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INH O UD 

Asielbeleid 
Het waarom van so jaar partij 
lidmaatschap 

Asielbeleid: de PvdA 
uit het defensief! 

Het Nederlands asielbeleid ken
merkt zich door ad-hoc-, zo niet 
'crisis-beleid ' . Het ontbreekt aan 
heldere uitgangspunten die de 
uitvoering en de handhaving 
ervan deugdelijk zouden kunnen 
reguleren. Het politiek-maat
schappelijk debat heeft onvol
doende tot een fundam entele 
meningsvorming geleid, op basis 
waarvan een duurzame beleidsvi
sie zou kunnen worden ontwik
keld. 

Dat valt te verklaren . Vele 
jaren is door 'opinion leaders' 
gekozen voor een grote mate van 
terughoudendheid ten aanzien 
van het asielvraagstuk. Het 
betreft nu eenmaal gevoelige 
materie . Lange tijd bestond er de 
angst, dat uitspraken van de 
woordvoerders van politieke par
tijen op dit terrein door extreem
rechts zouden worden misbruikt. 
Sinds enige jaren is deze houding 
verlaten . De VVD, en het CDA 

sinds zij oppositie-partij werd, 
ervaren het vreemdelingen- en 
asielbeleid als een dankbaar on
derwerp om zich mee te profi 
leren. De PvdA - en in mindere 
mate D66 - lijkt weinig anders te 
doen dan de aanvallen van coali
tie-partner VVD en oppositiepar
tij C DA op de wankele consensus 
rond het asielbeleid te pareren . 
Het levert de PvdA een weinig 
overtuigende , defensieve positie 
op. En dat zou anders kunnen. 
Daarvoor is een eigen visie van de 
partij nodig, die het vertrekpunt 
moet zijn voor verdere stand
puntbepaling in deze . In kort 
bestek geef ik hier een aanzet 

voor zo 'n meer offensieve posi
tionering. 

Bescherm ins, voor wie? 
Een van de kernoorzaken van het 
zich moeizaam ontwikkelen van 
het asielbeleid is dat tot op heden 
nog steeds het Vluchtelingen
verdrag van Genève ( 1 9 5 1) richt
snoer van het beleid is. Vluch
telingen zijn volgens dit verdrag 
vreemdelingen afkomstig uit een 
land waarin zij gegronde reden 
hebben te vrezen voor vervolging 
wegens hun godsdienstige , poli 
tieke overtuiging of nationaliteit , 
dan wel wegens het behoren tot 
een bepaald ras of tot een bepaal
de sociale groep. De ontstaansge
schiedenis van dit Verdrag moet 
worden gesitueerd tegen het 
decor van de Koude Oorlog. 
Communistische r egimes voer 
den een actief vervolgingsbeleid 
tegen politieke tegenstanders om 
hen de mond te snoeren. Het 
vluchtelingenprobleem was toen 
tamelijk overzichtelijk: 'politie
ke' vluchtelingen waren veelal 
afkomstig uit (communistische 
delen van) Europa en zochten hun 
toevlucht in datzelfde Europa. 

Sinds de jaren zestig is er een 
kentering opgetreden. Meer en 
meer werd de Derde W ereld ver
trekbasis voor vluchtelingen. Zij 
ontvluchtten een andersoortige 
bedreiging van hun mensenrech
ten . Voorheen lag de nadruk op 
m ensen die vluchtten voor de op 
hun persoon gerichte vervolging 
door regimes in met name Oost
Europa. Vanaf de jaren zestig 
kwam het accent steeds meer te 
liggen op mensen die vluchten 
voor grootschalig geweld , voort
vloeiend uit etnische en/ of religi 
euze motieven. Anders dan voor-
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heen, vreest men niet zozeer de 
op het individu gerichte vervol 
ging, . maar is men bang dat het 
behoren tot een bepaalde groep 
er toe leidt dat men het slacht
offer zal worden van grootschalig 
geweld. Het is de grootschalig
heid en willekeur van dat geweld 
die de vluchtelingen doet vrezen 
voor het ergste. Om de radicale 
kentering die zich de laatste 
decennia heeft voorgedaan in 
vluchtmotief en herkomst te illu
streren, wijs ik simpelweg op de 
lijst van landen waar de meeste 
vluchtelingen momenteel bij
voorbeeld vandaan komen: voor
malig-Joegoslavië, Iran, Irak, 
Somalië en Sri Lanka. Allemaal 
landen waar juist de omvang en 
willekeur van het geweld mensen 
doen vluchten. 

