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Voorwoord 

Dit boek betreft een onderzoek naar verdragen van belang voor het Nederlandse 
immigratierecht, dat is gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie. Het onderzoek is gevraagd met het 
oog op de wijziging van de Vreemdelingenwet. 
Het onderzoek heeft voor ons onderzoekers op sommige onderdelen verrassende inzichten 
opgeleverd. Wij kunnen echter geenszins concluderen, dat er verdragen of gebieden zijn, die 
in de Nederlandse immigratierechtspralctijk niet al bekend waren. 
Het onderzoek is in juni 1999 afgesloten. 

De begeleidingscommissie bij dit onderzoek werd gevormd door Professor dr J.W. de 
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I Inleiding 

Irileiding 

Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van intemationale 
organisaties die van belang zijn met het oog op de vreemdelingenwet, alsmede de 
intemationale jurisprudentie daarover. Het gaat daarbij dus om bepalingen en besluiten die 
gevolgen hebben voor grensbewaking, toegang, toelating, asiel, voortgezet verblijf, 
verblijfsbeeindiging, uitzetting, ongewenstverklaring, vrijheidsbeneming en procedure. 
Toegang tot de arbeidsmarkt of tot voorzieningen, of de verdere rechtspositie van 
vreemdelingen in Nederland komt niet aan de orde, evenmin als nationaliteitsrecht. 
Onderwerpen die niet typisch of alleen van belang zijn voor de vreemdelingenwet, zoals 
registratie en legalisatie, zijn buiten beschouwing gebleven. 
Het accent van het onderzoek ligt primair op de inhoud van de verdragsverplichtingen, maar 
er is ook onderzocht hoe deze verplichtingen geimplementeerd zijn in wetgeving en 
jurisprudentie. Het feit dat de vreemdelingenwet het kader bepaalt, maakt dat we getracht 
hebben ons te beperken ten aanzien van het beleid. Dat is niet altijd mogelijk, omdat vele 
verplichtingen slechts in het beleid geimplementeerd zijn en niet in de wetgeving. Onze 
leidraad is echter geweest: de verdragsverplichtingen en de implementatie ervan in de 
wetgeving, en niet: een onderzoek naar het vreemdelingenbeleid in het licht van de 
verdragsverplichtingen. Naarmate een verdrag of bepaling in Nederland uitgebreider wordt 
toegepast, beperkt dit onderzoek zich meer tot de hoofdlijnen en het bespreken van 
eventuele twistpunten. 
Onze insteek is geweest het zakelijk en verantwoord weergeven van de 
verdragsverplichtingen, zonder het wetenschappelijk debat te zoeken. Het onderzoek is 
namelijk gevraagd ten behoeve van de wetgevingspralctijk en niet ten behoeve van het 
wetenschappelijk debat. In dat kader hebben we dan ook niet naar volledigheid gestreefd bij 
het aanhalen van literatuur. Wij hebben al de aan de orde komende verdragsbepalingen 
opnieuw bestudeerd en naar beste vermogen weergegeven. Dat heeft voor ons regelmatig 
nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Daarbij zijn we soms ook tot interpretaties gekomen die 
niet die van de wetgever of Nederlandse rechter zijn. We hebben getracht dat duidelijk weer 
te geven. 

Bij het onderzoek zijn bijlagen gemaakt, die hier niet opgenomen zijn. Dat verklaart, 
waarom niet steeds de betreffende verdragsbepalingen geciteerd worden en de verwijzing 
naar internationale jurisprudentie soms summier is. 

We hebben het onderzoek gestructureerd, door eerst te onderscheiden naar organisatie 
waarbinnen een verdrag tot stand gekomen is, dan naar verdrag en binnen een verdrag naar 
bepaling. Per bepaling hebben we emaar gestreefd de indeling 'I Inleiding, II Analyse, III 
Implementatie, IV Conclusie' aan te houden. Dat is niet altijd mogelijk gebleken. Soms 
geeft een bepaling te weinig aanleiding voor een dergelijke indeling. Soms zijn bepalingen 
niet los te bespreken van ermee samenhangende bepalingen en hebben we de indeling 
gehanteerd per cluster bepalingen binnen een verdrag. En soms hangen bepalingen van 
verschillende verdragen dusdanig samen, dat we die in hun onderling verband onderzocht 
hebben. Dat is het geval voor de onderwerpen refoulement en vrijheidsbeneming. 
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Inleiding 

Is onderverdeling naar organisatie en verdrag de meest heldere, de lezer kan ook 
geInteresseerd zijn in alle verplichtingen met betrekking tot een bepaald thema, ook als die 
niet zo verstrengeld zijn als refoulement. Daarom is onder de kop Werdragsverplichtingen 
naar onderwerp uit de Vreemdelingenwet' per vreemdelingenrechtelijk thema (bijvoorbeeld 
toegang, of openbare orde) aangegeven wellce verdragsverplichtingen daarvoor van belang 
zijn. Daarbij wordt slechts verwezen naar de betreffende verdragen. 

Wij hebben gestreefd naar volledigheid. Daarom volgt hier een korte verantwoording van de 
verdragen die we niet besproken hebben. Niet besproken zijn alle (Benelux- of bilaterale) 
verdragen inzalce de afschaffing van de visumplicht, de opschorting of opheffmg daarvan, 
verdragen betreffende visa voor speciale groepen als zeelieden, studenten, diplomaten en 
vluchtelingen en die betreffende de kosten voor visa. Deze materie is nu geregeld in het 
Schengen/EU/EG-recht. Van de Benelux terug- en overnameovereenkomsten zijn er slechts 
enkele besproken; de overigen komen hiermee overeen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis 
voor de bepalingen uit de Europaverdragen en de Samenwerkingsovereenkomsten 
EG/mediterane landen. 
De culturele verdragen l  komen ook niet aan de orde. Deze verdragen voorzien vaalc in een 
uitwisseling van personen, maar geven geen duidelijke verblijfsaanspraken of andere regels 
die de bepalingen van de Vreemdelingenwet direct raken. Wervingsverdragen 2  zijn niet 
behandeld, omdat er niet meer geworven wordt en omdat erin genoemde beginselen 
inmiddels beginselen van algemeen immigratierecht geworden zijn (gezinshereniging, 
rechtspositie). Bilaterale verdragen met huidige EU-landen zijn niet besproken, omdat het 
EG-recht verdergaande aanspraken geeft dan die verdragen. Verdragen met betreldcing tot 
nationaliteit (beperking staatloosheid of dubbele nationaliteit) zijn niet behandeld, omdat die 
buiten het onderwerp van de Vreemdelingenwet vallen. 

I  Zo voorziet de Culturele overeenkomst tussen Nederland en Marokko (24 februari 1983, Trb. 1983, 43) in artikel 
2 in de uitwisseling van docenten, wetenschapsbeoefenaren, onderzoekers en studenten en in artikel 6 in bezoeken 
van personen uit de wereld van kunst en cultuur. 
2  Overeenkomst inzake Tunesische werknemers in Nederland, Trb. 1971, 82. Overeenkomst betreffende de 
migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turlcse werknemers, Trb. 1964, 142. Overeenkomst 
tussen Nederland en Maroklco betreffende aanwerving en tewerkstelling van Maroklcaanse werknemers in 
Nederland, Trb. 1969, 87. Overeenkomst inzalce de regeling van de tewerkstelling van Zuidslavische werknemers 
in Nederland, Trb. 1970, 50 en 92. Deze overeenkomsten lijken nog steeds van kracht. 
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2 Samenvatting 

Er zijn vele verdragen die van belang zijn voor het immigratierecht. Die verdragen zijn heel 
verschillend van aard. In het onderzoek hebben we de verdragen gegroepeerd naar 
intemationaal samenwerkingsverband waarin ze gesloten zijn. Daarbirmen hebben we 
zoveel mogelijk per verdrag de verschillende bepalingen besproken. Voor de onderwerpen 
vrijheidsbeneming en refoulement bleek dit niet mogelijk. Vijheidsbeneming staat in Dee! I 
bij artikel 5 EVRM en refoulement in Deel II bij artikel 33 Vluchtelingenverdrag. Bij het 
onderzoek is ook een overzicht opgenomen, waarin voor de verschillende onderdelen van de 
vreemdelingenwet aangegeven staat, welke verplichtingen erbij horen. 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van de Internationale 
verplichting, zoals die uit de verdragstekst, besluiten van intemationale organisaties en 
intemationale jurisprudentie blijkt. Daamaast hebben we aangegeven, of en hoe de 
verplichting in de vreemdelingenwetgeving en vreemdelingencirculaire weergegeven is en 
hoe de nationale jurisprudentie is. Naarmate een onderdeel in Nederland breder toegepast 
wordt, is de beschrijving van het nationale recht meer beperkt tot de hoofdlijnen en 
onderwerpen in discussie. Bij deze samenvatting ligt het accent meer dan in het onderzoek 
op de implementatie. 

FtAAD VAN EUROPA 

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funclamentele 
vrijheden 

Artikel 3 EVRM: zie refoulement 

Vrijiteidsbeneming: artikel 5 EVRM, 9 1VBP, 31 V1V 

Sarnenvatting 

De nationale wettelijke en beleidsregels inzake vrijheidsbeneming van vreemdelingen 
alsmede de daarop gebaseerde jurisprudentie voldoen in het algemeen aan de eisen die het 
internationale recht daaraan stelt. Deze conclusie geldt zowel de materiele aspecten als de 
procedurele kanten. Mogelijk doet zich echter in bepaalde gevallen, waarin onvoldoende 
concreet is gemaakt dat vrijheisbeneming noodzakelijk is om de verwijdering te realiseren, 
strijd met artikel 9 lid I IVBP voor. De jurisprudentie van het Human Rights Committee is 
evenwel nog te spaarzaam om dat met zekerheid te kunnen stellen. 

Artikel 8 EVRM 

Er is een relatief gering aantal uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de 
Mens over artikel 8 EVRM om conclusies uit te treldcen ten aanzien van het 
immigratierecht, temeer omdat meer dan de helft over eenzelfde problematiek gaat. Uit de 
jurisprudentie kan afgeleid warden, dat het Hof niet snel redenen ziet om artikel 8 EVRM 
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niet toe te passen op mensen die familie van elkaar zijn. Verblijfsbeeindiging kan mede een 
inmenging op het prive-leven zijn; het Hof heeft nog niet geconstateerd dat het een 
inmenging op het priveleven alleen is. Belangen die als prive-leven aan te merken zijn 
spelen altijd een rol bij de belangenafweging. 
In verblijfsbeeindigingszaken, waarin artikel 8 van toepassing is, neemt het Hof zonder 
motivering inmenging aan. Het hele accent is verschoven naar de belangenafweging onder 
het tweede lid. Ten aanzien van eerste toelating onderzoekt het Hof in twee van de drie 
zaken tot op heden of er een positieve verplichting is. De vraag wanneer zich een positieve 
verplichting voordoet is nog steeds moeilijk te beantwoorden. Ook bij het zoeken naar het 
voldaan zijn aan de positieve verplichting ligt het accent op de belangenafweging. 
Artikel 8 EVRM is niet in de Vreemdelingenwet terug te vinden. Nederland heeft echter een 
uitgebreid beleid ten aanzien van toelating van gezinsleden. Ook bij verblijfsbeeindiging 
weegt het moeten achterlaten van gezinsleden in Nederland mee. Met deze beleidsregels 
wordt royaal aan artikel 8 EVRM uitvoering gegeven. Dat is echter niet uit de 
bewoordingen ervan kenbaar, omdat er een scheiding aangehouden wordt tussen nationale 
beleidsregels en de verplichtingen ex artikel 8 EVRM. 
Het kan voorkomen, dat bij de toepassing van de beleidsregels een beslissing toch niet in 
overeenstemming met artikel 8 EVRM is. Voor dat geval is er een paragraaf in de circulaire 
die artikel 8 EVRM uitwerkt. Daarbij hebben wij enkele kanttekeningen geplaatst. 
De Nederlandse rechter is zeer goed bekend met artikel 8 EVRM en de daarop gebaseerde 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat wil niet zeggen, dat 
wij het op alle onderdelen eens zijn met het oordeel, waar de toepassing van artikel 8 
EVRM de rechter toe leidt. Dit onderzoek is er echter geen naar de jurisprudentielijnen van 
de rechter. 

Overige Raad van Europa-verdragen 

Het Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand, het Europees 
vestigingsverdrag, het Europees sociaal handvest en het Europees verdrag betreffende de 
rechtspositie van migrerende werknemers zijn gericht op het bevorderen van migratie van de 
wederzijdse onderdanen en het geven van zekerheid omtrent de rechtspositie van migranten. 
Blijkens hun preambules zijn de verdragen gericht op grotere eenheid tussen de leden van de 
Raad van Europa en daardoor een gezamenlijke vooruitgang. Het belangrijkste, maar niet 
het enige wat deze verdragen bieden, is een zekere bescherming tegen verblijfsbeeindiging, 
zowel ingeval van een beroep op de openbare kas als in geval van openbare orde-bezwaren. 
De bewoordingen waarin deze bescherming geboden wordt zijn algemeen en laten - al dan 
niet uitdrukkelijk - ruimte voor eigen nationale interpretatie. 
In Nederland wordt het standpunt ingenomen, dat het algemene vreemdelingenbeleid 
voldoet aan deze verdragen. Dat is in zoverre waar, dat in de verdragen niet steeds met 
zoveel woorden een preciese gedetailleerde norm staat, die de onderdanen van Partijen een 
bepaald recht geeft. Het is echter niet waar, in zoverre deze onderdanen niet de bevoorrechte 
positie hebben waartoe de verdragen dienen en er niet gezegd kan worden dat ten aanzien 
van hen het opbouwen van een sterke rechtspositie gefaciliteerd wordt. 
Binnen de raad van Europa is ook een aantal verdragen afgesloten gericht op het 
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vergemaldcelijken van reisverkeer. Deze worden binnen Nederland zonder meer 
geImplementeerd, zij het dat er ten aanzien van Turkije al sinds 1980 sprake is van een 
tijdelijke opschorting van het Europees verdrag nopens het personenverkeer. 

VERENIGDE NATIES 

Vluchtelingenverdrag 

Samenvatting 

Artikel 1A V1V: Het Vluchtelingenverdrag, zoals geamendeerd bij het Protocol van New 
York, bevat een definitie van het begrip vluchteling die Nederland gehouden is toe te 
passen. Gezien context, voorwerp en doel van het Verdrag, dient de interpretatie van de 
begrippen uit de definitie ruimhartig dient te zijn; de ontwilckelingen bij de interpretatie van 
mensenrechtelijke bepalingen zijn daarbij van belang. De interpretaties van de verschillende 
Verdragsstaten lopen aanmerkelijk uiteen. Ook in de doctrine bestaat geen 
overeenstemming. Daarom is het in de praktijk aan de nationale rechter om uit te maken wat 
de verplichtingen zijn die uit het Vluchtelingenverdrag voortvloeien. Als hulpmiddel - en 
weinig meer dan dat - daarbij kunnen een aantal niet bindende instrumenten dienst doen. 
De vluchtelingendefmitie is verschillend geredigeerd in Verdrag en wet. De beide 
omschrijvingen van het begrip vluchteling worden in de rechtspraak en de rechtspraktijk 
echter als identiek beschouwd. De conclusie kan daarom luiden dat de defmitie van artikel 
IA-2 V1V afdoende is geImplementeerd in de Vreemdelingenwet. 
Het verdient daarom aanbeveling de vluchtelingendefmitie in de Vreemdelingenwet niet te 
wijzigen, omdat wijzigingen problemen zouden kunnen introduceren in een 
onproblematische situatie. Wordt wel tekstuele wijziging beoogd, dan verdient het 
aanbeveling de defmitie of letterlijk gelijk te laten zijn aan de thans in artikel 15 Vw 
gehanteerde; of de definitie in de wet letterlijk gelijk te laten zijn aan die gehanteerd wordt 
in artikel IA-2 V1V; of enkel te verwijzen naar de definitie in artikel IA-2 van het Verdrag, 
zoals gewijzigd bij het Protocol van New York. Expliciete verwijzing naar het Protocol is in 
het laatste geval noodzakelijk, omdat de defmitie uit artikel 1A-2 V1V de datumgrens bevat. 
Artikel IC V1V is in de Nederlandse Vreemdelingenwet geImplementeerd op een wijze die 
voldoet aan de verplichtingen. Op een aantal punten is deze implementatie ruimer dan die 
waartoe artikel IC verplicht. 
Ingevolge de interpretatie die wordt gegeven in de Nederlandse jurisprudentie is artikel ID 
V1V niet van belang voor de rechtspraktijk. Volgens deze interpretatie vloeien uit deze 
bepaling dus geen verplichtingen voort, en is implementatie niet nodig. 
Artikel 1E V1V is niet geimplementeerd in de Vreemdelingenwet. Daaraan bestaat ook geen 
behoefte. 
De uitsluitingsgrond van artikel 1F V1V is in de Vreemdelingenwet geIncorporeerd via 
artikel 15 lid 2. Deze incorporatie is op zichzelf onproblematisch. De interpretatie van 
artikel 1F levert een paar moeilijke punten op. Daarbij moet met name gedacht worden aan 
de toetsingsvolgorde (de jurisprudentie laat het achterwege laten van statusbepaling toe; 
UNHCR verzet zich daartegen) en aan de deelnemingsproblematiek (verantwoordelijkheid 
van superieuren c.q. ondergeschikten). 
Artikel 3 V1V: De huidige tekst van artikel 15c lid 1 onder g Vw wordt elke asielaanvraag 
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van een onderdaan van een aangewezen 'veilig land van herkomst' als kennelijk ongegrond 
aangemerkt. Dit is strijdig met artikel 3 V1V, alsmede met artikel IA (2) jo. 42 VIV en met 
artikel 1B V1V. Dit was dan ook niet de bedoeling van de wetgever; de wetgever beoogde 
de oorspronkelijke betekenis van de veilige land van herkomst-regeling te behouden door 
toepasselijkheid van artikel 4:84 Awb. Het verdient aanbeveling de wettekst zo te 
formuleren dat uit de tekst van artikel I5c lid I onder g zelf duidelijk is dat het vermoeden 
van kennelijke ongegrondheid weerlegbaar is; en dat dit vermoeden weerlegd is indien 
hetgeen de asielzoeker aanvoert twijfel doet rijzen over de vraag of hij, objectief bezien, 
vluchteling is. Dit kan door terug te keren naar de oude formulering van deze bepaling 
(onder vervanging van de woorden 'bij regeling' door de woorden 'bij beleidsregel'). Het is, 
meer in zijn algemeenheid, wenselijk om de oorspronkelijke formulering te handhaven; de 
wetgever heeft groot belang gehecht aan de precieze formulering van de 
weerleggingsclausule, en daarover bestond uiteindelijk unanimiteit. Het verdient 
aanbeveling deze uit de wetsgeschiedenis duidelijk blijkende unanimiteit expliciet tot uiting 
te laten komen in de wettekst indien geen materiele verandering wordt beoogd. 
Op grond van artikel 16 V1V hebben vluchtelingen aanspraak op eenzelfde behandeling als 
Nederlanders op het punt van rechtsingang. Dit omvat met name ook asielzoekers in de 
procedure over hun toelating tot Nederland. Onze conclusie luidt dan ook dat artikel 33e Vw 
wel in strijd is met artikel 16 V1V. 
Artikel 28 VIV: De Vreemdelingenwet bevat, na schrapping van artikel 12b lid 2, thans 
geen bepalingen die op zichzelf reeds in strijd zijn met artikel 28 VIV. Het is echter van 
belang vast te stellen dat regelingen die, voor vreemdelingen aan wie een bepaalde 
verblijfstitel is verleend, als effect hebben dat de procedure ter verlcrijging van de 
vluchtelingenstatus geblokkeerd wordt strijdig zijn met artikel 28 VIV indien zich onder 
deze groep vreemdelingen vluchtelingen bevinden. Daarom is het mogelijk dat het gebruik 
van de bevoegdheid van artikel 15e lid 2 Vw kan leiden tot strijd met artikel 28 V1V. 
Aan artikel 32 lid I VIV is in de Vreemdelingenwet correct uitvoering gegeven. Het tweede 
lid van deze bepaling is ruimhartig uitgewerlct. Het derde lid is niet in regelgeving 
uitgewerkt, mar dat is strikt genomen ook niet vereist. 

Refoulement 

I. Artikel 33 lid I VIV 
De Vreemdelingenwetgeving en de beleidsregels vormen grosso modo aanvaardbare 
implementaties van het refoulementverbod van artikel 33 lid 1 V1V. Het verbod wordt ruim 
opgevat. Ook de weigering aan de grens wordt er onder begrepen; de uitzondering van 
artikel 33 lid 2 VIV wordt restrictief uitgelegd; het wordt geacht ook niet-kansloze 
asielzoekers, die nog niet als vluchteling erkend zijn, tegen verwijdering te beschermen; en 
aan toepasselijkheid wordt in het algemeen tevens een recht op een verblijfstitel gekoppeld 
wanneer de vluchteling niet over een altematief toevluchtsoord beschilct. 
Op onderdelen dienen in het licht van het refoulemenverbod aanpassingen plaats te vinden. 
(1) Sommige bepalingen - artikelen 6 lid 5, 15 lid 2 en 22 lid 2 Vw - weklcen ten onrechte de 
indruk dat het verbod van artikel 33 lid I V1V slechts beschermt tegen direct refoulement. 
Zij moeten zodanig aangepast worden, dat duidelijk is dat daarin ook het verbod op indirect 
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refoulement voorondersteld wordt. 
(2) De niet-ontvankelijkheden van artikel 15 lid 4 en artikel 15b Vw en de kennelijk 
ongegrondheden van artikel 15c Vw vormen een nogal onsamenhangend geheel. Een 
grondige 'opschoning' is nodig. 
Bovendien zijn deze bepalingen ten onrechte imperatief geformuleerd. Het 
refoulementverbod vereist een materiele beoordeling met betreldcing tot het 
vluchtelingschap en/of het voorhanden zijn van een vluchtalternatief. Staan deze bepalingen 
aan zulk een beoordeling in de weg, dan dienen ze op grond van artikel 94 Gw wegens strijd 
met het refoulementverbod buiten toepassing gelaten te worden. Ze kunnen dan ook beter 
geherformuleerd worden als indicaties, die een prima facie vermoeden rechtvaardigen dat de 
vreemdeling geen bescherming in Nederland behoeft; de vreemdeling moet in de 
gelegenheid gesteld worden dit vermoeden te weerleggen. Ten aanzien van excepties zoals 
artikelen 15b lid la en 15c lid 1 c Vw dient de mogelijkheid van weerlegging ook open te 
staan voor de vreemdeling die in het Dublin-land/veilig land van eerder verblijf nog niet is 
uitgeprocedeerd. 
(3) Het is problematisch dat naast de artikelen 1F en 33 lid 2 V1V nog andere gewichtige 
redenen aanvaard worden op grond waarvan op de voet van artikel 15 lid 2 Vw de toelating 
als vluchteling geweigerd kan worden. Alsdan wordt een vluchteling die bij gebreke van een 
vluchtalternatief niet verwijderd mag worden een verblijfstitel onthouden, en wordt de 
verwerkelijking van de hem uit het Vluchtelingenverdrag toekomende aanspraken 
bemoeilijkt. Overigens dient het inroepen van zulke gewichtige redenen volgens de 
Rechtseenheidskamer tot uitzonderingen beperkt te blijven. Vc A4/4.3.2 en Vc B7/3.4.2 zijn 
met dit uitgangspunt in strijd. 
(4) Artikel 33 lid 1 V1V beschermt ook asielzoekers die niet volstrekt kansloos zijn tegen 
verwijdering. Dit is in de Nederlandse regelgeving slechts voor de bezwaarfase 
geexpliciteerd (artikel 32 lid la Vw). Ten onrechte ontbreken soortgelijke bepalingen voor 
de aanvraagfase en de fase van beroep bij de rechter. Daarnaast dient — in lijn hiermee - voor 
asielzoekers een uitzondering op Vc A6/4.2.1 gemaalct te worden. 

