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Van ruimhartig naar 
restrictief - en weer 
terug? 

Toen iemand eens werd verteld over de 
bijbelse not1e van naastenliefde, luidde zljn 
we1nig overtuigende reactie: 'Ais dat eens 
zou kunnen ... '. W1e de berichtgeving in de 
med1a over het asielbeleid de afgelopen 
Jar en enigszins heeft gevolgd, en in bijvoor
beeld het CDA-program 'UITZICHT' leest 
over een 'ru imhartig toelati ngsbeleid', is tot 
een zelfde scept1sche reactie geneigd. 

Natuurlijk, besl1ssen over toelating van 
asielzoekers is een verre van eenvoudige 
taak, omdat het bij dergelijke beslissingen 
zo heel d1rect om mensen gaat. En uiter
aard komen vooral de schriJnende geval
len waarin geen verbliJfstitel is verleend, in 
de krant. 

Maar toch. Juist omdat het zo direct om 
mensen gaat, verdient het asielbeleid een 
voortdurende krit1sche toetsing. En een 
globale analyse van het beleid van de 
afgelopen paar jaar leert, dat er n1et 
·siechts' sprake is van een aantal tragische 
1ndividuele gevallen, maar van een aantal 
verontrustende trends. 

Een eerste trend betreft de steeds verder
gaande inperking van de toegang van 
as1elzoekers tot de Nederlandse rechts
gang. Deze trend kan aan de hand van 
d1verse voorbeelden worden geillustreerd. 
Allereerst kan worden gewezen op het 
direct bij aankomst op Schiphol, en zonder 
doorlopen van de reguliere procedure, 
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terugsturen van asielzoekers, zoals bij
voorbeeld een groep van 45 Tamils en een 
groep van 37 lraniers in 1985 overkwam. 
Voorts lijkt de recente vestiging van een 
'vluchtelingenhotel' op Schiphoi-Oost het 
niet tot de normale rechtsgang toegang 
geven van op de luchthaven aankomende 
asielzoekers te institutionaliseren. Tenslot
te kan hier het feit worden genoemd, dat in 
een groot aantal gevallen geen schorsen
de werking word\ verleend, zolang de be
handeling van een herzieningsverzoek 
nog aanhangig is. Tussen 1982 en 1986 
mocht in ongeveer de helft van die gevallen 
het antwoord op het herzieningsverzoek 
niet in Nederland worden afgewacht. Zelfs 
de behandeling van een kort geding tegen 
een dreigende uitzetting wordt niet in aile 
gevallen afgewacht. Een uiterst schrijnen
de illustratie is het geval van een asielzoe
ker uit Turkije, die vorig jaar nog v66r de 
uitspraak in kort geding naar Turktje werd 
terug gestuurd, daar ogenblikkeltjk naaan
komst door de plaatselijke politie werd 
gearresteerd en gevangengezet, en nog 
steeds niet op vrije voeten is gesteld. 

Een tweede verontrustende trend in het 
asielbele1d is de verenigde interpretatie 
van de criteria op grond waarvan asiel 
wordt verleend aan n1et-uitgenodigde 
vluchtelingen (het jaarlijkse aantal uit te 
nodigen vluchtelingen is recentelijk ver
hoogd, hetgeen waardering verdient). In 
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d1t verband kan allereerst worden gewe
zen op de verschuiving in betekenis van de 
term 'land van eerste opvang' Het Ministe
rie van Justitie stelt de laatste tijd dater al 
sprake is van een ander land van eerste 
opvang indien de as1elzoeker op weg naar 
Nederland een ander land op doorreis 
heeft bezocht; vrijwel onafhankelijk van de 
verblijfsduur van de asielzoeker daar is in 
deze gevallen volgens Justitie Nederland 
niet tot opname verplicht. Voorts word! in 
recente beschikkingen en in publieke uit
spraken van de staatssecretaris het des
tijds door de Raad van State van de hand 
gewezen criterium van 'persoonlijk onder
vonden leed' opnieuw ingevoerd; dit cnte
rium betekent een ernst1ge u1tholl1ng van 
het Vluchtelingenverdrag 1951, waarin het 
criterium 'gegronde vrees voor vervolging' 
is. Tenslotte is het voor asielzoekers die niet 
als vluchtel1ng zijn erkend moeilijker ge
worden om wei een verblijfst1tel op grond 
van 'humanitaire overwegingen' te kriJQen; 
deze zogeheten 8-status word! tegen
woordig slechts verleend op grond van 
'humanitaire overwegingen, ge/et op de 
po/itieke situatie van het land van her
komst'; (cursivering JG). 

Uit deze en andere maatregelen spreekt 
een toenemende terughoudendheid te
genover het opnemen van asielzoekers. 
Deze terughoudendheid komt (deels) 
voort uit een vrees voor wat word! ge
noemd de aanzuigende werking van een 
gastvrij as1elbeleid: als Nederland te boek 
zou komen te staan als een land dat aan
zienlijk gastvriJer is dan de omringende 
Ianden, zou dat steeds meer vluchtelingen 
naar ons land doen komen. 

Om aan deze - begriJpelijke - vrees 
tegemoet te komen, is er de afgelopen 
jaren door velen gepleit voor een Europea
nisering van het asielbeleid; zo'n ple1dooi 
v1ndt men bijvoorbeeld ook in' Uitzicht'. A Is 
de Europese Ianden op dlt gebied zouden 
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samenwerken, zou men groepen asielzoe
kers met meerdere Ianden gezamenlijk 
kunnen opvangen, de 'last' zou voor elk 
van de Ianden afzonderlijk beter te dragen 
zijn, en er was voor angst voor een aanzui
gende werking geen reden er zouden 
geen grote verschillen in gastvrijheid Ius
sen de Ianden onderling zijn. 

De laatste jaren vindt er echter een om
gekeerd soort afstemm1ng tussen het asiel
beleid van de diverse Ianden plaats. Om
dat veellanden niet bekend will en staan als 
gastvrijer dan de omringende Ianden, is 
een 'sp1raal' van restnctiv1le1t 1 ontstaan. 
Hiervan zijn onder meer de Tamils het 
slachtoffer geworden. Deze sp1raal van 
restrictiviteit is een tragische verwording 
van wat European1sering zou kunnen zijn; 
de Ianden stimuleren elkaar eerder tot een 
restnctiever dan tot een ruimhartiger be
leid. 

Toch ZIJn er een aantal hoopgevende 
in1t1atieven geweest, afkomst1g van onder 
meer het Europese Parlement, van een 
aantal Scandinavische Ianden onder aan
voering van de Deense minister Ninn-Han
sen, en van een aantal particul1ere organi
satles voor steun aan vluchtel1ngen. BiJ het 
geven van steun aan particuliere initiatie
ven en biJ het opzetten van forums waarin 
regeringen partij zijn, zou Nederland een 
voortrekersrol moeten spelen, net als bij de 
omkering van de huidigetrends die gaan 1n 
de nchting van een ru1mhartig naar een re
strictief beleid. Als dat eens zou kunnen. 

1 Vluchtel·ngemverk Nederlano Not1t1e over het Nederland 
se vluchte/;ngcnt'e/e;c! Amsterdam augustus 1986 
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