Door de restri,ctieve uitleg van 
het Vluchtelingenverdrag door 
met name de West-Europese 
landen wordt aan dit type vluch
teling evenwel onvoldoende 
bescherming in de traditionele 
betekenis geboden. Nu is be
scherming van mensenrechten 
met name in Europa niet alleen 
een zaak van het vluchtelingen
verdrag. Er is een Europees 
Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) en er zijn andere 
verdragen die bescherming van 
de mensenrechten beogen zoals 
het BuPo-verdrag en het anti-fol
teringverdrag. Als gevolg hiervan 
ontstond de volgende situatie: op 
grond van een asielverzoek komt 
de overheid tot het oordeel dat 
betrokkene geen aanspraak kan 
maken op de bescherming van het 
vluchtelingenverdrag, maar te
vens dat terugzending naar het 
land van herkomst in strijd zou 
kunnen zijn met een van de ande-

re mensenrechtenverdragen. Het 
is dit dilemma tussen Vluchte
lingenverdrag en mensenrech
tenverdragen dat het asielbeleid 
van West-Europese staten com
pliceert en ontregelt. 

Met veel kunst- en vliegwerk 
heeft men op nationaal niveau uit 
dit dilemma een uitweg gezocht 
door aparte verblijfscategorieën 
in het leven te roepen: de zoge
naamde C-status en de gedoog
den. 

De verdienste van Kosto 
In de afgelopen jaren kreeg 
gemiddeld zo'n 70 procent van 
de mensen die asiel vroeg be
scherming in Nederland binnen 
een van deze vormen. De belang
rijkste groep zijn de gedoogden. 
Juist zij zijn afkomstig uit de lan
den die de top aanvoeren van 
vluchtlanden. Deze vluchtelin
gen vragen bescherming tegen de 
bedreiging van hun mensenrech
ten door grootschalig geweld . De 
officiële lijn is dat zij weliswaar 
niet in aanmerking komen voor 
de bescherming van het Vluchte
lingenverdrag, maar tegelijker
tijd niet kunnen worden terugge
stuurd naar het land van her
komst in verband met een moge
lijke schending van het E v R M 

(art. 3). 
Het is de verdienste van voor

malig staatssecretaris van Justitie 
Aad Kosto geweest, dat hij deze 
groep als zodanig 'zichtbaar' 
heeft gemaakt. Tot aan zijn aan
treden werd het asielverzoek van 
deze groep vluchtelingen afgewe
zen. Maar ze werden vervolgens 
niet uitgezet; vandaar de term 
gedoogden. Zij verdienen echter 
meer. Kosto heeft ervoor ge
ijverd dat voor deze groep voor-

zieningen werden getroffen. Hij 
stond aan de wieg van een aparte 
verblijfsstatus voor deze groep 
met een daaraan verbonden pak
ket aan maatschappelijke voorzie
ningen. 

Hoc nobel deze noodvoorzie
ning (bescherming door verblijf) 
ook was, de differentiatie in soor
ten van bescherming (a-status, c
status, gedogen) blijft uiteinde
lijk toch een van de battle necks van 
een helder uitvoerbaar asielbe
leid. Op kunstmatige wijze blijft 
de indruk worden gewekt dat het 
om geheel verschillende catego
rieën vreemdelingen zou gaan, 
terwijl het in feite steeds om 
mensen gaat die bescherming van 
hun mensenrechten vragen. 

In plaats van het onderschei
den van diverse categorieën 
vluchtelingen op basis van be
staande en verouderde regelin
gen, zouden er nieuwe criteria of 
parameters moeten worden ont
worpen die objectiveerbaar kun 
nen aangeven of sprake is van een 
serieuze (dreiging van) inbreuk 
op mensenrechten. Wezenlijk bij 
het ontwerp van deze parameters 
zijn vragen als: welke staatsvorm 
heeft het land van herkomst; 
welke bescherming wordt daarin 
geboden aan de burger; welke 
plaats is er in die samenleving toe
bedeeld aan genoemde mensen
rechten; op welke wijze krijgt die 
bescherming gestalte; hoe groot 
is de bereidheid van een Staat om 
daarin inzicht te verschaffen. Ik 
beoog hier niet een limitatieve 
opsomming te geven, doch 
slechts duidelijk te maken dat 
nieuwe criteria nodig zijn om te 
komen tot een meer eenduidig 
profiel van de vluchteling. 

Politieke- en pathieke me-
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ningsvorming zou vooral daar
over moeten gaan. 

Hoe willen we beschermins 
bieden? 