II. Artikel 3 EVRM 
Artikel 3 EVRM wordt in zoverre ruimhartig geImplementeerd, dat de vreemdeling, indien 
deze bepaling aan zijn verwijdering in de weg staat, in beginsel in aanmerking komt voor 
een verblijfstitel. 
De Nederlandse jurisprudentie neemt de door het Hof inzake artikel 3 EVRM geformuleerde 
maatstaven in acht. Of het 'real risk'-criterium in lijn met het Vilvarajah-arrest zo stringent 
toegepast moet blijven worden is evenwel onduidelijk. De jurisprudentie van de Commissie 
gaat wellicht in de richting van een minder strikte individualisering; of het Hof deze nieuwe 
lijn zal volgen zal binnen afzienbare tijd duidelijk worden. 
Op enkele onderdelen dienen in de regelgeving aanpassingen plaats te vinden. 
(1) Uitsluitend zware strafbare feiten kunnen aan titelverlening in de weg staan wanneer de 
vreemdeling door artikel 3 EVRM tegen verwijdering beschermd word. Het algemene 
openbare orde-beleid mag ingevolge dejurisprudentie van de Rechtseenheidskamer dan ook 
niet onverkort op 3-EVRM-gevallen toegepast worden. Vc A4/4.3.2 dient ter zake aangepast 
te worden. 
(2) In de jurisprudentie dient de rechter zich er meer dan tot nu toe rekenschap van te geven 
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dat de uitleg van artikel 3 EVRM per land verschilt, dat het niet uitgesloten is dat Nederland 
op een relevant punt een ruimere uitleg geeft dan het land waamaar betroklcene uitgezet 
dreigt te worden, en dat alsdan vanwege het risico van indirect refoulement van 
verwijdering afgezien dient te worden. Het felt dat het beoogde land partij is bij het EVRM 
schept slechts een weerlegbaar vermoeden dat betroklcene aldaar geen risico loopt in strijd 
met artikel 3 EVRM naar het land van herkomst uitgezet te worden. 
(3) Artikel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling suggereert dat 
het indirect - via een derde land - verwijderen naar een artikel 3-situatie wel geoorloofd is. 
Ten onrechte ontbreekt een op artikel 3 EVRM gebaseerde bepaling parallel aan artikel 6 lid 
5 Vw. 

Ill. Artikel 3 Antifolterverdrag 
Artikel 3 Antifolterverdrag speelt op dit moment nog slechts een bescheiden rol in de 
Nederlandse asielprakijk. Dat is, gezien de jurisprudentie van het CAT waarin een tamelijk 
ruimhartige risicocriterium gehanteerd wordt dat soepeler lijkt te zijn van het 'real risk'- 
criterium van artikel 3 EVRM, niet terecht. Op enkele punten zullen wijzigingen 
gerealiseerd moeten worden. 
(1) Het door het CAT aangelegde milde criterium lijkt niet onverkort in de jurisprudentie 
toegepast te worden. Er lijkt een tendens te zijn om dit criterium aan het 'real risk-criterium 
van artikel 3 EVRM gelijk te stellen. Daarbij wordt onder meer de (voor de staat) strenge 
maatstaf die het CAT aanlegt wanneer het risico van indirect refoulement beoordeeld moet 
worden genegeerd. 
(2) IND-werkinstructie nr. 173, volgens welke medische aspecten bij de beoordeling van de 
asielmotieven in principe geen ml spelen, is in strijd met het CAT-criterium, op grond waarvan 
medische rapporten die mogelijk duiden op ondergane marteling, wanneer tevens sprake is van 
voortduren van martelpralctijken in het land van herkomst, het vemioeden (behoudens 
tegenbewijs) wettigen dat artikel 3 Antifolterverdrag van toepassing is. 
(3) Artikel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling (incorrect) 
suggereert dat het indirect - via een derde land - verwijderen naar een artikel 3-situatie wel 
geoorloofd is. Ten onrechte ontbreekt een op artikel 3 Antifolterverdrag gebaseerde 
bepaling parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 

Staattozenverdrag 

Het Staatlozenverdrag is in het Vreemdelingenbesluit en de vreemdelingencirculaire 
gemplementeerd. 

Rassendiscriminatieverdrag 

Het rassendiscriminatieverdrag hoeft niet direct in de Vreemdelingenwetgeving 
gemplementeerd te worden; bij de uitvoeringspraktijk is alartheid op mogelijke 
discriminatie van belang. 
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Vrouwenverdrag 

Het VN-Vrouwenverdrag verplicht de staat actief te zijn teneinde discriminatie van vrouwen 
uit te bannen. Op veel punten wordt in Nederland aan die plicht voldaan, ook in het 
vreemdelingenbeleid. Op het punt van het inkomensvereiste is dat niet zonder meer zo. Het 
Vrouwenverdrag moet op dit punt in ieder geval beschouwd worden als een stand still-
clausule, zodat de inkomenseis ten aanzien van de huidige stand van zaken niet mag worden 
aangescherpt. Nader onderzoek is nodig naar de effecten van de inkomenseis en de reparatie 
van mogelijke indirecte discriminatie. 

Kinderverdrag 

Samenvatting 

Nederland voldoet door het Ama-beleid op loyale wijze aan de positieve verplichtingen van 
het Verdrag inzake minderjarige asielzoekers. 
De relevantie van de in het Verdrag opgesomde rechten van minderjarigen voor de 
vaststelling van de vluchtelingenstatus c.q. de verlening van een verblijfstitel op humanitaire 
gronden lijkt vooralsnog onvoldoende te worden onderkend. Omdat het Verdrag positieve 
actie eist om het Verdrag te verwerkelijken is op dit punt nog niet aan de 
verdragsverplichting voldaan. Welke actie precies vereist is, is niet bepaald. Het is van 
belang om (a) onderzoek te doen naar praktijk en jurisprudentie in Nederland met 
betrekking tot minderjarige asielzoekers, ongeacht de vraag of zij al dan niet begeleid zijn; 
en (b) om de relevantie van het verdrag voor deze twee vragen te benadruldcen, ofwel in de 
Vreemdelingencirculaire, ofwel in Werkinstructies; bij dat laatste kan worden geacht aan 
zowel een aparte Werkinstructie (vgl. die inzake vrouwen in de asielprocedure) als aan 
verwerking in de 'algemene' werkinstructies. 
Uitsluiting van minderjarigen van opvang tijdens de asielprocedure lijkt, ondanks 
andersluidende jurisprudentie, strijdig met zowel artikel 2 VRK als met een aantal materiele 
bepalingen. 
Het verdrag van het kind zet het belang van het kind voorop. Dat belang moet de richtsnoer 
zijn bij alle maatregelen en beslissingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ten aanzien van 
gezinshereniging vordert het verdrag behalve het vooropstaan van het being van het kind, 
ook welwillendheid en menselijkheid. Hoewel het hier niet om precies omlijnde 
verplichtingen gaat voor de staat, moet wel blijken dat de staat op dit punt een.extra inzet 
heeft. Het Nederlandse beleid van gezinshereniging zou in zijn algemeenheid menselijk en 
welwillend genoemd kunnen worden, in de zin dat het ruime gelegenheid tot 
gezinshereniging biedt. In concrete omstandigheden kan dat anders uitpaldcen, omdat de 
beleidsvoorwaarden streng gehandhaafd worden; zijn er kinderen bij betrokken, dan is er 
daarom nog geen reden voor welwillendheid. 
Een moeilijke situatie is die waarin een ouder het kind vooruit gegaan is naar Nederland en 
het later wil laten komen. Dan wordt in geval van toelating van het kind, net als in geval van 
toelating voor verruimde gezinshereniging, veelal gesteld dat het kind niet meer feitelijk tot 
het gezin behoort. Het wordt dan afgehouden van de verzorging door en aanwezigheid bij 
zijn ouder. 
Ten aanzien van de verblijfsbeeindiging bieden artikel 7 en 9 een bescherming die verder 
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gaat dan die van artikel 10. Met betreklcing tot de uitzetting van kinderen wordt die 
verregaande bescherming in Nederland zonder meer toegepast. Ten aanzien van de 
uitzetting van een ouder is dat niet het geval. 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

Mel EG-verdrag 

Associatie-overeenkomst EG-Turkije 

30 

Ingevolge het EG-recht hebben EG-onderdanen die economisch actief zijn of zijn geweest 
verblijfsrecht en een bijzondere positie ten aanzien van toegang, toezicht en 
gezinshereniging. Dit geldt ook voor niet-economisch-actieven, die in hun eigen inkomsten 
voorzien. Opgemenct kan worden, dat antwoord op de vraag wanneer een EG-onderdaan• 
verblijfsrecht heeft, niet in deVreemdelingen wet of Vreemdelingenbesluit te vinden is. 
Daarmee wordt dat EG-recht in elk geval niets tekort gedaan door een beperkte uitleg. Maar 
over een belangrijke groep personen is nu niets over het belangrijkste deel van hun 
vreemdelingenrechtelijke positie in de wetgeving terug te vinden. In de 
Vreemdelingencirculaire wordt deze we! beschreven. De weergave van het EG-recht in de 
Vreemdelingencirculaire is erg volledig en precies. 

Het recht op toegang tot de arbeid van artikel 6 basluit 1/80 betekent ook verblijfsrecht. Een 
Turkse werknemer komt daarvoor in aanmerking, als hij tot de legale arbeidsmarkt behoort - 
dat wil zeggen dater sprake is van een arbeidsverhouding, en wel een die voldoende 
aanknopingspunten heeft met het grondgebied - en als hij gedurende een bepaalde tijd (I, 3, 
4 jaar) legale arbeid verricht heeft - dat wil zeggen gewerkt heeft tijdens een niet instabiele 
verblijfssituatie. De autoriteiten van de Lid-Staat hebben de bevoegdheid de toegang tot het 
grondgebied en de arbeidsmarkt te reguleren. Bij het reguleren van het verdere verblijf moet 
opgelet worden, dat betrokkene niet van zijn rechten op grond van artikel 6 afgehouden 
wordt. 
Concluderend kan ten aanzien van de implementatie van het Associatierecht EG-Turkije in 
Nederland gezegd worden, dat die in de Vreemdelingencirculaire niet helemaal klopt en in 
de jurisprudentie goed gedaan is. Uit het feit dat er relatief weinig geprocedeerd wordt over 
dit onderwerp, terwijI er toch veel Turkse werknemers en gezinsleden van hen in Nederland 
zijn, mag waarschijnlijk afgeleid worden, dat ondanks de bewoordingen in de 
Vreemdelingencirculaire men ook bij de administratie goed op de hoogte is van het 
Associatierecht. 
Artikel 7 geeft rechten aan gezinsleden die drie jaar bij een Turkse werknemer gewoond 
hebben en aan kinderen van Turkse werknemers die drie jaar gewerlct hebben. Daarin zit een 
zekere overlap. Ook hier houdt het recht op arbeid een accessoir verblijfsrecht is. Artikel 7 
ziet niet op de toelating voor gezinshereniging. De Lid-Staat mag de toelating aan nationale 
voorwaarden onderwerpen, evenals de eerste drie jaar van verblijf. In dat laatste geval is de 
bevoegdheid niet onbeperkt, omdat anders artikel 7 gefnistreerd kan worden. 



Ten aanzien van de nationale implementatie van artikel 7 kan gezegd worden, dat die in 
expliciete vorm nagenoeg ontbreekt. Dat is problematisch voor wat betreft de peildatum bij 
het zoekjaar, het voortgezet verblijf na toelating voor studie, het van rechtswege-karalcter 
van dat verblijf en de toepassing van het openbare orde criterium. Dat er weinig over artikel 
7 geprocedeerd wordt is deels te verklaren door het bestaan van nationaal beleid, dat 
gezinsleden bij eerste toelating toegang tot de arbeidsmarkt hebben en dat in een regeling 
voorziet inzake voortgezet verblijf na scheiding. 

Samenwerkingsovereenkomst EG-Maghreblanden en Euromediterrane overeenkomsten 

De gelijke behandelingsbepaling uit deze verdragen kan gevolgen hebben voor het 
voortgezet verblijf van mensen die toestemming hebben om te werken. 

Europa-overeenkomsten 

Samenvatting 

De Europaovereenkomst regelt voor werlcnemers in het algemeen alleen sociale zekerheid, 
toegang tot de arbeid voor gezinsleden en een discriminatieverbod voor wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag. De reikwijdte van dat verbod is nog niet precies 
vast te stellen, maar kan verder gaan dan woorden arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag 
in eerste instantie doen vermoeden. 
Omdat het hier beschrevene wet tot afwijking van het beleid kan dwingen, maar in relatief 
specifieke situaties, is het de vraag in hoeverre dit onderdeel tot in detail geImplementeerd 
moet worden in de regelgeving. 
De Europaovereenlcomsten voorzien in vestiging van zelfstandigen en onderdanen. Voor 
onderdanen is van belang, dat ze een economische activiteit anders dan in loondienst 
verrichten, waarbij ook niet gedeeltelijk in loondienst gewerIct mag worden. Zowel die 
economische activiteit als het verbod van discriminatie en het openbare orde voorbehoud 
leent zich voor toepassing door het Hof van Justitie van de beginselen van vrij verkeer die in 
de EG-jurisprudentie erkend zijn. 
Er zijn bijzondere bepalingen over sleutelpersoneel en dienstenverkeer. 
Navenant men de samenwerking tussen de EG en de Midden-Europese Staten op afzienbare 
termijn wit laten uitmonden in een volledig Lidmaatschap van die landen, is er in de 
Europaovereenkomsten weinig geregeld ten aanzien van vrij verkeer. Niet alleen ontbreken 
bepalingen ten aanzien van het vrij verkeer van werlcnemers en zijn de bepalingen ten 
aanzien van het dienstenverkeer beperkt. Er is ook geen algemeen discriminatieverbod. Dat 
zal het Hof niet beletten om ten aanzien van werknemers en zelfstandigen de beginselen 
ontwildceld in de jurisprudentie inzake het vrij verkeer toe te passen. 
De implementatie heeft plaats gevonden ten aanzien van de zelfstandigen en het 
sleutelpersoneel. Zij is problematisch op het punt van de openbare orde bij deze twee 
groepen. Ten aanzien van hen hebben de overeenkomsten ook de meest duidelijke algemene 
gevolgen. Het verdient aanbeveling ten aanzien van onderdanen van staten waarmee een 
Europaovereenkomst is gesloten, een voorgenomen negatieve beslissing voor te leggen aan 
de [ND, die dan ook de overige aspecten van de overeenkomsten in het oog kan houden. 
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Tile! IV EG-verdrag 

Overeenkomst van Dublin 

32 

De bepalingen van Titel IV van het EG-verdrag zijn programmatische bepalingen. Deze zijn 
tot op grote hoogte ingevuld door bepalingen van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. 
Deze zijn in de Nederlandse regegeving geimplementeerd. Omdat de Schengen 
Visuminstructie en Handboek Grensbewaking niet openbaar zijn, is toetsing van de 
regelgeving aan de betreffende uitvoeringsbesluiten jet mogelijk. 

Dit is geen EG-overeenkomst, maar zij geldt wel tussen de Lid-Staten van de EG. 
De Overeenkomst bevat bindende verplichtingen om te bepalen welke staat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, zij het dat de lidstaten wel 
een zekere nationale afwijkingsvrijheid hebben behouden. Afgezien van het positieve aspect 
dat de Overeenkomst, impliciet, het recht op asiel in een bindend instrument vastlegt, 
overwegen de negatieve aspecten, te weten de afwezigheid van inhoudelijke harmonisatie, 
het gebrek aan rechterlijke controle op Gemeenschapsniveau, de onevenredige 
lastenverdeling over de lidstaten, de lange duur voordat een asielzoeker die in een andere 
lidstaat een asielverzoek heeft ingediend tot de asielprocedure in de verantwoordelijke 
lidstaat wordt toegelaten en de ondermijning van de Overeenkomst in de praktijk, doordat 
de lidstaten aan de bewijsmiddelen ten aanzien van hun verantwoordelijkheid (te) hoge 
eisen stellen. 
Verder zijn de volgende conclusies te treklcen: 

Teneinde buiten twijfel te stellen dat Nederland ook buiten de situatie als aangeduid in de 
"tenzij-clausule" bevoegd is de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een 
asielverzoek aan zich te treklcen, ware het wenselijk artikel 15b, aanhef en eerste lid, onder 
a, Vw anders te redigeren. 
Om recht te doen aan de bevoegdheid om in situaties als neergelegd in de huidige tenzij-
clausule dan wel op grond van het beleid als verwoord in Vc B7/8.1.I.3. een asielverzoek 
aan zich te treldcen - ook at is een andere lidstaat verantwoordelijk - ware het wenselijk 
ontwerp-artikel 28, aanhef en onder a Vw (nieuw) aldus te redigeren: 
"Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in 
artikel 26 wordt 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 
behandeling van de aanvraag, tenzij sprake is van relevante feiten die naar het oordeel van 
onze Minister tot verantwoordelijkheid voor de behandeling van de aanvraag door 
Nederland zou kunnen leiden;" 
Het verdient aanbeveling de asielprocedure zo te wijzigen, dat de ondertekening van een 
asielaanvraag eerst plaatsvindt na het eerste gehoor en na consultatie met de rechtsbijstand 
over het eventuele voomemen een claim bij een ander Dublinland te leggen. 
In het huidige systeem is niet gewaarborgd dat in alle gevallen van verzoeken om toelating op 
asielgerelateerde gronden steeds het verdeelsysteem van de Overeenkomst van Dublin 



toepassing is. 
TBV 1999/11 inhoudende dat de asielaanvraag in Nederland wordt behandeld indien tussen 
de acceptatie van de claim en de beschildcing op de aanvraag meer dan zes maanden zijn 
verlopen dient, mede op grond van de uiteenlopende jurisprudentie die is ontstaan, te 
worden heroverwogen. 
In het geval van een verantwoordelijkheidstoedeling in strijd met de criteria van de 
Overeenkomst dient de rechter in het kader van artikel 15b, eerste lid en onder a, Vw 
zelfstandig te beoordelen of op juiste wijze toepassing is gegeven aan de criteria, waarbij de 
vreemdeling zich rechtstreeks op de artikelen 4 tot en met 10 van de Overeenkomst kan 
beroepen. 
In de Vreemdelingencirculaire ware expliciet aan te geven het belang voor de toepassing 
van artikel 5, tweede lid, OvD van de delegatieregeling inzake afgifte van Schengenvisa, 
zoals gepubliceerd in Stat. 1996, 113. 
In Vc B7/8.1.1.3 dient nader te worden aangegeven op wellc moment een `aanbeveling' op 
grond van artikel 9 OvD tot behandeling van gezamenlijke asielaanvragen aan een 
Dublinland wordt gedaan. 

BENELUX 

Overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 55 en 56 van het Beneluxverdrag 

De Overeenlcomst ter uitvoering van de artikelen 55 en 56 geeft Beneluxonderdanen een 
bevoorrechte positie. Deze betreft binnenkomst indien in het bezit van een 
identiteitsdocument en vestiging bij voldoende middelen en goed zedelijk gedrag. 
Verblijfsbeeindiging kan alleen plaats vinden op openbare orde gronden, gronden die na 
drie jaar vestiging sterk gekwalificeerd zijn. Bovendien moet nagegaan worden of de 
openbare orde door vrijheidsbeperking la gediend is. Niet duidelijk is, of het verblijf van 
Beneluxonderdanen van rechtswege bestaat en wat het onderscheid verblijf inhoudt. 
Ten aanzien van de implementatie worden Beneluxonderdanen veelal onder 
gemeenschapsonderdanen vervat. Daarbij wordt soms tekort gedaan aan de rechten die 
Beneluxonderdanen die niet onder het EG-recht vallen, hebben. Bij de openbare orde en de 
procedure leidt het tot een sterkere positie dan het Beneluxrecht voorschrijft, zij het dat op 
een ander punt (artikel 5 Ovk) de openbare orde niet goed geImplementeerd is. 

Beneluxovereenkomst Personencontrole 

Terug- en overnameovereenkomsten 

Samenvatting 

De beneluxovereenkomst Personencontrole heeft veel van zijn belang verloren ingevolge 
`Schengen'. Wanneer `Schengen' naar het nationale recht of grondgebied verwijst, is deze 
overeenkomst van toepassing. 

De terug- en overnameovereenkomsten zijn niet in de vreemdelingenwetgeving geregeld. 
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Nu personen die uitgezet worden naar een land waarmee een Benelux terug- en 
ovemamerelatie bestaat, volgens die specifieke procedure overgedragen moeten worden en 
daar zelf ook een beroep op kunnen doen, verdient het wellicht aanbeveling hieromtrent een 
bepaling in de vreemdelingenwet op te nemen. Ten aanzien van de overige verdragen zou 
naar analogie eenzelfde redenering kunnen gelden. 
Gezien de op al dan niet kleine onderdelen verschillende verdragen, zou een dergelijke 
bepaling niet zelf een procedure en termijnen hoeven te betreffen, tenzij men binnen alle 
verdragen passende minimum-elementen/voorwaarden wil formuleren. 

BILATERALE VERDRAGEN 

Nederlands-Amerikaans vriendsvhapsverdrag 

Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag ziet vooral op verblijfsrecht ten behoeve 
van handel en bedrijven. De bepalingen ten aanzien van het verblijfsrecht van ondememers 
en hun gezinsleden zijn geImplementeerd in Hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire. 
De bepalingen ten aanzien van doorreis, bijzondere mensen werkzaam voor de 
ondememingen en de openbare orde zijn niet geimplementeerd. 

