit te oefe
nen op totalitaire regimes, die mensen
rechten aan hun laars Iappen of voortdu
rend agressief optreden. 

De Nederlandse regering zou op basis 
van de bovengenoemde uitgangspunten 
het overleg met name in EG-verband kun
nen initieren en stimuleren, uiteraard niet 
zonder de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen hierbij nauw te betrekken. 
Dit ontslaat ons land overigens niet van de 
verplichting om spontaan arriverende 
vluchtelingen die recht hebben op asiel 
ruimhartig tot ons land toe te Iaten. Keerzij
de van de medaille is evenwel dat asiel
zoekers die geen recht op asiel hebben 
ons land moeten verlaten en terug dienen 
te keren naar hun land van herkomst. 
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