Als we het eens kunnen worden 
over het profiel van de vluchte
ling die wij bescherming willen 
bieden, dan komen we toe aan de 
vraag: hoe willen we opvang bie
den? Het spreekt voor zich dat de 
opvang van vluchtelingen in de 
regel in de regio plaats moet vin
den. Dat gebeurt ook. Meer dan 
90 procent van de vluchtelingen 
wordt in de vaak straatarme eigen 
regio opgevangen. Een bepaald 
deel van de vluchtelingen zal om 
een veelheid van redenen geen 
bescherming in de eigen regio 
kunnen krijgen. Dan moeten 
andere landen die opvang bieden, 
zo ook Nederland en de rest van 
West-Europa. Indien het, zoals ik 
betoog, gaat om groepen die 
vluchten voor een crisis in eigen 
land, dan ligt het voor de hand 
daar gevolgen aan te verbinden. 

Als het gaat om een grootscha
lige inbreuk op mensenrechten 
dan ligt het voor de hand dat de 
internationale gemeenschap er 
alles aan doet om die inbreuk 
zelve aan te pakken. Daar zijn in 
het recente verleden ook wel 
pogingen toe gedaan, soms suc
cesvol, soms minder succesvol. 
Ik denk aan Moçambique, Bosnië 
en Somalië. Als deze internatio
nale interventie-bereidheid tot 
uitgangspunt wordt gekozen, zou 
dat van invloed kunnen zijn op de 
wijze waarop vluchtelingen moe
ten worden opgevangen. Im
mers, als men zich als internatio
nale gemeenschap verplicht 
flegrante schendingen van men
senrechten te bestrijden, dan 

heeft dat als logisch gevolg dat die 
gemeenschap zich enerzijds 
bereid verklaart vluchtelingen op 
te vangen zolang die bestrijding 
niet gelukt is, en anderzijds dat 
gebleken succes van die interna
tionale inspanning een (vrijwilli
ge) terugkeer van diezelfde 
vluchtelingen impliceert. Dat 
beginsellaat zich helder formule
ren: in geval van een ernstige cri
sis in het land van herkomst zal 
bescherming worden geboden 
totdat die crisis is opgelost. Zodra 
de crisis bezworen is, zal een 
actief beleid worden gevoerd dat 
een humane terugkeer op vrijwil
lige basis mogelijk maakt. 

Dit beginsel is van belang, om
dat de samenleving dan in de rich
ting van vluchtelingen duidelijk is 
over wat ze wil of kan bieden. 
Hierdoor kan beter vorm worden 
gegeven aan de opvang. Bege
leiding is dan gericht op zowel 
integratie als het scheppen van 
mogelijkheden tot terugkeer. 
Momenteel is er geen duidelijk
heid op dit punt. Aan elke status 
(a-,c- of gedoogd) is een eigen 
pakket voorzieningen verbon
den. Het ene pakket is gericht op 
permanent verblijf, het andere 
juist op tijdelijk verblijf of er is 
een mengvorm. Dat plaatst uit
voerende organen, niet in de laat
ste plaats de gemeenten, voor 
welhaast onoverkomenlijke uit
voeringsproblemen. Dit kan 
worden voorkomen door een 
uniform uitgangspunt te kiezen. 
Aan een eenduidige groep vluch
telingen moet eenzelfde pakket 
aan voorzieningen worden gebo
den. 

Een groot voordeel van het 
door mij geschetste profiel van de 
vluchteling is dat het veel makke-

!ijker is om hen snel te 'herken
nen'. Waar het in de huidige toe
passing van het vluchtelingenver
drag gaat om uitgebreide onder
zoeken naar de individuele risi
co's die elke vluchteling loopt, 
zal het in de door mij voorgestel
de situatie veel meer gaan om de 
vaststelling dat het mensenrech
tenklimaat in het land van her
komst dusdanig slecht is dat 
bescherming door verblijf gebo
den is. Hoewel dat de noodzaak 
van een individuele toets onverlet 
laat, zal deze. vaak niet of nauwe
lijks meer nodig zijn. Dat bete
kent dat de vluchteling snel 
zekerheid geboden kan worden 
over zijn toelating tot Nederland. 
Daar heeft niet alleen de vluchte
ling maar ook de samenleving 
belang bij. Nu staat de vluchteling 
die wacht op een beslissing over 
zijn asielverzoek lang, vaak te 
lang, buiten de samenleving, 
waardoor vervreemding en span
ning optreden. Er zou nieuw 
beleid moeten komen dat wat 
betreft training en opleiding 
voorbereid op zowel veilige 
repatriëring als op een voortgezet 
verblijf in het land van opvang. 
Zij die een goede ervaring hebben 
gehad in het opvangland zullen 
eerder bereid zijn terug te keren. 
Zij hebben geleerd een immigra
tie-ervaring positief aan te wen
den. Ontmoedigde en teleurge
stelde mensen zullen veel minder 
snel genegen zijn of in staat zijn 
om een dergelijke grote stap in 
hun leven opnieuw te maken. De 
Noorse ov~rheid heeft dat in de 
praktijk ondervonden. Uitgangs
punt van het Noorse beleid is dat 
de vluchtelingen zo spoedig mo
gelijk se!f-stifficient moeten zijn. In 
een publikatie van het Noorse 
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'Ministerie van lokaal bestuur en 
arbeid' wordt hierover het vol
gende opgemerkt. 'Experience 
has shown that those who master 
their live in exile, oftenare better 
qualified for rnanaging the transi
tion that is involved in re-establis
hing oneself in the country of ori
gin. Thus there is no contradic
tion between measures aimed at 
facilitating an active, self-reliant 
life in Norway and measures 
aimed at facilitating repatriation'. 