Overeenkomst met Suriname inzake verblijf en vestiging wederzijdse onderdanen 

De Vestigingsovereenkomst is nog van belang voor wat betreft gezinshereniging bij 
personen die aan die overeenkomst een verblijfstitel ontlenen en voor beeindiging van het 
verblijf van deze personen en van hun gezinsleden. De positie van die gezinsleden wordt 
niet genoemd in de Vreemdelingencirculaire, terwift het verdrag voor hen - misschien 
inmiddels een relatief kleine groep - wel van belang is. 

Overeenkomst met Suriname inzake binnenkomst en verblijf 

De Overeenkomst van 1981 zet het in de Vestigingsovereenlcomst ontwikkelde regime niet 
voort. Blijkens de Bijlage behouden degenen die een verblijfstitel aan die eerdere 
overeenkomst ontlenen ook de daarin gegeven rechten. Zie daarvoor onder de 
Vestigingsovereenkomst. 
Volgens de Overeenkomst van 1981 is Nederland autonoom in het bepalen en het in de 
Bijlage bij de Overeenkomst neerleggen van gewijzigde beleidsregels, volgens een bepaalde 
procedure. Nu de Bijlage niet gewijzigd is, maar het in de Bijlage beschreven beleid niet 
meer zonder meer toegepast wordt, is er sprake van strijd met de Overeenkomst. 
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3 Overzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp 

In dit hoofdstuk worden de in het onderzoek gevonden verplichtingen gerelateerd aan de 
onderwerpen van de vreemdelingenwet. De verplichtingen worden alleen genoemd, niet 
besproken. De hier aan een onderwerp bestede ruimte zegt niets over het belang ervan. 
Verplichtingen die niet aan de orde zijn, bijvoorbeeld visumvereenvoudiging ten aanzien 
van mensen die helemaal niet meer visumplichtig zijn, of beperkte rechten voor EG-
onderdanen, zijn toch opgenomen. 

Visa 

De staten waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum worden bepaald in 
Vo 1683 EG, het visummodel wordt bepaald door Vo 574/99 EG. Verder is het 
Gemeenschappelijk Optreden Luchthaventransitvisa en het Gemeenschappelijk Optreden 
Schoolreisjes van toepassing. Afgifte van visa gebeurt overeenkomstig artikel 62 EG jo 
artikel 9-17 Schengen Uitvoeringsovereenkomst; is ingevolge artikel 9 Jo 5 SUO een visum 
beperict tot het nationale grondgebied, dan moet dat voor de beneluxianden het 
Beneluxgrondgebied zijn en geldt artikel 4 Beneluxovereenkomst Personencontrole. 
Binnen de Raad van Europa zijn er verdragen ter facilitering van het reisverkeer van 
onderdanen van verdragspartijen en enkele bijzondere groepen, met name vluchtelingen. De 
afschaffmg van de visumplicht voor Turkije is opgeschort (Europees verdrag nopens het 
personenverkeer). Ten aanzien van onderdanen van EG/EER-landen en Cyprus, Polen, 
Slowalcije en Turkije vraagt het ESH formaliteiten te verminderen en kanselarijrechten en 
kosten te verminderen of af te schaffen. 
Ten aanzien van derdelanders die tot het gezin van een EG/EER-onderdaan horen, wordt de 
afgifte van de nodige visa vergemalckelijkt. 
Uit het Nederlands-Amerilcaans vriendschapsverdrag volgt vrijstelling van visa. 

Grenscontrole 

Toegang 

Ovetzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp 

Er vindt geen grenscontrole plaats aan de zogenaamde binnengrenzen (artikel 62 EG Jo 2 
SUO; artikel 2 jo 12 Beneluxovereenkomst Personencontrole). Ten aanzien van de controle 
van de buitengrenzen geldt artikel 62 EG Jo 3-7 SUO en artikel 92-94, 96 SUO voor wat 
betreft het Schengen Informatiesysteem. 
EG/EER- en Beneluxonderdanen mogen wel op identiteitsdocument maar niet op middelen, 
verblijfsdoel en niet (systematisch) op openbare orde bezwaren gecontroleerd worden. 

EG/EER- en Beneluxonderdanen hebben aanspraalc op toegang op vertoon van een geldig 
identiteitsdocument. Op de toegang van derdelanders ziet artikel 62 EG Jo 5 SUO; 
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Overzieht van verdragsverpl ichtingen naar onderwerp 

derdelanders komende vanuit de EG-Ianden op het continent of op weg naar hun 
verblijfplaats daar hebben toegang ingevolge artikel 62 EG Jo artikel 2, 19-25 SUO. Wordt 
een derdelander ingevolge artikel 62 EG Jo 5 lid 2 SUO toegelaten tot een beperkt 
grondgebied, dan geldt daar het grondgebied van de Beneluxlanden, tenzij volgens de 
Beneluxovereenkomst personencontrole de toegang tot Nederland beperkt wordt. 

Kort verblijf 

Mensen buiten Nederland kunnen wel onder de Nederlandse rechtsmacht vallen; eventuele 
weigering van kort verblijf kan aan het EVRM en waarschijnlijk ook aan het IVBP getoetst 
moeten worden. Met name recht op gezinsleven en vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging, vereniging en vergadering en meningsuiting kunnen aan de orde zijn. De 
procedurele waarborgen van artikel 13 EVRMkunnen dan van toepassing zijn. Artikel 10 
van het Kinderverdrag geeft het recht regelmatig persoonlijke contacten tussen ouder en 
kind te onderhouden. 
Artikel 16 EVV faciliteert kort verblijf van handelsreizigers (onderdanen van de meeste 
EG/EER-landen en Turkije). Kort verblijf is niet bindend geregeld in het EG-recht voor 
EG/EER-onderdanen. Deze personen hebben wel (kort) verblijf voor de duur dat ze serials 
en met uitzicht op succes naar werk zoeken. 

Toelating voor arbeid 

Ten aanzien van onderdanen van EG/EER-landen en Cyprus, Polen, Slowakije en Turkije 
vraagt het ESH bestaande regelingen zo soepel mogelijk toe te passen en die met betrekking 
tot tewerkstelling zo soepel mogelijk toe te passen. De betekenis van artikel 10 EVV is in 
discussie. 
EG/EER-onderdanen hebben verblijfsrecht wanneer ze reele en daadwerkelijke arbeid 
verrichten. Wanneer een EG/EER-ondememing in een andere Lid-Staat diensten uitoefent, 
mag het eigen personeel ingezet worden, ook wanneer het derdelanders betreft. Bedrijven 
die onder de Europa-overeenlcomsten vallen, kunnen sleutelpersoneel meenemen. 

Toelating zeltrtandige 

EG/EER-onderdanen hebben verblijfsrecht wanneer ze economisch actief zijn als 
dienstenverrichter of zelfstandige. De Europa-overeenkomsten voorzien in vestiging onder 
niet minder gunstige voorwarden dan de eigen onderdanen; toelating en verblijf worden 
nationaal geregeld, maar daarbij mag geen discriminatie optreden. De betekenis van artikel 
10 EVV is in discussie. 
Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag heeft ook betrekking op toelating en 
verblijf van zelfstandigen. 
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Toelating gezinsleden 

Artikel 8 EVRM heeft gevolgen voor de toelating van gezinsleden. Artikel 16 van het 
Kinderverdrag heeft dezelfde betekenis als artikel 8 EVRM. Volgens artikel 7 van het 
Kinderverdrag heeft een kind het recht om door zijn ouders verzorgd te worden en volgens 
artikel 10 moet gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed bejegend 
worden. 
Ten aanzien van migrerende werknemers en zelfstandigen uit EG/EER-landen en Cyprus, 
Polen, Slowakije en Turkije wordt gezinshereniging van in ieder geval de echtgenoot en 
kinderen tot 21 jaar zoveel mogelijk vergemaldcelijkt. De echtgenoot en minderjarige ten 
laste komende kinderen van een werknemer uit Turkije of een enlcel EG/EER-land mogen 
zich bij hem voegen volgens nationale procedures, eventueel na een wachttermijn en bij het 
beschikken over vaste middelen van bestaan (Europees verdrag inzake de rechtspositie van 
migrerende werknemers). 
Het vrouwenverdrag kan gevolgen hebben voor het stellen van de inkomenseis bij 
gezinshereniging. 
Bij EG/EER-onderdanen mogen echtgenoot, kinderen onder de 21, kinderen boven de 21 
die te zijnen laste zijn en familieleden in opgaande lijn die te zijnen laste zijn zich (meestal) 
vestigen. 
De Europa-overeenkomsten kennen rechten toe aan de echtgenoot en kinderen van 
werlcnemers, maar laten bepaling van de voorwaarden voor toegang en verblijf voor hen 
over aan het nationale recht. 
Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag voorziet in toelating van echtgenoten en 
ongehuwde minderjarige kinderen. Bij personen die rechten ontlenen aan de 
Vestigingsovereenkomst met Suriname kunnen zich echtgenoot en partner vestigen en onder 
bepaalde voorwaarden kinderen en overige familieleden. Bij de Overeenkomst inzake 
binnenkomst en verblijf met Suriname zijn op onderdelen soepelere voorwaarden voor 
gezinshereniging opgenomen. 

Toelating overige gronden 

Overzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp 

Artikel 9 EVRM en 18 IVBP zijn van belang bij toelating van godsdienstleraren en 
geestelijke leiders. Het Vrouwenverdrag kan relevant zijn bij de toelating van slachtoffers 
van vrouwenhandel en bij regulariseringsmaatregelen. 
EG/EER-onderdanen hebben verblijfsrecht bij het ontvangen van diensten en ontlenen 
rechten aan de niet actieven-richtlijnen (studenten, gepensioneerden en arbeidsongeschikten 
en overigen). Beneluxonderdanen kunnen zich vestigen als ze voldoende middelen van 
bestaan hebben en van goed zedelijk gedrag zijn. 
Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag ziet op toelating en verblijf voor 
handelsdoeleinden en (volgens nationale voorschriften) voor andere doeleinden. 
Bij de Overeenkomst inzake binnenlcomst en verblijf met Suriname zijn op onderdelen 
soepelere voorwaarden voor toelating voor studie en medische behandeling opgenomen. 
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Vluchteling 

Refoulement 

Het vluchtelingenverdrag geeft een definitie van 'vluchteling' alsmede 'cessation' en 
'exclusion clauses'. Het Vrouwenverdrag kan relevant zijn ten aanzien van vrouwelijke 
vluchtelingen. Het Kinderverdrag heeft een aantal bepalingen die gevolgen hebben voor 
vluchtelingenkinderen. 

Het refoulementverbod is te vinden in artikel 33 Vluchtelingenverdrag en artikel 3 Anti-
folterverdrag. Het vloeit ook voort uit artikel 2 en 3 en I Protocol VI EVRM en artikel 7 en 
6 en I Protocol II IVBP, alsmede artikel 4, 5, en 6 EVRM. Het Kinderverdrag heeft 
bijzondere gevolgen voor bescherming tegen refoulement van kinderen. 

Overdracht verantwoordelijkheid vluchtelingen of asielzoelcers 

Het Europees verdrag inzake de overdracht van verantwoordelfilcheid voor vluchtelingen 
voorziet in het overgaan van die verantwoordelijkheid na toelating tot een andere Partij, dan 
die die de vluchteling in eerste instantie toeliet. Zie ook de Overeenkomst betreffende 
zeelieden-vluchtelingen. 
Het Verdrag van Dublin betreft de overdracht van verantwoordelijkheid voor 
asielverzoeken. 

Voortgezet verblijf en verbliffsbeeindiging 

Artikel 8 EVRM kan in de weg staan aan verblijfsbeeindiging, of dat nu op openbare 
ordegronden of andere gronden plaatsvindt. Volgens artikel 7 van het Kinderverdrag heeft 
een kind het recht om door zijn ouders verzorgd te worden en volgens artikel 9 moet de staat 
waarborgen dat scheiding tussen ouder en kind niet tegen hun wil plaats vindt. 
Het EVSMB staat ten aanzien van onderdanen van de meeste EG/EER-Ianden en van 
Turkije, Malta, Cyprus, Zwitserland, Polen en Slowakije onder voorwaarden aan de weg aan 
verblijfsbeeindiging wegens behoefte aan bijstand; het verdrag dringt aan op een soepel 
uitzettingsbeleid. Ten aanzien van onderdanen van de meeste EG/EER-Ianden en van 
Turkije vraagt het Europees Vestigingsverdrag omzichtigheid bij verwijdering op openbare 
orde-gronden. Het Europees Sociaal Handvest scherpt het openbare orde criterium iets aan 
ten aanzien van werknemers en zelfstandigen uit EG/EER-landen en Cyprus, Polen, 
Slowakije en Turkije. Ten aanzien van hen ondemeemt Nederland het verblijf niet te 
beeindigen wegens een beroep op de openbare kas of het niet meer voldoen aan de 
oorspronkelijke beperking. Ingevolge het Europees verdrag inzake de rechtspositie van 
migrerende werknemers, kan van onderdanen van enkele EG/EER-landen en van Turkije 
een verblijfsvergunning ingetrokken worden na vijf maanden onvrijwillige werkloosheid, 
vanwege de openbare orde, het overtreden van medische voorschriften of het niet meer 
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Overzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp 

voldoen aan een voor de afgifte van de verblijfsvergurming wezenlijke voorwaarde. 
Voortgezet verblijf voor arbeid, al dan niet in loondienst, komt voor EG/EER-onderdanen 
en Turken in artikel 12 en 13 EVV aan de orde. 
Artikel 32 en 33 van het Vluchtelingenverdrag beperken de 
verblijfsbeeindigingsmogelijkheden ten aanzien van vluchtelingen. Artikel 31 van het 
Staatlozenverdrag doet dat ten aanzien van staatlozen. 
Het Vrouwenverdrag kan gevolgen hebben voor het inkomensvereiste bij voortgezet 
verblijf. 
Van EG/EER-onderdanen kan het verblijf beeindigd worden wanner ze een actuele dreiging 
voor fundamentele belangen van de staat vormen of in beperIcte gevallen waar de 
volksgezondheid aan de orde is. Ingeval van arbeidsongeschiktheid en pensionering, 
alsmede overlijden van de hoofdpersoon, gelden bijzondere regels. 
Onderdanen van Turkije die werlcnemers zijn ontlenen voortgezet verblijf aan artikel 6 van 
Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije. Hun gezinsleden ontlenen rechten op 
voortgezet verblijf aan artikel 7 van dat Besluit. Ten aanzien van kinderen hoeft de leeftijd 
niet van belang te zijn. Ten aanzien van deze Turkse onderdanen geldt het EG-criterium 
inzake openbare orde en volksgezondheid. 
De bepaling betreffende gelijke behandeling bij de lonen en arbeidsvoorwaarden in 
verdragen tussen de EG-(Lid-Staten) en derde landen brengen een aanspraak op voortgezet 
verblijf met zich mee van personen die nog een geldige werkvergunning hebben — ongeacht 
of het oorspronlcelijke reisdoel nog bestaat (artikel 37 Aanvullend Protocol EG-Turkije; 
Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko, EG/Algerije en EG/Tunesie; idem Euro-
mediterrane overeenkomsten EG/ Marokko, EG/Tunesie, EG/Israel, EG/ Jordanie en 
Europa-overeenkomsten EG/Hongarije, EG-Polen, EG/Roemenie, EG/Bulgarije, 
EG/Slowakije, EG/Tsjechie). 
Voor zelfstandigen en dienstenverrichters, die onderdaan zijn van een van de partijen bij een 
Europa-overeenkomst, geldt het EG-criterium ten aanzien van de openbare orde en 
volksgezondheid. 
Van Benelux-onderdanen kan het verblijf alleen op openbare ordegronden beeindigd 
worden. Het Amerikaans-Nederlands vriendschapsverdrag heeft enkele gevolgen voor 
verblijfsbeeindiging. 

Ingevolge het Europees Sociaal Handvest worden formaliteiten ten aanzien van onderdanen 
van EG/EER-landen en Cyprus, Polen, Slowakije en Turkije vereenvoudigd en worden 
kanselarijrechten en andere kosten verminderd of afgeschaft. Volgens het Europees verdrag 
inzake de rechtspositie van migrerende werluiemers wordt de verblijfsvergunning van de 
migrerend werknemer en zijn gezinsleden kosteloos of tegen administratiekosten verschaft. 
De artikelen 27 en 28 van het Vluchtelingenverdrag en het Staatlozenverdrag geven recht op 
een identiteits- en een reisdocument. 
EG/EER-onderdanen lcunnen aan formaliteiten en kosten onderworpen worden, mits die 
vergelijkbaar zijn aan wat Nederlanders in een soortgelijke situatie moeten doen. Voor de 
geldigheidsduur van EG/EER verblijfsdocumenten gelden speciale regels. Geldigheid van 
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het paspoort is geen grond om een verblijfstitel niet te verlen(g)en. 
Ten aanzien van Benelux-onderdanen geldt enige beperking ten aanzien van de te stellen 
formaliteiten. 
Het Schengen Informatiesysteem geeft informatie over vreemdelingen die 
EG/Schengenlanden ter fine van weigering opgenomen hebben. Artikel 10 en 11 van de 
Benluxovereenkomst Personencontrole zien op het ovememen van een 
ongewenstverklaring. 
Ten aanzien van Amerikanen die onder het Amerikaans-Nederlands vriendschapsverdrag 
vallen, gelden enkele bijzondere waarborgen. Voor personen die rechten ontlenen aan de 
Vestigingsovereenkomst met Suriname en hun gezinsleden geldt een zekere bescherming 
tegen verblijfsbeeindiging. 

Vrijheidsbeneming 

Vrijheidsbeneming is aan beperkingen onderwomen ingevolge artikel 5 EVRM en artikel 9 
IVBP. Voor de vrijheidsbeneming van vluchtelingen is artikel 31 Vluchtelingenverdrag 
relevant. Ten aanzien van kinderen geldt bovendien artikel 37 van het Kinderverdrag. 

Rechtsmiddelen 

Ten aanzien van alle vreemdelingen moet de procedure voldoen aan de vereisten van artikel 
13 EVRM. Ten aanzien van artikel 6 EVRM is niet uitgemaalct dat dat van toepassing is op 
de algemene vreemdelingenprocedure. Artikel 9 en 10 van het Kinderverdrag geeft aan dat 
kinderen in de gelegenheid moeten zijn aan procedures deel te nemen en hun standpunt naar 
voren te brengen. 
Ten aanzien van onderdanen van de meeste EG/EER-landen en van Turkije geldt op grond 
van het Europees Vestigingsverdrag na twee jaar verblijf een bijzondere procedure bij 
verblijfsbeeindiging. 
Artikel 16 van het Vluchtelingenverdrag kent vluchtelingen dezelfde rechtsingang als 
onderdanen toe in het land van hun gewone verblijfsplaats. Artikel 32 Vluchtelingenverdrag 
bevat een beroepsmogelijkheid in geval van verblijfsbeeindiging/uitzetting. 
Ten aanzien van EG/EER-onderdanen en hun gezinsleden geldt de procedure van artikel 7 - 
9 RI 64/221, ten aanzien van Beneluxonderdanen die van artikel 7 Benelux-overeenkomst 
ter Uitvoering van de artikelen 55 en 56 van het Beneluxverdrag. 

Uitzetting 

Refoulement is niet toegestaan. De uitzetting op zich mag niet van dusdanige hardheid zijn 
dat strijd met artikel 3 EVRM optreedt. Collectieve uitzetting is verboden (artikel 4 Protocol 
IV EVRM en IVBP). 
Terug- en ovemameverplichtingen kunnen bij uitzetting een bepaalde procedure indiceren, 
zie ook artikel 63 EG jo 23 SUO en de artikelen 10, I2a en 13 OvD. 
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Standstill-bepalingen 

Overzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp 

Artikel 32 van het Vluchtelingenverdrag beperkt de uitzetting van vluchtelingen. Artikel 31 
van het Staatlozenverdrag beperkt de uitzetting van staatlozen. 

Artikel 14 EVV (EG/EER, Turkije) kent een standstill-bepaling. 
Volgens artikel 41 van het Aanvullend Protocol Associatieverdrag EG-Turkije mogen geen 
nieuwe beperkingen ingevoerd worden met betreklcing tot de vrijheid van vestiging en het 
vrij verkeer van diensten ten aanzien van onderdanen van Turkije. 

Gelijke behandeling 

Het onderwerp gelijke behandeling kan van belang zijn voor de Vreemdelingenwet. Het 
komt aan de orde - in verschillende modaliteiten - in de volgende verdragen of bepalingen: 
Vrouwenverdrag 
artikel 3 Vluchtelingenverdrag 
artikel 14 EVRM en 26 IVBP. 
Rassendiscriminatieverdrag 
Artikel 2 Kinderverdrag 
EG-verdrag en EG associatie, samenwerkings- en Europaverdragen 
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4 Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden: algemeen 

EVRM 

De eerste titel van het EVRM 3 geeft een aantal fundamentele rechten. De overeenkomst 
voorziet verder in een internationale rechtsgang, sinds 1 november 1998 direct bij het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens. Tot 1 november 1998 bepaalde de Europese Commissie 
voor de Rechten van de Mens eerst of een zaak ontvankelijk was en onderzocht bij 
ontvankelijkheid of er een schending van het verdrag plaatsgevonden had. Pas dan kon een zaak 
aan het Hof worden voorgelegd. 
Bij het EVRM zijn 11 Protocollen tot stand gekomen en in werking getreden. Het eerste, vierde, 
zesde en zevende protocol bevatten ook individuele rechten. 

Er zijn relatief weinig bepalingen, die direct betrekking hebben op vreemdelingen, te weten 
artikel 5 lid 1 aanhef en onder f, artikel 16, artikel 2 en 4 Protocol IV en artikel 1 Protocol vi.4 

Niettemin is het EVRM van groot belang voor het vreemdelingenrecht. Dit is omdat de 
Straatsburgse organen ook enkele bepalingen die niet specifiek op vreemdelingen zien zo 
uitgelegd hebben, dat ze van belang zijn bij de hantering van de bevoegdheid van staten met 
betreklcing tot toegang, verblijf en verblijfsbeeindiging. In verband met de ruime 
jurisprudentie die ze opgeleverd hebben, zullen enkele artikelen apart besproken worden. 
Artikel 2, 3 en artikel 1 Protocol VI' zullen in Hoofdstuk 17 besproken worden in 
samenhang met artikel 33 Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van het Antifolterverdrag. 
Artikel 5 zal in Hoofdstuk 5 besproken worden, samen met andere bepalingen uit verdragen 
die vrijheidsbeneming betreffen. Aan artikel 8 EVRM is hoofdstuk 6 gewijd voor wat 
betreft toelating en verblijf van vreemdelingen. Het onderwerp prive leven voor zover dat 
het verzamelen en uitwisselen van gegevens, het overleggen van informatie en de 
uitoefening van controles betreft, is niet onderzocht. 
In het hierna volgende zullen enkele overige bepalingen aan de orde komen. 

4.1 Artikel 1 

Artikel 1 kent niet een bepaald recht toe 6 maar bepaalt dat Partijen de rechten en vrijheden 
uit de eerste titel van het EVRM verzekeren aan een ieder die ressorteert onder haar 
rechtsmacht. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een onderdaan of een vreemdeling, 

3  Trb. 1990, 156 (herziene vertaling). Het verdrag is van 4 november 1950 en 3 september 1953 voor Nederland in 
werking getreden. 

Nederland heeft het Zevende Protocol niet geratificeerd; dat zal buiten bespreking blijven. 
5  Daarbij zal ook aan de orde komen, dat dreigende schending van de rechten onder artikel 4, 5 of 6 EVRM in een 
ander land aan uitzetting daarheen in de weg kan staan. 
6  Zie laatstelijk EHRM 4 mei 1999, klachtnr. 38088/97 (S.N./Nederland), waar het Hof aangeeft dat nu de klachten 
onder artikel 3, 6 en 14 al besproken zijn, er geen 'separate issue' onder artikel 1 is. 
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noch of het gaat om een legaal verblijvende, illegaal of passant.' De status van betroldcene 
kan wel een rot spelen bij het bepalen of een recht geschanden is. 
Mensen die zich in het buitenland bevinden en een aanvraag doen om toegang of toelating 
tot Nederland, plaatsen zich daarmee onder de rechtsmacht van Nederland in de zin van 
artikel 1 EVRM.° Dat valt af te leiden uit het feit, dat het in de jurisprudentie van de 
Commissie en het Hof over artikel 3 en artikel 8 niet uitmaalct waar degene die de klacht 
indient zich bevindt, en er in vreemdelingenzaken onder artikel 8 EVRM geen onderscheid 
wordt gemaakt al naar gelang of degene die wil komen klaagt of degene die hier al is. 
Uitgangspunt in de jurisprudentie is steeds, dat een recht op toegang, verblijf, uitzetting of 
asiel niet geregeld is in het verdrag en dat de staat soevereine bevoegdheden heeft ten 
aanzien van die onderwerpen. Bij de uitoefening daarvan moeten de verdragsbepalingen 
echter wel gerespecteerd worden. In zoverre beperkt het verdrag die bevoegdheden dus, 
ongeacht de plaats waar de aanvrager zich bevindt.° Verder is in de jurisprudentie 
uitgemaalct, dat er ook sprake is van rechtsmacht, watmeer het handelen van autoriteiten 
buiten het grondgebied effect heeft.'° 
Artikel I vergt geen zelfstandige implementatie in de vreemdelingenwetgeving. Wet vergt 
artikel I, dat warmeer iemand zich onder de rechtsmacht van de Nederlandse autoriteiten 
stelt door een aanvraag te doen in of vanuit het buitenland, bij de beslissing nagegaan moet 
worden of het verdrag van toepassing is, en zo ja, wat het gevolg daarvan moet zijn. Dat 
gevolg kan de inhoud van de beslissing betreffen, mar ook de vorm. Wanneer het verdrag 
bijvoorbeeld wel van toepassing is, maar uiteindelijk niet dwingt tot een positieve 
beslissing, moeten wet de procedurele garanties van artikel 13 geboden zijn. 

4.2 Artikel 3 

Artikel 3 wordt in Dee! II van dit onderzoek uitgebreid besproken onder de 
refoulementverboden, evenals artikel 2. Artikel 3 kan op drie manieren relevant zijn in het 
immigratierecht." Ten eerste wanneer het gaat om handelen of nalaten van de overheid, 
waardoor iemand terecht zal komen in een situatie die voor hem onmenselijk is. Dat kan een 

7  Steenbergen 1990, P.  299. De gehanteerde terminologie is gekozen, omdat 'op het grondgebied verblijven' of 
wonen kon leiden tot onduidelijkheid of een te beperkte toepassing van het verdrag, terwijI een ruime toepassing 
voorzien was, Sezcl 74-1a, p. 12; Lawson 1999- I, p.254-256. 

Zie hierover Steenbergen 1990, p.306-303. Zie over de uitoefening van rechtsmacht in het buitenland Lawson 

1999- 1,248-256. 
9  Dat dit tot moeilijke vragen ;can leiden blijkt uit de uitspraak van de Afdeling rechtspraak, waarin zij besliste, dat 
de weigering van ten machtiging tot voorlopig verblijf geen schending was van artikel 3 EVRM, ook at zou de 
situatie van de arnvrager in Somalia onmenselijk zijn. Rechtsmacht werd daar wet aangenomen, maar de Afdeling 
oordeelde, dat niet Nederland verzoelcster blootstelde Mn de onmenselijke behandeling cq dat het niet aan 
Nederland was deze behandeling te voorkomen, RV 1992, 14. 

I°  De zaak Soering voor was betreft de beslissing ten aanzien van iemand op het grondgebied die gevolgen buiten 
het grondgebied vreest; EHRM 26 juni 1992 (Drozd en Janouwk), aangehaald in Lawson 1999-1, p.252, voor wat 
betreft handelen ten aanzien van personen buiten het grondgebied. In de door Lawson aangehaalde (p. 251) Stocke-
zaak, ovenvoog de Commissie dat authorised agents van een staid in het buitenland nict alleen zelf onder de 
rechtsmacht van die staat blijven, maw dat ze ook andere personen onder de rechtsmacht brengen to the extent that 

they exercise authority over such persons. Het nemen van eon vreemdelingenrechtelijke beslissing ten aanzien van 

iemand in het buitenland is ook een dergelijke uitoefening van autoriteit 
II  Steenbergen 1991 -2. Van Dijk 1994- I heeft een andere onderverdeling. 
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situatie zijn die door menselijk handelen ontstaat, maar ook door bijvoorbeeld 
natuurrampen. Ten tweede kan het losmaken van iemand uit zijn huidige situatie in 
Nederland dusdanig ingrijpend zijn, dat dat neerkomt op een schending van artikel 3 
EVRM." Daaronder vallen ook de zaken over het uitzetten van iemand die een bepaalde 
medische behandeling ondergaat naar een land waar een dergelijke behandeling niet 
mogelijk is.' 3  Ten derde kan de handeling van uitzetting op zich onmenselijk zijn.' 4  

4.3 Artikel 6 

EVRM 

Artikel 6 betreft het recht op een eerlijk proces bij de vaststelling van burgerlijke rechten en 
verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een strafvervolging. Zoals onder 
artikel 1 aangegeven, maakt het voor de toepassing van een bepaling niet uit of het om 
Nederlanders, vreemdelingen met of vreemdelingen zonder verblijfstitel gaat. De bepaling is 
voor het immigratierecht van belang, voor zover de betreffende procedures vallen onder 
(met name) de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen. Daarbij gaat het niet 
alleen om het bestaan en de reikwijdte van privaatrechtelijke rechten. Het kan ook gaan om 
een publielcrechtelijk geding, dat direct gevolgen heeft voor de vermogensrechtelijke positie 
van de betroldcen burger" of voor zijn familierechtelijke positie. Het Hof kijlct ook we!, of 
een geschil meer privaatrechtelijke of meer publiekrechtelijke aspecten heeft. 
Het immigratierecht als zodanig betreft naar de huidige stand van jurisprudentie van het Hof 
niet de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen. Van Dijk is van oordeel dat bij 
`burgerlijke rechten' ten onrechte de privaatrechtelijke connotatie bepalend 	Boeles geeft 
overtuigend aan, dat de huidige jurisprudentie van het Hof ook al voldoende 
aanknopingspunten geeft voor de toepassing van artikel 6 op itnmigratierechtelijke 
procedures, maar dat de Europese Commissie een andere mening toegedaan was.' 7  Er zijn 
immers tal van situaties waar een immigratierechtelijke beslissing van een staat jegens een 

12  Of lets een onmenselijke of vernederende behandeling is, hangt onder andere af van de individuele situatie van 
de persoon die het betreft. Zo ken een kind of een gehandicapte minder aan dan een gezonde volwassene. De 
Commissie kwam in de zaak Nasri tot het oordeel dat artikel 3 EVRM geschonden was, omdat de doofstomme en 
geestelijk gehandicapte Nasri in Frankrijk sociale contacten had maar in Algerije met niemand zou kunnen 
communiceren, terwijI Franlcrijk niet onderzocht had of hij in een gernstitutionaliseerde opvang terecht kon, 
Steenbergen/van den Broek 1999, klachtnr. 19465/92. Het Hof Icwam niet aan artikel 3 toe. 
13  EHRM 2 mei 1997, RV 1997, 70; ECRM in klachtnr. 23634/94 (Steenbergen Nan den Broek 1999). Zie Van 
Dijk 1994- 1, p. 134-137. 
14  Dit is door de Europese Commissie wel aangenomen in een enkele zaak waar zelfmoord dreigde, klachtnr. 
7237/75 en 10940/84 (Steenbergen 1984). 
15  Heringa 1998, p. 4-7. Het Hof heeft in de loop van de tijd het krijgen van een hinderwetvergunning, sociale 
zekerheid- en bijstandsuitkeringen, pensioenuitkeringen en de rechtsverhouding werkgever-werknemer als civil 
right in de zin van het verdrag aangemerIct. Geschillen over publielcrechtelijke betalingen (belasting, boetes) en de 
status van ambtenaar heeft het Hof categoriaal uitgesloten van de toepassing van artikel 6. Een geschil over 
detention on remand vond het Hof te zeer tot de strafrechtelijke sfeer horen om onder burgerlijke rechten te vallen, 
maar in de Guzzardi-zaak (vrijheidsbeneming/beperking) liet het Hof uitdruldcelijk in het midden of het recht op 
vrijheid te beschouwen is als een burgerlijk recht. 
16  P. van Dijk in: Protecting human rights, 1988, p. 131-143, aangehaald in: Boeles 1995, p. 232. Zie ook de 
uitspraak van de Afdeling rechtspraak die van deze visie blijk geeft, van 22-10-1991, NJCM-Bulletin 1992, p. 766- 
775, met noot van A. Donker. 
17  Boeles 1995, p. 232-238. 
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individu ten gevolge heeft,'' dat een burgerlijk recht niet kan worden uitgeoefend of een 
burgerlijke verplichting niet kan worden nagekomen: 

"Hells op zich evident, dat toegangverlening van een eigenaar tot de staat waar zijn 
eigendom zich bevindt of uitzetting van een eigenaar uit een slant waar zijn eigendom zich 
bevindt, beslissend is voor zijn vrijheid in het gebruik van die eigendom. Andere burgerlijke 
rechten en verplichtingen waarop de toegangverlening en uitzetting beslissende invloed 
kunnen hebben, zijn: het nakomen van verplichtingen uit overeenkomst (bijvoorbeeld een 
arbeidsovereenkomst tot het verrichten van werk op een bepaalde plants), het nakomen van 
familierechtelijke verplichtingen en genieten van familierechtelijke rechten, het genieten van 
geldelijke aanspraken op overheidsuitkeringen e.a." I9  

Het 'nieuwe' Hof heeft inmiddels een aantal (niet ontvankelijkheids-)uitspraken gedaan, 
warn-in weliswaar in het midden gelaten werd of artikel 6 van toepassing is, maar waarin ook 
wordt aangegeven, waarom artikel 6 niet geschonden is." 
De toepassing van artikel 6 op immigratierechtelijke procedures brengt een aantal gevolgen 
met zich mee voor de immigratierechtelijke procedure, waarvan de ingrijpendste misschien 
de redelijke termijn is." 

4.4 Artikel 13 

Artikel 13 EVRM stelt, dat iedereen wiens rechten onder het EVRM zijn geschonden, recht 
heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel (effective remedy) voor een nationale instantie, ook 
indien de schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 
Het is vaste jurisprudentie, dat niet hoeft vast te staan, dat die schending heeft plants 
gevonden, maar dater sprake moet zijn van een arguable claim. De nationale instantie hoeft 
niet zonder meer een rechter te zijn, maar wil er sprake zijn van effective remedy dan moet 
die instantie toch een aantal rechterlijke bevoegdheden en kenmerken hebben." Hoewel 
artikel 13 niet zo uitgebreid is als artikel 6, geeft Boeles aan, dat ten aanzien van de 
verdragsrechten procedures gevoerd moeten kunnen worden die voldoen aan niet minder 
stringente eisen dan die van artikel 6." 
Het daadwerkelijk kunnen inroepen van artikel 13 vereist, dat betrokkenen een schriftelijke 

" Zoals uit dit onderzoek blijkt, zijn crook nogal wat verdragen die rechten toekennen met betrekking bijvoorbeeld 
tot de vestiging van ondememingen of personen als zelfstandigen. 
"Bodes 1995, p. 233. 

EHRM 12-1-1999, 39652/98 verblijfsbetindiging, openbare orde, gezinsleven, lengte procedures. Niet 
ontvankelijk onder artikel 8, want hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen; gecommuniceerd onder 
artikel 6. 
- EHRM 2-2-1999, 42225/98 fairness uitzettingsprocedure; niet ontvankelijk onder 3: geen reed risico; niet 
ontvankelijk onder 6: zonder uit te maken of artikel 6 van toepassing is constateett het Hof dat Cr rechterlijke 
toetsing was en vertegenwoordiging door een advocaat. 
- EHRM 4-5-1999, 38088/97, JV 1999, 179, 'manse asielzoeker; niet ontvankelijk onder 3; niet ontvankelijk onder 
6: als 6 al van toepassing is, treedt het Hof niet in fouten van rechters, tenzij een van de verdragsbepalingen 
gesehonden is. 

Zie Bodes, 1995, p.201-2!7. Artikel 6 geeft niet zonder meer een recht op hoger beroep. 
22  Zie hierover Bodes 1995, p.221-227. 
23  Bodes 1995, p. 228 . 
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en gemotiveerde beslissing lcrijgen op een aanvraag waarbij een verdragsrecht aan de orde 
is, in een voor hem begrijpelijke taal en onder verwijzing naar de openstaande 
rechtsmiddelen. 

4.5 Artikel 9, 10 en 11 en 16 

EVRM 

De artikelen 9-11 beschermen de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid 
van meningsuiting en het recht om informatie te ontvangen en de verenigings- en 
vergadervrijheid. Inmenging in deze rechten is alleen gerechtvaardigd, wanneer dat 
noodzakelijk is in een democratische samenleving met het oog op een aantal precies 
geformuleerde belangen. 
Deze rechten zijn immigratierechtelijk met name van belang voor wat betreft visa en 
toegang voor kort verblijf. Weigering kort verblijf kan de fundamentele rechten raken van 
degene, wie die beslissing direct betreft. Daarbij kan het zowel gaan om het uiten als om het 
kunnen aanhoren of meemaken. De weigering kan echter ook gevolgen hebben voor de 
rechten van personen in het land waar betroklcene naar toe gaat met betrekking tot het uiten 
of ontvangen of meemalcen. 
Artikel 16 geeft aan, dat artikel 10 en 11 (en 14) niet zo uitgelegd mogen worden, dat 
vreemdelingen niet beperkt mogen worden in hun politieke activiteiten. In de zaalc 
Piermone was het Hof van oordeel dat een uitzetting of weigering toegang van een Duitse 
Europarlementarier in Franse overzeese gebieden omwille van de onrust die haar toespraken 
zouden veroorzaken of versterken, een ongerechtvaardigde imnenging vormde in het recht 
op vrije meningsuiting. Het Hof spralc zich niet in zijn algemeenheid uit over artikel 16, 
maar overwoog dat deze bepaling niet tegengeworpen mocht worden aan een EG-onderdaan 
in een EG-Lid-Staat en niet aan een Europarlementarier, temeer daar de mensen in die 
gebieden ook stemrecht hebben voor het Europees Parlement. Daarmee gaat het Hof niet zo 
ver als in de literatuur wel gebeurt" door artikel 16 een dode letter te verklaren, maar geeft 
het ook aan, dat artikel 16 niet zo ruim is als de bewoordingen zouden doen vermoeden. 26  

De artikelen 9 — 11 zijn in het Nederlandse vreemdelingenrecht niet expliciet 
geImplementeerd. Het visabeleid is niet openbaar." Ten aanzien van kort verblijf geldt, dat 
dat van rechtswege verlcregen wordt bij het beschildcen van voldoende middelen en het geen 
gevaar zijn voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid. Deze gronden laten 
enige ruimte voor beoordelingsvrijheid. Zijn er verdragsrechten aan de orde, dan zal die 
ruimte gebruikt moeten worden in overeenstemming met het verdrag. Dat wil bijvoorbeeld 
zeggen, dat 'openbare orde' uitgelegd moet worden in de zin van het verdrag en er een 
noodzakelijkheidstoets moet plaatsvinden. 
Ingevolge artikel 49 ziet de openbare orde-grond van artikel 8 ook op de openbare orde van 

24  EHRM 27 april 1995, RV 1995, 46. 
25  Drzemczewski 1984, p. 105 en 164. 

Len minderheid van het Hof vond, dat artikel 16 meegewogen moest worden als een van de elementen van de 
onder het tweede lid van artikel 10 te bereiken proportionaliteit. 
27  Then Bagwhan overwoog naar Nederland te komen, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven in 
dat geval een visum te zullen weigeren met het oog op eventuele verstoring van de openbare rust door 
tegenstanders. Het is toen niet tot een visumaanvraag gekomen. 
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de andere staten, waarmee een verdrag gesloten is ter verlegging van de grenscontroles. Bij 
de toepassing daarvan is extra oog voor de mogelijke toepasselijkheid van fundamentele 
rechten vereist. Overigens voorziet artikel 5 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, dat 
inmiddels zijn rechtsbasis heeft gevonden in artikel 62 EG, in toegang tot het nationale 
grondgebied van personen tegen wie staten bezwaren hebben, maar ten aanzien van wie 
intemationale verplichtingen - dus ook die uit het EVRM - aan de orde zijn. 

Artikel 9 is bovendien nog van belang voor toelating tot Nederland van mensen om hier een 
religieuze of op levensovertuiging gebaseerde functie uit te oefenen ten behoeve van een 
groep personen in Nederland, of om hier religieuze of levensbeschouwelijke vorming te 
ondergaan. 
Artikel 9 is voor wat betreft die laatste groep niet expliciet gelmplementeerd. Ten aanzien 
van godsdienstleraren en geestelijke voorgangers kent de Vreemdelingencirculaire in 
hoofdstuk B11/5.6 een apart beleid. Daarmee is onderkend, dat hier bijzondere rechten aan 
de orde zijn. In praktijk wit de effectuering van die rechten nog wel eens problematisch 
zijn." 

4.6 Artilcel 14 

Artikel 14 betreft het discriminatieverbod en kan van toepassing zijn, wanneer een van de 
andere rechten van het verdrag van toepassing — maar niet per se geschonden — is. Artikel 14 
verbiedt geen onderscheid naar nationaliteit, maar wel naar onder andere sekse of ras of 
nationale herkomst." Er is sprake van discriminatie in de zin van artikel 14, wanneer er met 
het onderscheid geen legitiem doel wordt nagestreefd of wanneer er geen sprake is van 
proportionaliteit tussen doel en middel. 
Artikel 14 is niet expliciet geimplementeerd in de vreemdelingenwetgeving, maar de gelijke 
behandeling tussen mannen en vrouwen ligt wel ten grondslag aan het 
vreemdelingenbeleid." Dat zelfde moet aangenomen worden voor de overige 
discriminatiegronden." 

4.7 Artikel 1 Protocol I 

Dit artikel betreft het ongestoorde recht op het genot van eigendom. Er is geen algemene 
beperkingclausule ten aanzien van dit recht, zoals bijvoorbeeld die van de artikelen 8-11. 

Zie Kuijer/Steenbergen 1999, p. 175-176. 
19  Artikel 14 is ingeroepen lade Abdulaziz-zaak, zonder effect met betrekking tot ras. Ten aanzien van het door het 
Verenigd Koninlcrijk gemaakte onderscheid naar selcse in het gezinsvormingbeleid constateerde het Hof een 
schending. 

Zie ook bet hoofdstuk van dit onderzoek over het Vrouwenverdrag. 
31  Zie voor het onderscheid naar ras het hoofdstuk over het rassendiscriminatieverdrag in dit onderzoek. De 
Commissie Gelijke Behandeling heeft interessante uitspraken gedaan onder de Algemene wet gelijke behandeling 
ten aanzien van verschillende soorten onderscheid — bijvoorbeeld naar verblijfstitel — waarmee vreemdelingen 
geconfronteerd worden. Die jurisprudentie gaat dit onderzoek te buiten, omdat ze niet de in de vreemdelingenwet 
geregelde materie zelf betreft. 
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Wel mag een staat wetten toepassen, die noodzakelijk zijn om het recht op eigendom te 
reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of de betaling van belastingen of 
heffingen of boeten. Er zijn voor het Europese Hof geen zaken aanhangig geweest, die het 
recht op eigendom in relatie brengen met het verblijfsrecht." Dat een dergelijk verband er is, 
is echter duidelijk. Dat is des te sterker het geval in situaties waar andere verdragen 
personen of ondernemingen rechten toekennen in Nederland. 

4.8 Protocol IV 

Artikel 2 van het Vierde Protocol betreft de bewegingsvrijheid. leder die wettig op het 
grondgebied van een staat verblijft, heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er 
woonplaats te kiezen. Onder 'wettig' verstaan wij: het hebben voldaan en voldoen aan de 
wettelijke voorschriften en eventuele gegeven aanwijzingen". De bewegingsvrijheid mag 
beperkt worden, wanneer dat in een democratische samenleving noodzalcelijk is, onder 
andere met het oog op de handhaving van de openbare orde. In bepaalde omschreven 
gebieden kunnen er verdergaande beperkingen zijn. De vrijheidsbeperking van artikel 7a en 
17a - 18a van de Vreemdelingenwet valt binnen die beperkingen. Zie voor 
vrijheidsbeneming hoofdstuk 5 van dit boek. 
Artikel 3 Protocol IV verbiedt de staat onderdanen uit te zetten en onderdanen het recht te 
ontnemen het grondgebied te betreden. 

Artikel 4 van het Vierde Protocol verbiedt collectieve uitzetting. Van collectieve uitzetting 
is geen sprake, wanneer verschillende mensen in eenzelfde periode naar eenzelfde land 
gestuurd worden, zolang er maar sprake is van individuele procedures, afwegingen en 
motivering. 34 Aan dit vereiste voldoet de Nederlandse vreemdelingenwetgeving. 