In het verlengde van deze 
Noorse eravringen spreek ik hier
boven dan ook over vrijwillige 
terugkeer . Ik ben ervan over
tuigd, dat een vluchteling die zich 
alhier goed maatschappelijk heeft 
kunnen handhaven, in overwe
gende mate uit eigen beweging en 
met overtuiging zal terugkeren 
naar het land van herkomst. De 
invulling van het verblijf alhier 
moet er tenslotte op gericht zijn 
dat mensen hun zelfstandigheid 
en perspectief behouden. Daar 
past geen dwang, en men mag 
zelfs vrezen dat een voornemen 
tot dwang averechtse effecten zal 
hebben. 

Waarom ik 5o jaar 
geleden deelnam aan 
de oprichting van de 
PvdA en er nog steeds 
lid van ben 

Het leek mij aardig om als één van 
de leden die sinds de oprichting 
lid zijn van de partij, de belang
rijkste motieven te beschrijven 

Ik kies, kortom, voor een drietal 
pijlers als uitgangspunt voor een 
evenwichtiger asielbeleid. 

1. De hele groep van vluchte
lingen die nu bescherming van 
hun mensenrechten vragen door 
verblijf in de beschermende lan
den moet een uniform profiel 
krijgen. Het zijn allen mensen die 
vluchten om bescherming tegen 
aantasting van hun mensenrech
ten te zoeken. Internationaal en 
(aanvullend) nationaal dienen er 
scherpe criteria en parameters 
ontwikkeld te worden voor een 
eenduidig, aan de huidige inter
nationale situatie aangepast en 
toetsbaar vluchtelingen-profiel. 

2. De toelating als vluchteling 
moet eenvoudiger en in ieder 
geval veel sneller dan momen
teel, om te voorkomen dat men
sen buiten onze samenleving val
len. 

3. Vervolgens moet een even
wichtig opvangsysteem worden 
ontwikkeld dat past bij het profiel 
van de vluchteling van deze tijd 
en samenhang vertoont met 
de achterliggende oorzaken van 
vluchtgedrag. Dat impliceert een 

waarom ik destijds deel nam aan 
de oprichtingsvergadering van de 
partij en daarin sindsdien actief 
bleef. Het laatste thans vooral in 
de Adviescommissie voor Euro
pese Politiek van de partij. 

Die motieven groeiden vooral 
tijdens de bezetting en in het eer
ste jaar daarna toen ik aangesteld 
werd op het Ministerie van 
Economische Zaken, waar Hein 
Vos toen minister was. Tijdens 
mijn studies in Leiden had ik al 

internationale inspanning om de 
oorzaken van vluchtgedrag weg 
te nemen. Zolang dat niet lukt 
moet deugdelijke opvang in de 
ontvangende samenleving wor
den gecreëerd, zodra dat wel is 
gelukt moet actiefbeleid worden 
ontwikkeld om vluchtelingen op 
humane wijze terug te laten 
keren naar het land van her
komst . 

Nederland moet het debat 
over dit type nieuwe uitgangs
punten eerst zelf maar eens goed 
voeren. De PvdA zou daarbij een, 
door internationale solidariteit 
geïnspireerde, trekkersrol moe
ten vervullen. Laten we de weg 
die Aad Kosto is ingeslagen afma
ken en een beleid ontwikkelen 
dat de realiteit van het vluchtelin
genvraagstuk onder ogen ziet. 

NOL VERMOLEN 

Advokaat in Haarlem, aespeciali

seerd in vreemdelinaen- en asielza

ken, lid van de PvdA en lid van het 

daaelijks bestuur van de vereniainB 

Vluchtelinaen Werk 

deel genomen aan studentendis
cussies over het Plan van de 
Arbeid, waarvan Hein Vos en 
Tinbergen de belangrijkste gees
telijke vaders waren. Tijdens zijn 
latere ministerschap nam Vos het 
initiatief tot oprichting van het 
Centraal Planbureau, met Tin
bergen als eerste directeur . 
Ideologisch gezien lagen aan bei 
de injtiatieven twee gedachten 
ten grondslag die mij nog steeds 
inspireren: het geloof in het nut 