32  De Europese Commissie zag wel relevante vragen op dit punt in klachthr. 16595/90 (SteenbergenNan den Broek 
1999), maar verklaarde deze zaak niet ontvankelijk wegens niet uitputting van de nationale rechtsmiddelen. 
33  In de zaak Piermont, EHRM 27-4-1995, neemt het Hof aan, dater nog geen sprake is van rechtmatig verblijf in 
geval direct nit de paspoortencontrole een weigering toegang wordt uitgereilct. 
34  Zie recentelijk EHRM 23-2-1999, 45917/99, JV 1999, 159, collectieve uitzetting; niet ontvankelijk onder 3 en 4 
Prot. IV. 
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5 Vrijheidsbeneming 

5.1 Analyse 35  

5.1.1 Interpretatie: in dubio pro libertate 

Vrijheidsbeneming 

Beperking van de bewegingsvrijheid is, nu de doodstraf in Nederland niet meer kan worden 
opgelegd, de meest ernstige begrenzing van de persoonlijke vrijheid die binnen het 
territorium van onze rechtsorde mogelijk is. Met name wanneer een dergelijke beperking 
van overheidswege neerkomt op vrijheidsbeneming (detentie) dient zij aan een aantal strikte 
voorwaarden te voldoen om rechtmatig te zijn. Zulks vloeit voort uit het principe van de 
democratische rechtsstaat, dat de individuele vrijheid de regel is, terwijl de beperking van 
die vrijheid de uitzondering vormt die een zware legitimatie behoeft. Zo stellen de relevante 
verdrags- en grondwetsbepalingen (artikel 5 EVRM, artikel 9 IVBP, artikel 15 Gw) de per-
soonlijke vrijheid voorop, en laten zij slechts onder bepaalde condities begrenzing van die 
vrijheid toe. Uiteraard geldt dit ook voor vrijheidsbeneming van vreemdelingen. 

Daar de persoonlijke vrijheid vooropstaat, en de beperking van die vrijheid uitzondering is, 
dienen wettelijke bepalingen die vrijheidsbeperking en -beneming mogelijk maken eng 
uitgelegd te worden. Als er verschillende interpretaties van dergelijke bepalingen mogelijk 
zijn, dient de interpretatie gekozen te worden die de betreffende bepaling de meest beperIcte 
reikwijdte laat. Zo oordeelde de Hoge Raad op grond van de wetsgeschiedenis dat artikel 7a 
(oud) Vw, in weerwil van de letterlijke tekst, geen bevoegdheid verleende om in de 
transitruimte te detineren." In dezelfde lijn oordeelde de rechter dat artikel 15b lid if Vw 
ondanks de letterlijke tekst - gezien de wetsgeschiedenis - niet toegepast mag worden op 
asielzoekers die beschikken over vervalste grensoverschrijdingsdocumenten, zodat dit 
gegeven ook geen grond voor vrijheidsbeneming ex artikel 18b Vw mag vormen." In andere 
gevallen komt een interpretatie vanuit het systeem van de wet neer op een engere - en dus te 
prefereren - uitleg van de vrijheidsbeperkende of -benemende bevoegdheid. Zo leidde de 
vreemdelingenkamer uit artikel 15b lid if Vw af dat het niet beschilcken over een voor 
toegang tot Nederland vereist document voor grensoverschrijding op zichzelf onvoldoende 
grond is om aan te nemen dat de vreemdeling de uitvoerbaarheid van de last tot uitzetting 
zal fnistreren, en dus op zich detentie ex artikel 18b Vw niet rechtvaardigt;" en bracht het 
stelsel van de Vreemdelingenwet met zich dat - hoewel artikel 7a Vw geen termijnen kent - 

35  Zie hierover Vermeulen, NAV 1992, P.  255-258 en MR 1992, p. 170; SpijkerboerNermeulen, a.w., p. 461-493; 
P. Bodes, 1995, p. 100 e.v.; M.L.W.M. Viering, 'Article 5', in: P. van Dijk, G.J.H. van Hoof e.a, 1998, p. 343- 
390; SpijkerboerNermeulen, p. 461 e.v.; Kuijer/Steenbergen, p. 380 e.v. 
36  HR 8 juli 1992, RV 1992, 66: "Indien enkel wordt afgegaan op de bewoording van het artikel, derhalve be-
schouwd los van zijn ontstaansgeschiedenis, is de draagwijdte van het artikel, met name het eerste lid ervan, ruim 
genoeg om de transitruimte van Schiphol-Centrum te omvatten. De vraag is echter of die ontstaansgeschiedenis niet 
ertoe noopt om ... het artikel in weerwil van die bewoording restrictiever op te vatten 	[volgt de conclusie] Een 
en ander in aanmerking genomen staat de parlementaire geschiedenis van art. 7a, in weerwil van de bewoording 
van het artikel, in de weg aan een uitleg ervan lcrachtens welke het artikel een wettelijke grondslag zou bieden voor 
het gedwongen verblijf van asielzoekers in de transitruimte van Schiphol-Centrum." 
37  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 5 april 1994, RV 1994, 65. 
38  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 5 april 1994, RV 1994, 65. 
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een asielzoeker in beginsel niet langer dan vier weken aan een 7a-maatregel onderworpen 
mag worden." En in weer andere gevallen zal gekozen moeten worden voor een letterlijke 
interpretatie, nl. wanneer deze uit het oogpunt van de persoonlijke vrijheid het optimum 
biedt." 

5.1.2 De relevante bepalingen 

Er zijn een aantal verdragsbepalingen die specifiek de vrijheidsbeneming van 
vreemdelingen reguleren. De in de rechtspralctijk belangrijkste bepaling is artikel 5 EVRM, 
die voorzover in casu relevant luidt: 

"1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn 
vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een 
wettelijke voorgeschreven procedure: 
a. L..] 
f. in het geval van een rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te 
beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waartegen 
een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. 
2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte 

worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen 
hem zijn ingebracht. 
[...I 
4. Een ieder, wie door anestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht 
voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van 
zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is. 
5. Ben ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de 

bepalingen in dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling." 

Een grotendeels met artikel 5 EVRM vergelijkbare bepaling is artikel 9 IVBP, voorzover 
hier van belang luidend: 

"I. Ben ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden 
onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag zijn vrijheid 
worden ontriomen, behalve op wettige gronden en op wettige wijze. 
2. 1edere gearresteerde dient bij zijn arrestatie op de hoogte te worden gebracht van de 

redenen van zijn arrestatie en dient onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de 
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. 

4. Een ieder wie door arrestatie of gevangenhouding zijn vrijheid is ontnomen, heeft het 
recht voorziening te vragen bij de rechter, opdat die rechter binnen korte termijn beslist over 
de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien zijn 
gevangenhouding onrechtmatig is. 
5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of gevangenhouding 

heeft recht op schadeloosstelling." 

39  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 25 juni 1996, RV 1996, 68. 
10 Rb. Amsterdam 27 januari 1994, NAV 1994, P.  230; Rb. Amsterdam 3 februari 1994, NAV 1994, p.218. 
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Ten slotte bevat artikel 31 Vluchtelingenverdrag voorschriften die relevant zijn voor 
vrijheidsbeneming van vluchtelingen: 

5.1.3 De betekenis van deze bepaling en 

Vrijheidsbeneming 

"1. De Verdragsluitende Staten zullen geen strafsancties, op grond van onrechtmatige 
binnenkomst of onrechtmatig verblijf, toepassen op vluchtelingen die, rechtstreeks komend 
van een grondgebied waar hun leven of vrijheid in de zin van artikel 1 werd bedreigd, 
zonder toestemming hun grondgebied binnenkomen of zich aldaar bevinden, mits zij zich 
onverwijld bij de autoriteiten aanmelden en deze overtuigen, dat zij geldige redenen hebben 
voor hun onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatige aanwezigheid. 
2. De Verdragsluitende Staten zullen de bewegingsvrijheid van zodanige vluchtelingen niet 

verder beperken dan noodzakelijk; deze beperkingen zullen alleen worden toegepast totdat 
hun status in het land van toevlucht is geregeld of totdat zij er in geslaagd zijn toegelaten te 
worden in een ander land [...]." 

5.1.3.1 Wat is vrijheidsbeneming (in de zin van deze bepalingen), en waarvoor is de Lid-
staat aanspralcelijk? 

Lange tijd heeft in het Nederlandse beleid en de jurisprudentie de opvatting gedomineerd 
dat bij detentie 'aan de igens' (transitruimte, grenshospitium e.d.) geen spralce was van 
vrijheidsbeneming: de vreemdeling was immers vrij overal naar toe te gaan (behalve naar 
Nederland). De Hoge Raad was echter van oordeel dat hierbij wel van vrijheidsbeneming 
sprake was.' Deze opvatting is ook aanvaard door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in Amuur." 

Bij de beoordeling of het gaat om vrijheidsbeneming is de feitelijke situatie doorslaggevend. 
Zo heeft de vreemdelingenrechter het doorbrengen in een afgesloten wachtruimte van een 
Aanmeldcentrum, waarbij de vreemdeling er niet van op de hoogte was dat hij de 
wachtruimte kon verlaten als hij dat zou vragen, als vrijheidsbeneming gekwalificeerd." 
Artikel 1 EVRM stelt als voorwaarde voor aansprakelijkheid dat het gaat om handelen van 
de Lid-staat binnen zijn rechtsmacht. Voorwaarde is niet dat dat handelen plaatsvindt binnen 
het territoir van de lid-staat. Handelingen van ambassadefunctionarissen in het buitenland 
vallen birmen de rechtsmacht, evenals het optreden van leger en politic aldaar. Onjuist, 
immers strijdig met artikel 1 jo. 5 lid 4 EVRM, is dan ook de visie dat de beoordeling van 
de rechtmatigheid van een ophouding door de Nederlandse marechaussee in een in 
Duitsland gelegen Schengen Informatie Punt (SIP) exclusief bij de Duitse rechter ligt." 

5.1.3.2 Wettelijke grondslag 

41  FIR 9 december 1988, RV 1988, 14. 
42  EHRM 25 juni 1996, RV 1996, 73 (Amuur v. Frankrijk). 
43  Rb. 's-Gravenhage 6 augustus 1998, JV 1998/179. 
44  Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 9 december 1998, JV 1999/28. 
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Artikel 5 lid If EVRM en artikel 9 lid 1 IVBP stellen als eis aan rechtmatige 
vrijheidsbeneming allereerst dat deze berust op een wettelijke grondslag," en ook overigens 
in overeenstemming is met het nationale recht." Daar dient wet bij aangetekend te worden, 
dat het Hof niet elke overtreding van een nationaal-rechtelijke bepaling betreffende de 
vreemdelingendetentie als een schending van artikel 5 lid If EVRM aanmerkt. Zo besliste 
het Hof in Bizzotto dat het niet naleven van voorschriften inzake het detentieregime in 
principe niet de onrechtmatigheid van de detentie zelf ten gevolge heeft." Wel mag 
aangenomen worden dat schending van bepalingen inzake de grondslag van de vrij-
heidsbeneming, alsmede van fundamentele procedurele garanties, strijd met artikel 5 lid If 
EVRM zal opleveren. 

Dat het nationale recht in acht is genomen is niet voldoende. Het nationale recht dient een 
zekere kwaliteit te bezitten, dient te waarborgen dat detentie niet arbitrair, willekeurig 
plaatsvindt". Hiertoe is onder meer nodig, dat de wetgeving ter zake voldoende toegankelijk 
en precies is." 

Artikel 5 lid If EVRM" laat vreemdelingrechtelijke vrijheidsbeneming uitsluitend toe in een 
tweetal situaties, nl. in het gevat van rechtrnatige arrestatie of detentie van de vreemdeling 
(I) ten einde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of (2) indien 
tegen hem een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. Het Hof heeft (2) letterlijk 
uitgelegd. Voldoende is dat er een uitwijzings- of uitleveringsprocedure 'Ioopf (dat action is 

being taken with a view to deportation or extradition); niet is vereist dat aannemelijk wordt 
gemaakt dat de detentie daadwerkelijk nodig is om de uitwijzing of uitlevering te 
effectueren, of dat de uitwijzing of uitlevering rechtmatig zijn." 
Het Human Rights Committee stelt in dit verband strengere eisen: niet voldoende is dat een 
procedure gaande is. De detentie dient ook op inhoudelijke gronden gerechtvaardigd te zijn: 

45  EHRM 25 juni 1996, RV 1996, 1996,73 (Amuur): "Article 5(1) primarily requires any arrest or detention to have 

a legal basis in domestic law" (para. 50); HRC 3 april 1997, (A./ Australia) (560/1993). 

" EHRM 18 december 1986, RV 1986,92 (Bozano), para. 58. 

EHRM 15 november 1996, Reports 1996-V (Bizzotto/Grielcenland): "in the context of the instant case, the 
aforementioned sections [inzake de beschikbaarheid van medische voorzieningen] law down merely the 
arrangements for arranging sentences. Although such arrangements mawy sometimes be caught by the Convention 
- in particular where they are incompatible with Article 3 [...] - they cannot, in principle, have any bearing on the 
"lawfulness" of a deprivation of liberty" (par. 34). Zie hierover F.T.T. van der Heijde en M. van Dijk, `Schade-
vergoeding na onrechtmatige vreemdelingenbewaring', MR 1999, p. 122-123. 

43  EHRM 18 december 1986, RV 1986, 92: "The Convention here refers essentially to national law and establishes 
the need to apply its rules, but it also requires that any measure depriving the individual of his liberty must be 
compatible with the purpose of Article 5, namely to protect the individual from arbitrariness" (par. 54). Evenzo 
HRC 3 april 1997, no. 560/1993 (A./Australie). 
49  EHRM 25 juni 1996, RV 1996,73: "Quality in this sense implies that where a national law authorises deprivation 
of liberty - especially in respect of a foreign asylum-seeker - it must be sufficiently accessible and precise, in order 
to avoid all risk of arbitrariness" (par. 50). 
59  Artikel 9 lid I IVBP bevat niet een dergelijke doelbinding. 
51  EHRM 15 november 1996, RV 1996,20: "Article 5 (I)f does not demand that the detention of a person against 
whom action is being taken with a view to deportation be reasonably considered necessary, for example to prevent 
his committing an offence or fleeing [...] Indeed, all that is required under this provision is that 'action is being 
taken with a view to deportation'. It is therefore immaterial, for the purposes of Article 5 (1)f, whether the 
underlying decision to expel can be justified under national or Convention law" (par. 112). 
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"remand in custody could be considered arbitrary if it is not necessary in all the 
circumstances of the case, for example to prevent flight or interference with evidence: the 
element of proportionality becomes relevant in this context. "" 

Wel vereist het Hof dat de uitwijzings- of uitleveringsprocedure met gepaste spoed ter hand 
genomen wordt. Als dat niet gebeurt, dan verliest de detentie haar rechtmatigheid in het licht 
van artikel 5 lid if EVRM." Overigens past het Hof dit criterium niet erg strikt toe. Zo werd 
in Chahar 4  een uitwijzingsprocedure en dus ook een detentie met een duur van meer dan 
drieeneenhalf jaar aanvaard. 

Er is uiteraard geen sprake van rechtmatige detentie als de verwijdering feitelijk 
onuitvoerbaar is." Alsdan is de detentie in strijd met artikel 18 EVRM (verbod van misbruik 
van bevoegdheid). 

5.1.3.3 Procedurele eisen 

Daarenboven moeten bepaalde procedurele randvoorwaarden in acht genomen worden. Zo 
bepalen artikel 5 lid 2 EVRM en artikel 9 lid 2 IVBP dat de gearresteerde onverwijld in een 
taal die hij verstaat op de hoogte gebracht wordt van de gronden voor zijn arrestatie en van 
de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. Hoewel de tekst van artikel 5 lid 2 
EVRM een strafrechtelijke connotatie suggereert is het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens van oordeel dat dit voorschrift geldt voor alle personen die van hun vrijheid 
beroofd zijn," en dus ook in vreemdelingenrechtelijke procedures in acht genomen moet 
worden" (Artikel 5 lid 3 EVRM en artikel 9 lid 3 IVBP zijn daarentegen - gezien de 
expliciete koppeling met de strafrechtelijke vrijheidsbeneming - niet op de 
vreemdelingendetentie van toepassing.") 

Artikel 5 lid 4 EVRM en artikel 9 lid 4 IVBP vereisen dat de gedetineerde persoon in staat 
gesteld wordt - waar nodig met behulp van een advocaat" - de vrijheidsbeneming op korte 
termijn door de rechter te laten toetsen, en ingeval van onrechtrnatigheid te doen opheffen. 
De termijn waarbinnen de rechter geadieerd moet lcunnen worden dient zeer kort te zijn. Zo 
besliste het EHRM dat een periode van zes dagen al te lang was om aan het spoedvereiste 
van artikel 5 lid 4 EVRM te voldoen, 6° en was het Human Rights Comittee van oordeel dat 
een termijn van een week niet door de beugel van artikel 9 lid 4 IVBP kon. 61  Minder duide- 

52  HRC 3 april 1997, no. 560/1993 (A./Australie). 
53  EHRM 24 september 1992, RV 1992,98 (Kolompar); EHRM 22 maart 1995, ECHR, Series A, Vol. 311 (Quinn); 
EHRM 15 november 1996, RV 1996,20 (Chahal). Vermoedelijk in dezelfde richting HRC 3 april 1997, no. 
560/1993 (A./Australie). 
54  EHRM 15 november 1996, RV 1996, 20. 
55  ECRM 26 februari 1997, geciteerd in MR 1999, p. 123, noot 33 (Ali./Zwitserland). 
56  EHRM 21 februari 1990, NJ 1991, 624 (Van Leer). 
57  Evenzo General Comment 8 van 30 juli 1982. 

EurCie 12 olctober 1977, zaak no. 7352/76; General Comment 8 van 30 juli 1982. 
59  EHRM 29 februari 1988, Publ. ECHR, Series A, Vol. 129 (Bouamar). 
69  EHRM 22 mei 1984, ECHR, Series A, vol. 77 (De Jong, Baljet en Van den Brink). 
61  HRC 2 april 1990, RV 1990, 99 (Torres/Finland). 
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lijk is binnen welke termijn de rechter zijn oordeel dient te geven. In het arrest-Letellier, 
waar het periodes betrof van acht tot twintig dagen vooraleer de rechter zijn oordeel uitsprak 
over een voorlopige hechtenis, uitte het Hof zijn twijfels, hoewel het tenslotte tot de 
conclusie kwam dat artikel 5 lid 4 EVRM niet geschonden was." Periodes van meer dan 
dertig dagen werden echter te lang geacht." 

Ten slotte schrijven artikel 5 lid 5 EVRM en artikel 9 lid 5 IVBP voor dat een ieder die in 
strijd met artikel 5 EVRM gedetineerd is (geweest) recht op volledige" schadeloosstelling 
heeft. Dit houdt in dat de gedetineerde zowel ingeval van strijd met het nationale recht - 
waarnaar artikel 5 lid If EVRM en artikel 9 lid 1 IVBP verwijzen - als ingeval van strijd 
met een der bepalingen van artikel 5 EVRM of artikel 9 IVBP recht op schadevergoeding 
heeft. Daarbij kan de wetgever overigens het recht op schadevergoeding koppelen aan het 
daadwerkelijk lijden van schade. Zo zal een vrijheidsbeneming die touter onrechtmatig is 
vanwege het overschrijden van een vormvoorschrift waardoor de processuele positie van de 
vreemdeling niet is verzwakt ex artikel 5 lid 5 EVRM geen aanspraalc op schadevergoeding 
met zich brengen." 

5.1.3.4 Artikel 31 lid 2 Vluchtelingenverdrag 

Op grond van artikel 31 lid 2 VIV zullen 'rechtstreeks' komende vluchtelingen die zich 
onverwijld hebben gemeld niet verder in hun bewegingsvrijheid beperkt mogen worden dan 
noodzakelijk. De bepaling is, blijkens de zinsnede `totdat hun status in het land van 
toevlucht is geregeld', ook van toepassing op vluchtelingen die nog in procedure zijn. Dat 
betekent niet dat artikel 31 lid 2 VIV vrijheidsbeneming van asielzoekers te alien tijde 
uitsluit." Vermoedelijk is dat slechts het geval met betreklcing tot prima facie vluchtelin-
gen." Onder verwijzing naar deze bepaling stelt de uit 1986 daterende Conclusie 44 
(XXXVII) van het Executive Committee weliswaar that in view of the hardship which it 
involves, detention should normally be avoided. Vervolgens noemt de Conclusie niettemin 
een aantal gronden op basis waarvan detentie toch toelaatbaar zou kunnen zijn: 

"if necessary, detention may be resorted to only on grounds prescribed by law to verify 
identity; to determine the elements on which the claim to refugee status or asylum is based; 
to deal with cases where refugees or asylum-seekers have destroyed their travel and/or 

• EHRM 26 juni 1991, ECHR, Series A, vol. 207 (Leiellier). 
• EHRM 21 oktober 1986, RV 1986,91 (Sanchez-Reisse). 
" EHRM 29 november 1988, NJ 1989, 815 (Brogan). 
• EHRM 27 september 1990, NJ 1991, 625 (Wassink). 
" Vgl. hetgccn de Hoge Commissaris (Van Heuven Gocdhart) stelde in het kader van het opstellen van deze 
bepaling: "Nothing in the present text of article 31 or in the new version he had just proposed would prevent a 
government detaining a person who entered the country illegally, pending a decision whether that person was to be 
regaderd as a bona fide refugee. It would merely prevent his being punished for such illegal entry if the decision 
went in his favour" (Travaux preparatoires, Vol. III, p. 567). 

Grahl-Madsen 1972, p. 420. 
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identity documents or have used fraudulent documents in order to mislead the authorities of 
the State in which they intend to claim asylum; or to protect national security or public 



order." 

5.2 Implementatie/nationale jurisprudentie 

5.2.1 Wettelijke grondslag 

Vrijheidsbeneming 

De Vreemdelingenwet geeft in verscheidene bepalingen de door artikel 5 lid if EVRM en 
artikel 9 lid 1 IVBP vereiste wettelijke grondslag voor vrijheidsbeneming van 
vreemdelingen. In het algemeen is in het Nederlandse recht aan dit vereiste voldaan. 
Problematisch is in dit verband vermoedelijk slechts de lacune die ontstaan was na de inwer-
king van de derde tranche van de Awb, waarbij artikel 23 lid 2-5 Vw geschrapt waren; 
resteerde slechts het eerste lid. Deze bepaling sloeg alleen op vreemdelingen die eerst een 
vrije termijn ex artikel 8 Vw hadden gehad. Ten opzichte van de overige categorieen 
personen was er geen grondslag meer voor het geven van een last tot uitzetting en daarop 
gebaseerde bewaring. De Rechtseenheidskamer achtte het geven van de last - en daannee 
het mogelijk maken van detentie ex artilcel 26 lid 1 a Vw - niettemin ook buiten het geval 
van het eerste lid van artikel 23 Vw geoorloofd, met een beroep op de bedoeling van de 
wetgever en de aankomende herstelwetgeving (Leemtewet)." 
Vreemdelingendetentie is slechts geoorloofd als een der in artikel 5 lid if EVRM genoemde 
gronden zich voordoet, nl. indien deze gericht is op `voorkoming illegale binnenkomst', of 
plaatsvindt 'ten behoeve van de verwijdering'. Artikel 7a lid 2 jo. lid 3 Vw vormt een toepas-
sing van eerstgenoemde grond (voorkoming illegale binnenkomst)." Onder het tot 1994 
geldende regime kon op grond van de considerans" gesteld worden dat artikel 7a Vw slechts 
van toepassing was op asielzoekers zonder (vereiste) papieren die op Schiphol aankomen. 
Sinds 1994 is artikel 7a Vw blijkens de wetsgeschiedenis" toepasbaar op elke onvoldoend 
gedocumenteerde vreemdeling aan wie aan de buitengrens de toegang wordt geweigerd. 

De toetsing van de toepassing van deze bepaling was veelal erg terughoudend." Immers, 
met het ontbreken van de vereiste papieren en de weigering van toegang door de grensbe-
waker is de betreffende verdragsgrond in het algemeen gegeven. Thans is het echter zo dat 
de tekst van artikel 7a lid 2 tweede volzin Vw - zoals deze sinds 1998 geldt.daniczij een 
amendement-Van Oven" - bepaalt dat een vrijheidsbenemende maatregel opgelegd 
(en niet, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel: `moet') worden. Dat betekent dat 7a-
maatregelen niet categoraal opgelegd mogen worden, maar aan een dergelijke maatregel in 
ieder concreet geval een individuele toetsing vooraf dient te gaan, welke in de motivering 

68  K•••• ID 's-Gravenhage (REK) 18 mei 1998, JV 1998/111, RV 1998, 59. 
69  Rb. Amsterdam 25 mei 1992, RV 1992, 67. 
70  Staatsblad 1991, 691, waarin overwogen werd dat 'het wenselijk is nadere regels te stellen met betreklcing tot het 
toezicht op vreemdelingen die zich am de grens ophouden of hier te lande verblijven gedurende de behandeling 
onderscheidenlijk na afwijzing van hun verzoek om toelating als vluchteling'. 
71  Kamerstukken 11 1992/1993, 22735, nr. 9, P.  22: artikel 7a Vw `maakt de conservatoire verwijzing mogelijk ten 
aanzien van iedere vreemdeling die via een internationaal vervoermiddel binnenslands is ingereisd en aan wie 
vervolgens verdere toegang wordt geweigerd.' 
72  Zie voor een uirzondering Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 12 oktober 1994, RV 1994, 74. 
73  Kamerstukken II 1997/1998, 25172, nr. 10. 
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van de maatregel tot uitdrukking komt." De staatssecretaris heeft ter zake beleidsregels 
geformuleerd, die aangeven wanneer tot 7a-detentie wordt overgegaan." Deze beleidsregels 
komen er op neer, dat de enkele omstandigheid dat de toegang is geweigerd leidt tot 7a-
detentie. Zulks is niet in strijd met artikel 5 EVRM, maar wel met het discretionaire karakter 
van artikel 7a Vw." 

Ook de toepassing van artikel 19 lid 1 Vw Jo. 22/23 Vw, uitgewerkt in Vc A5/4.1.2 - 
staandehouden ter bestrijding van illegaal verblijf zodra dat mogelijk is na g,rensoverschrij-
ding, veelal door het Mobiel toezicht vreemdelingen ('vliegende brigades') vlalc achter de 
grens - te zien als een vorm van vrijheidsbeneming, alsdan te baseren op deze verdrags-
grond. In lijn hiermee eist de jurisprudentie dat toezicht op grensgangers plaatsvindt zo 
spoedig mogelijk na het passeren van de grens." 
Bij de andere relevante bepalingen is de rechtsgrond van de detentie er in gelegen dat deze 
plaatsvindt in verband met een procedure gericht op verwijdering. In artikel 18b Vw is dit 
helder uitgedrukt: doe! is `de veiligstelling van de uitvoerbaarheid van de last tot uitzetting'. 
Dit vereist dat er 'individuele feiten en omstandigheden zijn die erop wijzen dat de 
betrokkene zich aan toezicht en verwijdering zal onttreldcen'." In de andere bepalingen 
(artikelen 19 en 26 Vw) is de rechtsgrond - in het kader van de verwijdering - weliswaar niet 
uitdruldcelijk gefomuleerd, maar wel geimpliceerd, en nader uitgewerkt in beleidsregels 
(resp. Vc A5/4.2 en Vc A7/3). Beide vormen van detentie eisen een op de individuele 
persoon en casus toegespitste toetsing. Artikel 19 lid 1 Vw drukt dit uit door `concrete 
aanwijzingen over illegaal verblijr als voorwaarde voor toepassing te eisen. En de 
inbewaringstelling van artikel 26 Vw moet `gerelateerd zijn aan feiten en/of 
omstandigheden de persoon van de vreemdeling betreffende' (Vc A7/3.2)." 

Al met al zijn deze maatregelen dus slechts geoorloofd wanneer op grond van concrete 
feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt kan worden dat zij nodig zijn om een 
eventuele uitzetting zeker te stellen. Is er geen ernstig vermoeden van onttrekking aan het 
toezicht, dan is de vrijheidsbeneming onrechtmatig en dient zij opgeheven te worden.w En is 
er geen zicht op uitzetting (meer), dan geldt hetzelfde." 

In sommige gevallen wordt hieraan niet voldaan. Zo wordt incidenteel het gegeven dat de 

74  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 10 november 1998, JV 1999/36. 
75  TBV 1998/15, nader uitgelegd in NAV 1998, p. 721-724. Zie over TBV 1998/15 Lankers, NAV 1998, p. 689. 
699. Zie voor toetsing door de rechter aan dit beleid Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 14 juli 1998, JV 1998/153. 
Sinds 1 mei 1999 is het beleid neergelegd in TBV 1999/8. 
76  Lankers, NAV 1998, p. 691-692. 
77  Rb. Den Bosch 21 oktober 1997, RV 1997, 68. 

Rb. 's-Gravenhage (REK) 4 juli 1996, RV 1996,69. 
79  Vc A7/3.2 en 3.2.1: "Toepassing van inbewaringstelling moet gerelateerd zijn aan feiten en/of omstandigheden 
de persoon van de vreemdeling betreffende en vindt daarin haar begrenzing. Steeds Zal een zorgvuldige afweging 
moeten plaatsvinden tussen het belang van de openbare rust, van de openbare orde of van de nationale veiligheid en 
het individuele belling van de vreemdeling... Bewaring mag bovendien niet worden toegepast uitsluitend op 
overwegingen van algemene aard. De gronden moeten immers de persoon van de vreemdeling betreffen." Vgl. Rb. 
Amsterdam 21 februari 1980, RV 1980, 64. 

Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 7 augustus 1998, JV 1998(212. 
Rb. 's-Gravenhage (REK) 21 augustus 1997, RV 1997, 65. 
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vreemdeling van strafbare feiten wordt verdacht als grond voor bewaring aanvaard, terwijl 
onttrekking aan het toezicht niet aan de orde is." Evenzo worden nogal eens algemene 
overwegingen (illegaal verblijf, geen identiteitspapieren), die als zodanig nog niet 
aannemelijk malcen dat de vreemdeling zich aan uitzetting zal onttrekken, gehanteerd om 
bewaring gerechtvaardigd te achten." Zulks is vermoedelijk niet in strijd met artikel 5 lid if 
EVRM (zoals door het Hof in Chahal uitgelegd), maar mogelijk wel met artikel 9 lid 1 
IVBP. 

Van Justine wordt verwacht dat met voldoende voortvarenclheid getracht wordt de 
verwijdering te effectueren." Zo dient bijvoorbeeld de uitzetting van een strafrechtelijk 
gedetineerde vreemdeling reeds tijdens de strafrechtelijke detentie te worden voorbereid (Vc 
A6/9.9), teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat hij na afloop van de straf in 
vreemdelingenbewaring moet worden gesteld. Is daannee onvoldoende tempo betracht, dan 
is dat grond voor opheffmg van de bewaring." Daarenboven wordt in de jurisprudentie een 
maximum-terrnijn van zes maanden gehanteerd; wordt deze overschreden, dan wordt de 
maatregel in principe opgeheven." 

Met dit samenstel van regels, zoals toegepast in de jurisprudentie, is in het algemeen 
voldaan aan de eisen die artikel 5 lid if EVRM in het licht van de rechtspraalc van het 
EHRM stelt (ziehierboven), en ons inziens ook aan artikel 9 lid 1 IVBP. Mogelijk doet zich 
echter in bepaalde gevallen, waarin onvoldoende concreet is gemaalct dat vrijheisbeneming 
noodzakelijk is om de verwijdering te realiseren, strijd met artilcel 9 lid 1 IVBP voor. De 
jurisprudentie van het Human Rights Committee is evenwel te spaarzaam om dat met 
zekerheid te kunnen stellen. 

5.2.2 Procedurele eisen 

Vrijheidsbeneming 

De gedetineerde vreemdeling dient onverwijld op de hoogte gebracht te worden van de 
gronden voor zijn detentie (artikel 5 lid 2 EVRM en artikel 9 lid 2 IVBP). Dat zal in 
principe gebeuren in de detentiebeschiklcing, zie expliciet artikel 83 Vb, artikel 74 lid 2 jo. 
83 Vb en artikel 87a jo, 83 Vb." 

De mogelijkheid om - zo nodig met behulp van een advocaat - een snelle habeas corpus-
procedure aan te spannen en op korte termijn door de rechter te laten toetsen (artikel 5 lid 4 
EVRM en artikel 9 lid 4 IVBP) is geregeld in artikelen 34a-35 Vw, artikelen 82-87a Vb en 
Vc A7/3.4 en A7/4. De mogelijkheid om rechtshulp van een advocaat in te roepen is 
gewaarborgd in artikelen 34b-34h Vw. Artikelen 73 lid 1 en 82 lid 4 Vb verplichten er toe 
de vreemdeling tijdig mede te delen dat hij zich bij het gehoor door zijn raadsman kan doen 

82  Rb. 's-Gravenhage 21 april 1995, RV 1995, 72. 
83  Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 15 maart 1995, RV 1995, 71; Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 9 december 
1998, JV 1999/61. 
84  Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 9 december 1998, JV 1999/61. 
83  Rb. 's-Gravenhage 12 maart 1998, JV 1988/S32. 
86  Rb. 's-Gravenhage (REK) 21 augustus 1997, RV 1997, 65. 
87  Zie in deze zin ook Vc A7/3.4.5 en Gc A6/4.5.4.2. 
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bijstaan." De rechter ziet scherp toe op de naleving van deze verplichting." 
De Vreemdelingenwet schrijft niet voor dat een bepaalde termijn verstreken moet zijn 
alvorens de habeas corpus-rechter geadieerd kan worden: te allen tijde kan de vreemdeling 
tegen zijn detentie in beroep gaan. De wet bepaalt niet binnen welke termijn de rechter uit-
spraak moet hebben gedaan. De Allcmaarse rechtbank was van mening dat een behande-
lingstermijn van tweeentwintig dagen voor een verzoek tot opheffung van vreemdelingen-
bewaring de termijn van artikel 5 lid 4 EVRM overschrijdt." En de Bossche rechtbank gaat 
er van uit dat een behandelingsduur van meer dan vier weken in principe met artikel 5 lid 4 
EVRM en artikel 9 lid 4 IVBP in strijd 

Ten slotte schrijft artikel 5 lid 5 EVRM voor dat een ieder die in strijd met artikel 5 EVRM 
gedetineerd is (geweest) recht op volledige schadevergoeding heeft." De Vreemdelingenwet 
geeft hiertoe in artikel 34j Vw de mogelijkheid. Voorzover deze bepaling in samenhang met 
artikel 90 Sv - waarnaar artikel 34j Vw verwijst - beperkingen stelt aan de mogelijkheid om 
volledige schadevergoeding te verkrijgen dient zij wegens strijd met artilcel 5 lid 5 EVRM 
buiten toepassing gelaten te worden." Dat betekent niet dat in alle gevallen waarin sprake is 
van onrechtmatige detentie schadevergoeding in geld gegeven dient te worden. Diteraard 
hoeft dat niet wanneer de vreemdeling geen schade heeft geleden." Ook kan het zo zijn, dat 
de enkele opheffmg van de detentie al als voldoende schadevergoeding kan gelden." 

Tot op heden is de jurisprudentie op dit punt nog niet uitgelcristalliseerd. Met name het 
Haagse hof gaat nogal eens lomi." Voorzover in deze jurisprudentie toepassing van het 
vereiste dat gronden van billijkheid aanwezig moeten zijn (artikel 34j Vw jo. artikel 90 lid 1 
Sv) het recht op volledige schadevergoeding beperkt is zullcs, zoals hiervoor al geconsta-
teerd, in strijd met artikel 5 lid 5 EVRM. Voor het overige kan vastgesteld worden dat de 
Nederlandse habeas corpus-procedure aan de intemationaal-rechtelijke maatstaven voldoet. 

5.2.3 Artikel 31 Vluchtelingenverdrag 

De betekenis van artikel 31 Vluchtelingenverdrag is in de Nederlandse rechtspralctijk gering. 
In een enkele uitspraak is de rechter er van uitgegaan dat detentie van asielzoekers, van wie 
het asielverzoek naar het oordeel van de autoriteiten op het eerste gezicht weinig kans van 

" Zie Gc A7/3.4.3 voor een soortgelijke waarborg bij een 7a-detentie. 
" Zo bijv. Rb. 's-Gravenhage zp Nieuwersluis 28 oktober 1997, RV 1997, 69. 
9°  Rb. Alkmaar 20 maart 1992, MR 1992, 89. 
91  Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 26 april 1994, RV 1994, 66. 
92  HR 6 oktober 1989, RV 1989, 67. 
93  Rb. 's-Gravenhage (REK) 29 december 1994, RV 1994, 75. 
" Rb. 's-Gravenhage (REK) 2 november 1995, RV 1995, 76. 
" Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 9 mei 1995, RV 1995, 73; Rb. 's-Gravenhage zp Den Bosch 21 oktober 1997, 
RV 1997, 68. 
96  Hof 's-Gravenhage 30 juli 1998, JV 1998/177 resp. Hof 's-Gravenhage 12 november 1998, RV 1998, 59, JV 
1999/4. Zie de noot van Vermeulen in RV 1998, 59 en de noot van Baudoin in fit 1999/78. Relativerend: F.T.T. 
van der Heijde en M. van Dijk, `Schadevergoeding na onrechtmatige vreemdelingenbewaring', MR 1999, p. 119- 
125. 
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slagen heeft, in principe niet met deze bepaling in strijd is." In het licht van de verdragsge-
schiedenis is dit standpunt aanvaardbaar. 

5.3 Conclusie 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de nationale wettelijke en beleidsregels 
inzake vrijheidsbeneming van vreemdelingen alsmede de daarop gebaseerde jurisprudentie 
in het algemeen voldoen aan de eisen die het internationale recht daaraan stelt. Deze 
conclusie geldt zowel de materiele aspecten als de procedurele kanten. Mogelijk doet zich 
echter in bepaalde gevallen, waarin onvoldoende concreet is gemaakt dat vrijheidsbeneming 
noodzakelijk is om de verwijdering te realiseren, strijd met artikel 9 lid 1 IVBP voor. De 
jurisprudentie van het Human Rights Committee is evenwel nog te spaarzaam om dat met 
zekerheid te kunnen stellen. 

" Rb. Haarlem 28 maart 1989, RV 1989, 68. 

Vrijheidsbeneming 
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6 Artikel 8 E'VRM, toelating en verblijfsrecht 

6.1 Inleiding 

6.1.1 Jurisprudentie 

Artikel 8 EVRM 

Artikel 8 EVRM beschermt het recht op respect voor het prive-leven, het familie- en 
gezinsleven, de woning en correspondentie. Inmenging daarin mag alleen plaatsvinden als 
dat noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 
economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. Verder is er de positieve verplichting om het recht te 
respecteren. Om na te gaan of aan die positieve verplichting voldaan wordt moet een fair 
balance gemaakt worden tussen de belangen van betrokkenen en de in artikel 8 lid 2 
beschermde belangen. 
De belangrijkste vreemdelingenrechtelijke implicatie van artikel 8 EVRM is, dat aan iemand 
toegang of toelating niet ontzegd kan worden, of het verblijf niet beeindigd mag worden 
wanneer dat een schending van artikel 8 EVRM zou vormen. Het is niet zo, dat staten hun 
onder het internationale recht erkende bevoegdheid tot het voeren van een immigratiebeleid 
verliezen; deze bevoegdheid moet echter uitgevoerd worden in overeenstemming met artikel 
8 EVRM (Abdulaziz, r.o. 60 en 67). 
Artikel 8 is verder van belang voorzover vreemdelingenrechtelijke regelingen of 
maatregelen de privacy van personen raken. Dat blijf buiten het respect van dit onderzoek. 

Er 16 zijn uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 
vreemdelingenrechtelijke zalcen over artikel 8 EVRM" van Odor 1 november 1998;" drie 

98  - EHRM 28-5-1985, Abdulaziz, Balkandali en Cabales v Verenigd Koninkrijk (verder te noemen: Abdulaziz): 
toelating recentelijk gehuwde echtgenoten; eerste zaak over positieve verplichting: geen schending van artikel 8 
EVRM, NJ 1988, 187, RV 1985, 105 
- EHRM 21-6-1988, Berrehab en Koster v Nederland: voortgezet verblijf na ontbinding huwelijk in verband met 
gezinsleven met jong kind; ongerechtvaardigde inmenging, NJ 1988, 246, RV 1988, 17 
- EHRM 18-2-1991, Moustaquim v Belgie: verblijfsbeeindiging jong volwassen tweede generatie vreemdeling na 
serie diefstallen: ongerechtvaardigde inmenging, NJCM-Bulletin 1991, p. 248-254, RV 1991, 50 (Cie.nr 12313/86) 
- EHRM 26-03-1992, Beldjoudi (en Teychene) v Franlcrijk: verblijfsbeeindiging volwassen tweede generatie 
vreemdeling, gehuwd met Francaise, na veroordelingen tot bijna 8 jaar: ongerechtvaardigde inmenging, NJCM-
Bulletin 1992, p. 654 ev, RV 1992, 55 (Cie.nr 12083) 
- EHRM 13-7-1995, Nasri v Franlcrijk, verblijfsbeeindiging jong volwassen doofstomme tweede generatie 
vreemdeling na o.a. voor verkrachting: ongerechtvaardigde inmenging, RV 1995, 58 (Cie.nr 19465/92) 
- EHRM 19-2-1996, Gfil v Zwitserland: weigering toelating 14jarige zoon bij ouders die om humanitaire redenen in 
Zwitserland verblijf gekregen hebben; geen objectieve belemmeringen om terug te gaan; geen schending van 
artikel 8 EV, NJCM-Bulletin 1996, p. RV 1996, 23 (Cie.nr 23218/94) 
- EHRM 24-4-1996, Boughanemi: verblijfsbeeindiging tweede generatie vreemdeling na veroordeling tot 4 jaar 
voor o.a. souteneurschap, geen schending, RV 1996, 50 (Cie.nr 22070/93) 
- EHRM 7-8-1996, C.: verblijfsbeeindiging tweede generatievreemdeling na veroordeling voor ruim 5 jaar voor 
drugsdelict, geen schending, (Cie. nr 21794/93) 
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over eerste toelating, 66n over voortgezet verblijf, 11 over verblijfsbetindiging van tweede 
generatie migranten na strafrechtelijke veroordeling (waarvan 2 schildcingen) en een over 
opheffmg `verbanning' van een moeder na strafrechtelijke veroordeling. Het nieuwe Hof 
heeft sinds 1 november een aantal" vreemdelingenrechtelijke klachten onder artikel 8 

EVRM niet ontvankelijk verklaard.'" 

6.2 Analyse 

Om artikel 8 EVRM te bespreken zijn de volgende vragen van belang: 
- wanneer is artikel 8 van toepassing, dat wil voor dit onderzoek zeggen, wanneer is 

er sprake van familie- en gezinsleven en/of prive-leven in de zin van artikel 8 
EVRM? 

- wanneer is een beslissing of maatregel daar een inmenging in en wanneer is die 
inmenging gerechtvaardigd (negatieve verplichting)? 

- wanneer is er sprake van een positieve verplichting? 
Een van de moeilijkere onderwerpen is de vraag wanneer zich een positieve verplichting 
voordoet en wat het onderscheid is tussen een positieve en negatieve vmplichting. 

- EHRM 28-11-1996, Ahmut v Nederland: weigering toelating won die in Marokko op kostschool is; geen 
schending van attikel 8 EVRM, NJCM-Bulletin 1997, p. 148-158, RV 1996,24 (Cie. or 21702193, RV 1995, 35) 
- EHRM 29-1-1997, Bouchelkia: verblijfsbeeindiging van tweede generatievreemdeling na veroordeling tot 5 jaar 
voor verkrachting, geen schending, NJCM-Bulletin 1997, p. 493 e.v. (Cie. or 23078/93) 
- EHRM 26-09-1997, Mehemi: verblijfsbeeindiging tweede generatievreemdeling na veroordeling tot 6 jaar en 
permannente uitsluiting voor drugsdelict, schending, MR 1997, 129 (Cie.nr 25017/94) 
- EHRM 26-09-1997, El Roulade: verblijfsbeeindiging tweede generatievreemdeling va veroordelingen tot 6 jaar 
en permanente uitsluiting voor drugsdelicten, geen schending, RV 1997, 52 (Clem 25613194) 
- EHRM 21-10-1997, Boujlifa: venvijdering tweede generatievreemdeling na veroordelingen tot 7,5 jaar voor 
roofovervallen, geen schendin& JV 1997, 12 (Cie.nr 25404/94) 
- EHRM 19-02-1998, Dalia: weigering opheffing uitsluiting na veroordeling tot 1 jar en uitsluiting wegens 
drugsdelict van moeder van Frans kind, die zelf op haar 18e near Frankrijk gekomen was, geen schending, RV 
1998,28, JV 1998/s 20 (diem 26102/95) 
In de zaken 31-1-1991, Djeroud en 23-6-1993 Lamguidaz, beide tweede generatie en openbare orde-zaken, is het 
Hof niet aan een inhoudelijk oordeel toegekornen. 
" Met ingang van 1 november 1998 zijn de voormalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en het 
`oude' Europese Hof voor de Rechten van de Mens samengesmolten tot een nieuw, permanent zittend, Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens. Dat heeft onder andere tot gevolg, dat het Hof nu zelf ten aanzien van alle 
binnenkomende Idachten uitmaakt of deze ontvankelijk zijn. Het aantal uitspraken van het Hof neemt dus drastisch 
toe, mar de meeste betreffen, net als bij de Commissie indertijd, summier geformuleerde niet-
ontvankelijkheidsbeslissingen. 
I " Net als bij de Commissie zijn niet alle ontvankelijkheidsbeslissingen te achterhalen, met name niet die, die niet 
ontvankelijk verklaard worden zonder een Kamer van het Hof te bereiken. 

- EHRM 8-12-1998, 39518/98, tweede generatievreemdeling en openbare orde; niet ontvankelijk 
- EHRM 19-1-1999, 39322/98, weigering toelating kind bij grootouders; niet ontvankelijk 
- ENFtM 12-1-1999,39652198 uitzetting om openbare orde redenen, gezinsleven, lengte procedures; niet 
ontvankelijk onder artikel 8, want hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen; gecommuniceerd onder 
artikel 6 
- EHRM 9-3-1999, 38687/97 tweede generatie vreemdeling en verblijfsbeeindiging om openbare orde redenen; niet 
ontvankelijk onder 8 
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6.2.1 Familie- en gezinsleven 

Artikel 8 EVRM 

De term family life heeft in elk geval betrekking op huwelijkspartners, ook aanstaande 
huwelijkspartners en onafhankelijk van de vraag of mensen al samengewoond hebben 
(Abdulaziz r.o. 62) of wegens gevangenisstraf en uitzetting niet samenwonen (Mehemi). 
Rechtsgeldigheid van het huwelijk is daarbij niet doorslaggevend; het Hof constateerde ten 
aanzien van Cabales, waar betrokkenen meenden getrouwd te zijn en als gezin wilden 
samenwonen, dat de committed relationship voldoende was om artikel 8 van toepassing te 
doen zijn (Abdulaziz r.o. 63). Het Hof heeft zich niet uitgesproken over niet huwelijkse 
relaties in immigratierechtelijk verbandm; in ander verband werd een niet-huwelijkse relatie 
als familie- en gezinsleven aangemerkt, zij het dat dat niet betekent dat een niet-huwelijkse 
relatie precies dezelfde rechten als een huwelijkse met zich meebrengt.'" De positie van het 
Hof ten aanzien van homoseksuele relaties is nog niet duidelijkm. Het Hof houdt onder 
andere rekening met de lokale moraal.'" 
Tussen ouders en kinderen bestaat altijd familie- of gezinsleven. Alleen in buitengewone 
omstandigheden kan aangenomen worden, dat die band vervolgens verbroken is (Berrehab; 
Giil r.o.32).'" Dat is niet het geval, wanneer de vader pas na 10 maanden zijn kind erkent, 
het niet onderhoudt en weinig ziet (Boughanemi), of wanneer de vader in de gevangenis of 
het land van herkomst verblijft en het kind bij zijn zuster heeft ondergebracht (C.). Ten 
aanzien van kinderen is het van geen belang, of de relatie `wettig' is.'" Het opgroeien en 
volwassen worden van kinderen doet de band niet verbreken (Moustaquim). Zelfs van 
volwassen geworden kinderen die het huis uit zijn, maar waarvan niet gebleken is dat de 
contacten met het ouderlijk gezin verbroken is, wordt gezins- en familieleven met de leden 

Aanhangig zijn in elk geval de klachten 31519/96 en 31464/96 over toelating van kind(eren) (gecommuniceerd aan 
Nederland) en 35112/97 over ongewenstverklaring en gezinsleven (gecommuniceerd aan Duitsland). 
m in de zaken El Boujaidi en Boujlifa vond het Hof klagers niet gerechtigd een beroep te doen op zijn relatie met 
mw S., omdat die ontstaan was na de aanzegging van deportatie. Ook in andere openbare orde zaken zijn er relaties 
die niet meegewogen worden vanwege het tijdstip. Het Hof zegt nergens, dat die relaties niet van belang zijn, 
omdat het geen huwelijkse zijn. 

EHRM 18 december 1986, Johnston, series A vol. 112, r.o. 56 en 68; herhaald in EFIRM 19-1-1999, 37784/97, 
niet ontvankelijkheidsbeslissing: langdurige samenwoning valt onder gezins- en familieleven; staten hebben ruimte 
te beslissen in hoeverre ze een onderscheid maken tussen gehuwden en niet gehuwden, zolang het recht op 
gezinsleven niet geschonden wordt. 
l04  Strafbaarstelling van (bepaalde) homosexuele handelingen acht het Hof in strijd met het prive-leven: EHRM 22 
october 1981, Dudgeon, Series A vol. 45; EHRM 26 october 1988, Norris, Series A vol. 142; E1-IRM 22 april 1993, 
Modinos Series A vol. 259. Het niet wijzigen van de gegevens van transsexuelen in registers wordt onder 'prive-
leven' beoordeeld, onafhankelijk van de vraag of ook aan de orde is dat een huwelijk daardoor niet mogelijk is: 
EHRM 17 october 1986, Rees, Series A vol. 106; EHRM 29 september 1990, Cossey, Series A vol. 184; B. Series 
A vol. 232. 
105  Zie de noot bij Dudgeon in: R.A. Lawson en H.G. Schermers, 'Leading cases of the European Court of Human 
Rights', Ars Aequi e.a. 1997. 
l 'Ahmut, r.o. 60: " (..) from the moment of the child's birth and by the very fact of it, there exists between him and 
his parents a bond amounting to family life (..), which subsequent events cannot break save in exceptional 
circumstances." Idem: Criil r.o. 32, en nog iets minder streng: Berrehab. In EFIRM 26 mei 1994, Keegan, Series A 
vol. 290 werd familie- en gezinsleven aangenomen tussen een (niet wettige) vader en zijn kind dat hij maar 1 keer 
gezien had. 

EHRM 13 juni 1979, Marcia, Series A vol. 31; EHRM 18 december 1986, Johnston, series A vol. 112, r.o. 72. 
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van het ouderlijk gezin aangenomen door het Europese Hof '°' 
Familie- en gezinsleven omvat meer dan het kerngezin. Vaste jurisprudentie van de 
Europese Commissie is, dater sprake is van gezinsleven, wanneer er sprake is van more 
than normal emotional ties.' Het Europese Hof heeft in de niet vreemdelingenrechtelijke 

zaalc Marcx aangegeven dat de band tussen kind en grootouder onder familie- en 
gezinsleven valt."° 

6.2.2 Prive-leven 

Behalve het recht op gezins- en familieleven beschermt artikel 8 EVRM het recht op prive-
leven. Dat recht is in de jurisprudentie van het Europese Hof vaak in het geding geweest in 
zaken over verblijfsbeeindiging na een strafrechtelijke veroordeling". Dat gebeurde 
weliswaar naast het recht op respect voor gezins- en familieleven, maar het recht op prive-
'even wordt apart besproken." 
Vanaf de zaak Boughanemim komt de vraag of het recht op prive-leven is aangetast aan de 
orde bij de bespreking van artikel 8 lid I. Dat prive-leven ligt dan in de jaren verblijf in het 
gastland en de eventuele scholing en arbeid dam!" In de zaak C. doet het Hof dat voor het 

eerst en het meest expliciet (r.o. 25): 

"In addition, Mr C. estabished real social ties in Belgium. He lived there from the age of II, 
went to school there, underwent vocational training there and worked there for a number of 
years. He accordingly also established a private life there within the meaning of Article 8 
(art. 8), which encompasses the right for an individual to form and develop relationships 
with other human beings, including relationships of a professional or business nature (see, 
mutatis mutandis, the Niemietz v Germany judgment of 16 December 1992, Series A no. 

25I-B, p.33, para. 29). 
It follows that the applicant's deportation amounted to interference with his right to respect 

for his private and family life." 

(Beldjoudi), Boughanemi, C., Bouchelkia, Mehemi, El Boujaidi, Boujlifa. Bij de afweging onder het tweede lid 
wordt mede in beschouwing genomen welke intensiteit dat familie- en gezinsleven heeft. 
1"9  Klachtnummers 13493/88, 13654/88, 14014/88 (Steenbergen/Van den Brock 1999). 

EHRM 13 juni 1979, Marcia, Series A vol. 31: "In the Court's opinion, 'family life', within the meaning of 
Article 8, includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and 
grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for family life so 
understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop 
normally." (r.o. 45). In deze zaak werd ook familie- en gezinsleven met een tante aangenomen. 
III  Niet in de zaak Nasri, waar het ook niet ingeroepen was. 
I"  In de zaak Moustaquim werd het recht op respect op prive-leven ingeroepen naast het recht op gezins- en 
familieleven, behandelde het Hof het gezins- en familieleven en vond het dat het na het constateren van de 
schending daarvan niet meer op het prive-leven in hoefde te gaan. 
1"  In Boughanemi stelt het Hof nog, dat het door de staat gestelde niet betekent dater geen priv6- en gezins- en 
familieleven aan de orde is en concludeert dater een inmenging is op het recht van artikel 8 EVRM. Het gaat dan 
na of die inmenging gerechtvaardigd is. 
"4  In de zaken na C. constateert het Hof enerzijds dat klager zo lang in het gastland geweest is, er scholing en 
eventueel werk gehad heal; anderszijds komt clan het gezins- en familieleven aan de orde en de conclusie is dat 
inmenging is in het recht op prive- en gezins- en familieleven (Bouchelkia, Mehemi, El Boujaldi, Boujlifa en 
Dalia). 
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Ook als werk en scholing in het gastland ontbreken (Dalia), of klager niet op jonge leeftijd 
gekomen is (Dalia: op 17e of 18e), neemt het Hof inmenging op het recht op prive-leven 
aan. 
Tot op heden is dat niet gebeurd, zonder dat ook irunenging op het recht op gezins- en 
familieleven is aangenomen. Dat lieten de betroldcen feitenconstellaties toe."' 

6.2.3 Prive-, familie- en gezinsleven bij de afweging 

Is de eerste vraag bij de toetsing aan artilcel 8 EVRM of die bepaling van toepassing is en of 
er sprake is van relevant prive-leven of familie- en gezinsleven, prive-, familie- en 
gezinsleven is ook van being bij de belangenafweging of het recht daarop ook geschonden 
is. 
In de afweging of de inmenging op het prive-leven en op het gezins- en familieleven 
gerechtvaardigd is, wegen alle belangen van klager mee. Daaronder zijn ook de belangen 
die niet direct met de familierelatie te malcen hebben, zoals de jaren verblijf, scholing, werk, 
spreken van de taal van het land van herkomst, verbleven hebben in het land van herkomst, 
het ontwikkeld hebben van een sociaal leven in het land van herkomst, het hebben van een 
sociaal leven in het gastland etc. Dat is niet alleen zo bij de verblijfsbeeindigingszaken, 
maar ook bij bijvoorbeeld in de belangenafweging bij positieve verplichtingen (Gill en 
Ahmut). Geconcludeerd kan dus worden, dat de belangen die onder het tweede lid 
meewegen, niet afhankelijk zijn van de vraag of artikel 8 EVRM van toepassing is vanwege 
het familie- en gezinsleven of vanwege het prive-leven. 

6.2.4 Inmenging en rechtvaardigingsgronden 

Artikel 8 EVRM 

In de meeste artikel 8 EVRM-zaken onderzoekt het Hof of de staat een inmenging in het 
gezins- en familieleven gepleegd heeft, dwz iets gedaan heeft, wat ze niet had moeten doen 
(negatieve verplichting: verplichting tot onthouden). Inmenging is alleen gerechtvaardigd 
als die voorzien is bij wet en noodzakelijk is in een democratische samenleving in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van 
het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. Onder voorzien bij wet wordt verstaan dat de norm voldoende kenbaar en precies 
geformuleerd is." 6  
Als doel dat de vreemdelingenrechtelijke maatregelen kan rechtvaardigen wordt door het 
Hof economisch welzijn aangenomen, tenzij er spralce is van een strafrechtelijke connotatie; 

I ' s  Regelmatig hebben rechters van het Europese Hof in opinies bij uitspralcen aangegeven, van mening te zijn, dat 
inmenging in alleen het prive-leven aangenomen moet worden, opdat potentiele klagers niet meer afhankelijk 
hoeven te zijn van de toevallige aanwezigheid van familieleden in het land van verblijf. 
116 Sunday Times-zaak, aangehaald in Alkema/van der Velde p. 265. Aangenomen wordt dat een in de 
Vreemdelingencirculaire opgenomen regel daaraan kan voldoen: in de Berrehab-zaak werd aangenomen, dat de 
weigering voortgezet verblijf gebaseerd was op de Vreemdelingenwet (r.o. 24) en daardoor voorzien bij wet was, 
terwiji de Vreemdelingencirculaire onder 'Relevant legislation_ ...' beschreven was. Of Kamerstukken eraan 
kunnen voldoen, zal afhangen van de duidelijkheid ervan. 
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dan is het doel het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. Rechten en 
belangen van anderen worden door het Hof als doel in het midden gelaten.'" 
Of een inmenging noodzakelijk is, hangt af van de vraag of deze voortkomt uit een pressing 
social need en proportioned is ten opzichte van het gerechtvaardigde doe!." Dat wil zeggen 
dat de staat moet aantonen, waarom het bij afweging van de belangen van betrokkene(n) en 
die van de staat, noodzakelijk is dat die van de staat prevaleren. Sinds de zaak Boughanemi 
geeft het Hof aan, dat het onderzoeken of de inmenging noodzalcelijk is ook betekent dat dat 
het Hof gaat zoeken of er een fair balance is tussen de relevante belangen'". 

6.2.5 Negatieve en positieve verplichtingen'" 

Zoals in de inleiding aangegeven, neemt het Hof aan dat artikel 8 de staat niet alleen 
verbiedt een ongerechtvaardigde inmenging op het recht op respect voor familie- en 
gezinsleven en prive-!even te maken, maar ook een positieve verplichting in kan houden. 
In de zaak Abdu/aziz constateert het Hot hoewel het primaire doel van artikel 8 is het 
individu te beschermen tegen willekeurige inmenging door de autoriteiten, kunnen er 
bovendien positieve verplichtingen inherent aan effectief respect voor het familie- en 
gezinsleven zijn (r.o. 67). Of dat zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. De 
staat heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij het vaststellen welke stappen er genomen 
moeten worden om overeenstemming (compliance) met het verdrag te verzekeren, waarbij 
rekening wordt gehouden met de noden en middelen van de samenleving en met de 
individuen. In dit concrete geval gaat het volgens het Hof niet om immigranten, die then ze 
in het Verenigd Koninkrijk kwamen wonen een gezin achter lieten. Ze trouwden pas, nadat 
ze zich gevestigd hadden. Artikel 8 EVRM omvat geen algemene verplichting voor staten 
om de keuze van huwelijksdomicilie te respecteren en daarom de echtgenoten toe te laten. 
Ook constateert het Hof, dat klaagsters niet aangegeven hebben, dat er belemmeringen 
(obstacles) waren het familie- en gezinsleven elders te beleven, of dater bijzondere redenen 
waren waarom dat niet van hen kon worden verwacht. Verder wisten de klaagsters bij het 
aangaan van de relaties dat hun echtgenoten geen verblijfsrecht hadden (r.o. 68). Het Hof 
vond dan ook niet dat er spralce was van gebrek aan respect voor het familie- en gezinsleven 
op zich en dus ook niet van schending van artikel 8 EVRM (r.o. 69)." 

117 1n de Berrehab-zaak overwoog het Hof uitdrukkelijk, dat her reguleren van de arbeidsmarkt in verband met de 
bevolkingsdichtheid, het economisch welzijn diende, maar niet het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 
feiten (r.o. 26). De rechten en vrijheden van derden blijven daar als gerechtvaardigd doel in het midden. Is er 
sprake van verblijfsbeeindiging na strafbare feiten, dan wordt het voorkomen van wanordelijlcheden en strafbare 
feiten aringenomen als doel. 
II8  Berrehab r.o. 28; alle openbare orde zaken, laatstelijk Balla to. 52. 
119  In Moustaquim was dat nog ten proper balance. In Beldjoudi en Nasri wordt niet over balance gesproken. De 
beoordingen die het Hof gebruikt zijn filet steeds dezelfde. Wet is duidelijk dat het Hof niet alleen zegt te 
onderzoeken of de inmenging gerechtvaardigd is en Cr dus sprake is van ten fair balance; het Hof haalt ook 
begrippen als pressing social need en proportionate nog aan, waaruit blijkt dat het oude criterium om te bepalen of 
de inmenging gerechtvaardigd is, niet vervangen si door een ander, maar dat het nieuwe fair balance emaast staat 
of eraan gelijk is. 
12°  Zie R.A. Lawson, Positieve verplichtingen ander het EVRM: oplcomst en ondergang van de fair balance-test, 
NJCM-Bulletin 1995, p. 558-573 en 727-750. 
121  Wet constateerde het Hof een schending van artikel 8 juncto artikel 14 EVRM. 
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Uit deze formulering blijkt, dat als het gezinsleven in redelijkheid niet elders beleefd kan 
worden Of wanneer er spralce is van al bestaand familie- en gezinsleven, de afweging anders 
uitgevallen zou zijn.'" In het licht van de huidige discussie over positieve verplichtingen, 
kan de vraag gesteld worden of artikel 8 EVRM dan geschonden zou zijn (daar lijkt de 
gebruikte formulering op te wijzen) of dat er dan een inmenging aangenomen zou worden, 
waarvan dan beoordeeld moet worden of die gerechtvaardigd is. 
Positieve verplichtingen kwamen ook al voor in eerdere zaken dan Abdulaziz.'" Was het in 
die tijd niet zo duidelijk, hoe de fair balance tussen de individuele belangen en die van de 
staat gevonden moest worden, het leek erop, dat de afweging een algemenere, lichtere was 
dan bij inmenging. VOOr het Hof in de zaken Giil en Ahmut weer over positieve 
verplichtingen bij immigratie sprak, heeft het echter de leer ontwikkeld:' 24  

"The Court reiterates that the essential object of Article 8 (art. 8) is to protect the individual 
against arbitrary action by the public authorities. There may in addition be positive obligations 
inherent in effective 'respect' for family life. However, the boundaries between the State's 
positive and negative obligations under this provision (art. 8) do not lend themselves to precise 
definition. The applicable principles are, nonetheless, similar. In both contexts regard must be 
had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and 
of the community as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of 
appreciation (see, most recently, the above-mentioned Gill judgement, pp. 174-75, para. 38). "125  

Het is inderdaad niet goed uit de jurisprudentie van het Hof af te leiden, wanneer er nu van 
een negatieve of van een positieve verplichting spralce is. Uit de niet-immigratierechtelijke 
jurisprudentie is geen criterium af te leiden, zelfs niet uit zaken die qua casuspositie veel 
overeenkomsten hebben." 6  In zijn algemeenheid wordt wel aangenomen, dat het 
onderscheid tussen positieve en negatieve verplichtingen te vergelijken is met: moet de staat 
iets extra's doen of dulden, moet de staat zich onthouden van jets, jets juist niet doen. 
Vreemdelingenrechtelijk is dit wel vertaald met: Toelatingszalcen vallen onder de positieve 
verplichting en verblijfsbeeindigingszaken onder de negatieve. Dat het genuanceerder ligt, 
blijkt uit bovenstaande overwegingen in de Abdulaziz-zaak en ook uit het feit, dat de 
Berrehab-zaak gaat over een aanvraag voortgezet verblijf en wedertoelating op een nieuwe 
verblijfsgrond en de Dalia-zaak over opheffing `verbanning' om een nieuwe 

122  Wanneer het Hof de Abdulaziz-zaak in latere zaken aanhaalt, noemt het Hof dat tweede punt als: Artikel 8 omvat 
geen algemene verplichting de keuze van huwelijksdomicilie te respecteren of gezinshereniging toe te staan (zie by 
Giil r.o. 38, later in dit stuk geciteerd; zie ook de teleurstelling die Martens hierover uitspreekt in zijn dissenting 
opinion bij deze zaak Gui , onder 8). 
123  Zie de in r.o. 67 aangehaalde zaken. 
124  R.A. Lawson en H.G. Schermers spreken van `beperking' van het belang van het onderscheid tussen positieve 
verplichtingen en inmenging, Leading cases of the ECRM, n. 17 op p. 82. 
123  Ahmut r.o. 63. Deze redenering komt o.a. ook voor in de zaken EHRM 26 mei 1994, Keegan en EHRM 27 
october 1994, Kroon, NJCM-Bulletin 1995 —1. 
126  In de zaak Keegan (negatieve verplichting) stond de wet eraan in de weg, dat een natuurlijke vader zijn dochter 
kon adopteren of adoptie door anderen kon verhinderen. De inmenging was niet noodzakelijk, omdat het effect was 
dat er geen banden tussen vader en kind ontwikkeld konden worden. In de zaak Kroon (positieve verplichting) 
stond de wet eraan in de weg, dat een natuurlijke vader zijn kinderen kon erkennen, omdat ze staande het huwelijk 
van de moeder met een wider geboren waren. De staat had niet voldaan aan de positieve verplichting feitelijke 
banden te legaliseren. In beide zaken werd de wet niet in orde bevonden, in beide zaken ging het om een jong kind 
en de natuurlijke vader. 
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verblijfsaanvraag te doen. 
In de zaak Ahmut zegt het Hof, na bovenstaand'" citaat: 

"The present case hinges on the question whether the Netherlands authorities were under a duty 
to allow Souffiane to reside with his father in the Netherlands, thus enabling the applicants to 
maintain and develop family life in its territory. For this reason the Court will view the case as 
one involving an allegation of failure on the part of the respondent State to comply with a 
positive obligation." (vervolg r.o. 63) 

Dat zou lcunnen betekenen, dat het onderscheid misschien niet is: toelating of 
verblijfsbeeindiging, maar het daar wel op lijkende: wensen betrokkenen een andere situatie 
dan de huidige of verstoort de overheid de huidige situatie.us Behalve dit laatste citaat wijst 
de zaak Dalia daar ook op, waar het gaat om een moeder die al jaren niet rechtmatig in 
Frankrijk verblijft en vraagt om opheffing van de `verbanning'. In die zaak wordt de 
negatieve verplichting onderzocht en gaat het Hof er kennelijk van uit, dat niet-opheffing 
het vertrek van de moeder uit FranIcrijk inhoudt en in die zin de huidige vorm van het 
gezinsleven verbreekt." 

De redenering tot nu toe over waar het onderscheid positieve/negatieve verplichting in 
vreemdelingenzaken ligt past niet op de zaak Gat Daar wordt het bovenstaand citaat ("The 
Court reiterates....", bier r.o. 38) voorafgegaan door 

en gevolgd door: 

"Secondly, it is necessary to ascertain whether there was interference by the Swiss 
authorities with the applicant's right under Article 8 (art.8)." (r.o. 34) 

"The present case concerns not only family life but also immigration, and the extent of a State's 
obligation to admit to its territory relatives of settled immigrants will vary according to the 
particular circumstances of the persons involved and the general interest. As a matter of well-
established international law and subject to its treaty obligations, a State has the right to control 
the entry of non-nationals into its territory (see, among other authorities, the Abdulaziz, Ca bales 
and Ballcandati v. the United Kingdom judgement of 28 May 1985 [...]). 
Moreover, where immigration is concerned, Article 8 (art. 8) cannot be considered to impose on 
a State a general obligation to respect the choice by married couples of the country of their 
matrimonial residence and to authorise family reunion in its territory. In order to establish the 
scope of the State's obligations, the facts of the case must be considered (see, mutatis mutandis, 
the Abdulaziz, Cabales and Ballcandali judgement previously cited, p. 34, para. 68, and the Cruz 
Varas and Others v. Sweden judgement of 20 March 1991, Series A no. 201, p. 32, para. 88). 
39. In this case, therefore, the Court's task is to determine to what extent it is true that Ersin's 

122  Het bovenstaand citaat, over het onderscheid positieve/negatieve verplichting, wordt vooraf gegaan door het 
kopje: B. Whether the case concerns an 'interference' with the exercise of the applicant's right to respect for their 

family life 'or else an alledged failure on the part of the respondent State to comply with a "positive obligation". 
128  In vreemdelingenzaken zou dit misschien aangehouden kunnen worden. Het verschil tussen Keegan en Kroon 

wordt er niet mee verklaard. Ook de zaak Gin maakt dit onderscheid niet aannemelijk. 
128  Opgemerkt moet worden, dat het Hof dan kijkt naar de feitelijke situatie op het moment van de laatste nationale 
beslissing, ongeacht de vraag of betrokkenen zich conform de regels en te hunner aanzien genomen beslissingen 
gedragen. 
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move to Switzerland would be the only way for Mr Gill to develop family life with his son. 
(..) 
43. Having regard to all these considerations, and while acknowledging that the Giil family's 
situation is very difficult from the human point of view, the Court finds that Switzerland has not 
failed to fulfil the obligations arising under Article 8 para. 1 (art. 8-1), and there has therefore 
been no interference in the applicant's family life within the meaning of that Article (art. 8-1)." 

Het Hof kiest er in deze zaak dus voor te onderzoeken of er een negatieve verplichting 
geschonden is. Bepalend daarvoor is, in hoeverre vader en won aangewezen zijn op 
Zwitserland voor het ontwildcelen van gezins- en familieleven (r.o. 39). Nu ze daar niet op 
aangewezen zijn, heeft Zwitserland de verplichtingen onder het eerste lid van artikel 1 niet 
geschonden en is er geen irunenging. 
De verplichtingen onder het eerste lid betreffen het respect voor het gezins- en familieleven. 
Meestal is dat de positieve verplichting, maar dat wordt hier niet met zoveel woorden gezegd. 
Bovendien wordt op geen enkel moment iets gezegd over de belangenafweging, een fair 
balance gezocht. 
Het Hof ging op zoek naar de negatieve verplichting en komt bij de positieve uit — die op haar 
beurt onvolledig onderzocht wordt. Daar kan uit geconcludeerd worden, dat wanneer het 
gezins- en familieleven niet elders beleefd kon worden, er een inmenging in het gezins- en 
familieleven zou zijn die onder het tweede lid gerechtvaardigd moet worden.'" 

Op grond van bovenstaande zaken lijkt de redenering te zijn: het Hof beslist op niet 
expliciete gronden of het een positieve of negatieve verplichting gaat onderzoeken. Bij een 
negatieve verplichting stelt het expliciet vast of er spralce is van een inmenging, bij een 
positieve verplichting ontbreekt deze stap. Of er ja dan nee een schending is van de 
positieve of negatieve verplichting hangt af van de belangenafweging, die in beide gevallen 
hetzelfde is•"' Het leerstuk van de positieve verplichting is mede zo moeilijk, omdat het Hof 
geen onderscheid maakt tussen het in beginsel bestaan van de positieve verplichting in een 
bepaalde (soort) zaak en de vraag of die verplichting geschonden is, of tussen: is er 
aanleiding een afweging te maken, en: wat is het resultaat van die afweging. 132 

De voor het vreemdelingenrecht zo belangrijke vraag, warmer dan naar de positieve 
verplichting gezocht moet worden, kan naar ons idee niet beantwoord worden met: bij 
toelating positieve verplichting, bij verblijfsbeeindiging de negatieve. Ook het onderscheid: 
de staat moet jets doen, de staat moet iets nalaten, is niet voldoende precies. Van belang 
voor de keuze om de negatieve of positieve verplichting te onderzoeken (dus niet voor de 
vraag wet of niet schending) is ook, of de feitenconstellatie meerdere opties openlaat of niet. 

Andere auteurs komen tot een andere conclusie. Van Dijk heeft zich op het standpunt 
gesteld, dat er bij eerste toelating alleen naar de positieve verplichting gezocht hoeft te 

130  In de Abdulaziz -zaak was ook een van de elementen, of het familie- en gezinsleven elders beleefd kon worden, 
maar uit die uitspraak blijkt niet zonder meer waartoe het Hof zou concluderen als er geen land was waar 
betrokkenen naartoe konden: schending van een positieve verplichting, inmenging of schending van een negatieve 
verpl ichting. 
133  Het resultaat hang dan af van het gewicht van de belangen van het individu en van die van de staat. 
132 Van Dijk onderscheidt de vragen: is een bepaalde maatregel noodzalcelijk voor het genot van een bepaald recht, 
en: heeft de staat een goede afweging gemaalct door de maatregel toch te weigeren, Van Dijk 1994-2. 
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worden, omdat de staat niets gedaan heeft waardoor het gezinsleven zoals het tot dan toe 
plaat had verstoord werd. Dat geldt dan zowel de situatie waarin de gezinsleden voor wie 
toelating gevraagd werd zich nog buiten Nederland bevinden als wanneer zij hier al waren, 
maar geen verblijfstitel bezaten die tot de uitoefening van dat gezinsleven strekte.'" Deze 
opvatting past in de algemene benadering van Van Dijk van positieve verplichtingen.'" Hij 
leidt uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens af, dat dit Hof 
bereid is aan te nemen, dat verdragsbepalingen impliciete positieve verplichtingen bevatten, 
wanneer dat nodig is voor de effectiviteit van de bepalingen; het Hof is terughoudend in het 
aannemen van een hele nieuwe verplichting of in het aannemen van een verplichting die nog 
niet algemeen aangenomen wordt in de Leden van de Raad van Europa. In zijn opvatting 
zou het Hof bij het bepalen of een staat een positieve verplichting heeft, deze staat een 
mime margin of appreciation gelaten moeten worden en zou er gekeken moeten worden of 
er een fair balance bereikt is. Voor van Dijk hoeft bij het bepalen van de fair balance het 
tweede lid niet als leidraad te dienen. Is die balance niet bereikt en heeft de staat daardoor 
een positieve verplichting niet gerespecteerd, dan zou dat een inmenging moeten zijn, die 
onder het tweede lid beoordeeld moet worden. Van Dijk betreurt, dat het Hof zijn 
jurisprudentie niet in deze zin ontwildceld heeft, maar heeft aangenomen dat het onderscheid 
tussen positieve en negatieve verplichting van weinig belang is en dat in beide gevallen 
dezelfde afweging gemaakt moet worden. 
Viering vindt dat bij eerste toelating altijd gekeken moet worden naar de positieve 
verplichting en dat de vraag of die zich voordoet afhangt van alle omstandigheden van het 
geval.'" 
Lambert is ook de mening toegedaan, dat volgens de jurisprudentie van het Hof in zalcen 
betreffende de toelating naar een positieve verplichting gekeken moet worden en in geval van 
verblijfsbeeindiging naar de negatieve.'" Weigering van toelating wordt een inmenging volgens 
haar, waimeer er voor betrokkenen geen mogelijkheid is het gezinsleven elders te beleven. In de 
overige gevallen hangt het van de weging van de belangen van het individu en die van de staat 
af, of er spralce van inmenging is."' Het lijkt erop, dat zij niet van mening is, dat een zo 
geconstateerde intnenging nog aan het tweede lid getoetst moet worden. 

Zolang het Hof niet meer duidelijkheid geeft over de betekenis van positieve verplichtingen in 
vreemdelingenzaken, zal er nog veel geworsteld worden met dit onderwerp. In afwachting 
daarvan is het misschien verhelderend de mogelijke opties aan te geven om tot een schending 
van artikel 8 te komen in een toelatingszaak. 

'" Van Dijk 1994-2. Deze opvatting blijkt ook uit de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Rand van 
State, zie Van Dijk 1994-2. 
I " Van Dijk 1998. 
n5  Kuijer/Steenbergen en Viering, Nederlands vreemdelingenrecht, NCB Utrecht 1999, par. 5.6.3.2 en 5.6.3.4. 
136  Lambert 1999, p. 9. 

Daarbij vindt zij het Hof strenger inzalce gezinsvorming dan gezinshereniging, p. 10. 
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1) Na afweging van alle belangen neemt het I lof aan dat er een positieve verplichting tot 
toelating is (schending positieve verplichting = schenden artikel 8). 

2) De weigering van toelating is een inmenging, die niet onder het tweede lid 
gerechtvaardigd is. 



6.2.6 Belang van het onderscheid po sitieve en negatieve verplichting 

Artikel 8 EVRM 

3) Het resultaat van de fair balance is, dat er een positieve verplichting tot toelating is. 
Het niet voldoen aan de positieve verplichting is een inmenging, die niet onder het 
tweede lid gerechtvaardigd is. (Schenden positieve verplichting is inmenging.) 

Het is niet per se zo, dat het Hof slechts den van de alternatieven hoeft te hebben. In de 
Abdulaziz-zaak is de eerste optic genomen. In de Gid-zaak zat het Hof tussen de tweede en 
derde optie in: het keek niet direct naar inmenging (als in 2), maar concludeerde dat er geen 
positieve verplichting was en daarom geen inmenging; maar bij het concluderen dat er geen 
positieve verplichting was.'" 

De vraag is, of er nog gezocht moet worden naar de vraag of het gaat om een positieve of 
negatieve verplichting nu de &rens tussen beiden toch niet maldcelijk te bepalen is en de 
afweging bovendien in beide gevallen dezelfde is. Wanneer men de zaken Dalia ((geen) 
negatieve verplichting) en Ahmut ((geen) positieve verplichting) naast elkaar legt, lijkt de 
afweging in beide gevallen eenzelfde te zijn. In veel van de tweede generatiezaken wordt de 
pressing social need, proportionaliteit en fair balance naast elkaar gebruikt. '" 
Het antwoord op bovengestelde vraag is, dat artikel 8 EVRM in eerste instantie beschermt 
tegen inmenging. Het Hof heeft uitgemaalct, dat het recht op respect ook een positieve 
verplichting kan behelzen. Voor de zuiverheid moet het in een zaak dan ook blijken of het om 
een negatieve of positieve.verplichting gaat. Verder zijn er de pralctische argumenten, dat het 
Hof zelf dat onderscheid ook maakt - al is niet steeds precies te achterhalen wat de doorslag 
geeft -; dat de uitspraken van het Hof nog niet zo helder zijn dat ze zonder inzicht in dit 
onderscheid begrepen lcunnen worden; en dat er in het begin van de jaren negentig aangenomen 
werd, dat in geval van een positieve verplichting de afweging een andere was dan in geval van 
een negatieve'" en dat die opvatting in de Nederlandse praktijk nog doorsuddert. 

6.2.7 Voortgezet verblijf bij uiteenvallen gezin 

In de zaak Berrehab was aan de orde, of een vader in aanmerking kwam voor voortgezet 
verblijf om gezinsleven te onderhouden met zijn jonge dochter, nadat hij van de moeder 
gescheiden was. Bij het nagaan of de inmenging op het gezinsleven tussen hen 
gerechtvaardigd was, hield het Hof rekening met de afstand tussen Nederland en Marokko, 
de kosten voor het reizen en het feit dat gezinsleven met een jong kind alleen door direct 
contact te onderhouden is. In de inmengingzaken die op deze zaak gevolgd zijn, heeft het 
Hof steeds zonder motivering aangenomen, dat verblijfsbeeindiging van een gezins- of 

138  Als gezegd is het probleem van de Gid-zaak, dat er helemaal geen moment van weging van de belangen is 
geweest. 
"9  Martens geeft in zijn dissenting opinion bij de zaak Gui aan, dat het onderscheid in afweging tussen beiden 
langzamerhand vervaagd is ("has gradually dwindled away", r.o. 8 van zijn opinion) en doet de afweging zonder 
aan te geven of het om positieve of negatieve verplichtingen gaat. 
140 Aangenomen werd, dat er bij een positieve verplichting sprake was van een `gewone' afweging en bij een 
negatieve van een gewogen, in de zin dat de staat moest motiveren waarom de inmenging noodzakelijk was. 
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familielid een inmenging vormde. Die latere zaken betroffen allemaal tweede 
generatievreemdelingen die om openbare orde redenen werden uitgezet. Er is geen 
aanwijzing, dat het in andere zaken wel nog gemotiveerd zou moeten worden, waarom de 
verblijfsbeeindiging inmenging zou zijn. 
Bij de vraag, of de inmenging gerechtvaardigd was, hechte het Hof veel belang aan het feit 
dat het ging om een zeer jong kind, dat om een band met de vader te behouden aangewezen 
is op regelmatig contact. Ter relativering van de belangen van de staat noemde het Hof het 
felt dat Berrehab werkte tot op het moment dat het hem verhinderd werd en dat hij de 
openbare orde niet bedreigde. 

6.2.8 Openbare orde en tweede gene ratie 

Er zijn 10 inhoudelijke uitspralcen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over 
verblijfsrechtelijke gevolgen van strafrechtelijke veroordelingen. Al de zaken betreffen 
kinderen van migranten, die hetzij in een Partij bij het EVItM geboren zijn, hetzij daar bij 
hun ouders zijn komen wonen. De laatsten varieren van jonger dan 2 tot 17 of 18 toen ze 
kwamen. 
De zaken betroffen verblijfsbeeindiging en uitzetting, uitzetting, uitsluiting (verbanning) en 
opheffing daarvan. De vreemdelingenrechtelijke kwalificatie van de maatregel lijIct niet uit 
te maken, evenmin als de vraag of de maatregel door de adtninistratie of de strafrechter is 
opgelegd, of de vraag of vanuit het verblijfsland of vanuit het land van herkomst 
geprocedeerd werd. Dat is in zoverre opmerkelijk, dat in elk geval 2 zaken eigenlijk gaan 
over wedertoelating; Boujlifa gaat over uitzetting na een verzoek om een verblijfstitel nadat 
de laatste 7 jaar eerder verlopen is; en Dalia gaat over de opheffing van de uitsluiting, nadat 
klaagster al in 1987 uitgezet was, maar later terug gekomen is. Het kan zijn, dat het Hof ook 
in die zaken uitgaat van water feitelijk staat te gebeuren. In elk geval verbindt het Hof de 
voorliggende maatregel van beeindiging van niet rechtmatig verblijf aan de eventueel veel 
eerder genomen reactie op de veroordeling(en). 
Het Hof heeft in al de zaken aangenomen, dater sprake was van inmenging in het gezins- en 
familieleven, ongeacht de band tussen de inmiddels volwassen geworden personen en hun 
ouderlijk gezin. In een enkele zaak was er ook imnenging op het gezinsleven met een 
echtgenote en/of kind(eren)."' In veel zaken heeft het Hof ook aangenomen, dater 
inmenging was in het prive-leven. Dit gezien het verblijf van klager in de aangeklaagde 
staat, en eventueel scholing en werk daar. 
De kern van de uitspraken ligt in de vraag, of de inmenging noodzakelijk is in een 
democratische samenleving, dat wil zeggen voortkomt uit een dringende sociale noodzaak 
en proportioneel is ten opzichte van een legitiem doel. Vanaf de zaak Boughanemi wordt 
daartoe een fair balance gezocht tussen de betroklcen belangen. 
Uit de conclusie blijkt, dat het met name gaat om de proportionaliteit.'" 

141  Beldjoudi (met echtgenote), Boughanemi (met kind), C. (met kind), Mehemi (met vrouw en kinderen), Dalia 
(met kind). In de zaken Bouchelkia, El Boujaidi en Boujlifa wordt in verband met de ex tunc toetsing geen rekening 
gehouden met een later gesticht gezirt. 
141  Ten aanzien van de margin of appreciation merkt het Hof in de zaak C. op: "there is nothing to indicate that (..) 
the Belgian authorities acted in an arbitrary or unreasonable manner or failed to fulfil their obligation to strike a fair 
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Het Hof onderstreept de bevoegdheid van de staat om criminaliteit te bestrijden, met name 
als er drugs bij betrokken zijn, die in een samenleving zoveel schade kunnen aanbrengen. Er 
kan niet gezegd worden, dat een bepaald aantal jaren gevangenisstraf bepalend is voor het 
als dan niet proportioneel vinden van de maatregel.'" Ook is de aard van het delict niet 
doorslaggevend.'" De kans op recidive wordt niet altijd onderzocht en er wordt wisselend 
belang gehecht aan verbetering van het gedrag van betrokkene.' 45  Dat alles past in het 
uitgangspunt, dat er bij toetsing aan artikel 8 EVRM een afweging moet zijn van alle 
relevante belangen in het individuele geval. 
Voor wat betreft de belangen van betrolckene het volgende. In alle zaken wordt de band met 
de staat van verblijf en die met het land van herkomst gewogen. Bij de staat van verblijf 
horen elementen als het verblijf, scholing, arbeid en het sociale leven daar, evenals de 
aanwezigheid van het ouderlijk gezin en in hoeverre leden daarvan de nationaliteit van het 
land van verblijf hebben.'" Van verblijf is geen duidelijke indicatie te geven, hoe belangrijk 
de duur is of het feit dat het op jonge leeftijd aanving. 147  Als klager niet geprobeerd heeft de 
nationaliteit van de verblijfsstaat te verlcrijgen, lijkt dat van belang te zijn;'" mislulcte 
pogingen'" worden echter weer niet meegewogen. Ten aanzien van het land van herkomst is 
de belangijkste vraag, of de band meer dan een louter juridische is. Daarbij spelen de 
beheersing van de taal, bezoeken, aanwezigheid van familie een rol. Afwezigheid van 
sociale en emotionele banden lijkt zwaar te wegen.'" 
Zwaar lijkt ook het bestaan van een nieuw gesticht gezin te wegen, als dat tijdens rechtmatig 
verblijf gesticht is."' 

balance between the relevant interests ". De algemene formulering is, dat de maatregel niet gezien kan worden als 
disproportioneel ten opzichte van legitiem doel (Boughanemi, Bouchelkia, El Boujaidi, Boujlifa, Dalia. In de zalcen 
waarin de schending geconstateerd wordt, is de maatregel niet proportioned. 
143  Moustaquim 2 jaar; Beldjoudi 8 jaar; Nasri 5 jaar; Boughanemi 4jaar; C. 5 jaar; Bouchelkia 5 jaar; Me/semi 6 
jaar, El Boujaidi 6 jaar; Boujlifa 7,5 jaar; Dalia 1 jaar. 
144 C., Mehemi, Dalia drugsdelict; Nasri, Boughanemi, Bouchelkia, Boujlifa: verkrachting of ander zwaar 
lichamelijk letsel/lijden slachtoffers. In de zaak Boujlifa worden de termen aard en ernst van het delict gebruikt en 
zwaarte van opgelegde straf. 
145  Bij de zaken waarin schending geconstateerd wordt, wordt rekening gehouden met verzachtende 
omstandigheden of goed gedrag later, maar die aspecten doen zich ook voor in sommige van de zaken waarin geen 
schending geconstateerd is. 
I" Als de leden van het ouderlijk gezin de nationaliteit van de verblijfsstaat hebben, wordt dat altijd genoemd in de 
overwegingen. Bij de afweging is er geen verschil te ontdekken tussen de situaties waarin de leden dat wel 
(Moustaquim, Beldjoudi, Nasri, Boughanemi, Me/semi) of niet (C., Bouchelkia, El Boujaidi, Boujlifa, Dalia) 
hebben. 
147  Dalia is op haar 17e of 18e gekomen en 10 of!! jaar later uitgezet Daarna heeft ze weer jaren niet rechtmatig in 
Frankrijk verbleven. Zij is van alle klagers op de hoogste leeftijd gekomen en heeft in verhouding kort verbleven. 
Toch kan niet gezegd worden, dat dat de doorslag gegeven heeft Bij haar weegt de veroordeling van slechts 1 jaar, 
maar wel wegens drugsdelict, zwaar. Ze heeft ruime banden met het land van herkomst. 
148 In C., El Boujaidi en Boujlifa wordt bijvoorbeeld expliciet overwogen dat er kennelijk geen wens was de 
nationaliteit te vragen. Gezien het feit, dat bijna allen op jonge leeftijd met Justitie in aanraking zijn gekomen, 
hebben ze weinig kans gehad op een positieve beslissing op een eventueel naturalisatieverzoek en is het indienen 
van een dergelijk verzoek van gering feitelijk nut. 
149  Bijvoorbeeld Beldjoudi 

Mehemi, Moustaquim. 
151  Het Hof heeft in de zaken Bouchelkia, El Boujaidi en Boujlifa gesteld, dat gezins- en familieleven dat ontstaan is 
ná het rechtmatig verblijf, niet meetelt. In de zaak Dalia is het daar expliciet op terug gekomen (r.o. 25). Het telt 
mee voor de vaststelling of er gezins- en familieleven is in de zin van artikel 8 EVRM; bij de belangenafweging 
weegt het minder zwaar mee, dan gezinsleven dat tijdens rechtmatig verblijf gevormd is. 
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In de zaalc Mehemi gaat expliciet in op de belangen van de kinderen. Er wordt onder andere 
opgemerkt, dat het leven van de kinderen overhoop gehaald zou worden, wanneer 
geprobeerd zou worden te verhuizen naar het land van herkomst van hun moeder — als hun 
vader daar al toegelaten zou worden. Het handhaven van de permanente uitsluiting zou hem 
van zijn vrouw en kinderen scheiden. Dat felt, naast het hebben van sterke banden met 
Frankrijk en geen band met Algerije, is belangrijk genoeg om tegen een veroordeling tot 6 
jaar wegens een drugsdelict op te wegen. 
In de zaak Beldjoudi weegt zwaar mee, dat de echtgenote en medeklaagster, misschien 
praktische en juridische problemen ondervindt bij het meegaan naar Algerije en daar 
misschien ook niet kan wennen.'" 

6.2.9 Middelen van bestaan 

In de jurisprudentie van het Europese Hof is de vraag of de vreemdeling in zijn eigen 
inkomsten kan voorzien van weinig belang. In de zaak Abdulaziz komt die niet aan de orde. 
In de zaak Call is het felt dat de familie met behoud van Zwitserse uitkering naar Turkije 
terug kan, een van de elementen waarom er geen objectieve belemmering is. In de zaken 
over verblijfsbeeindiging om openbare orde redenen spelen de inkomsten geen rol. In geen 
van de her genoemde zaken voerde de staat beroep op de openbare kas aan als argument om 
het verblijf niet (verder) toe te staan. 
In de zaak Berrehab wordt het felt dat Berrehab werkte tot zijn verblijf beeindigd werd, 
genoemd als een van de elementen, waarom er zo weinig bezwaar tegen voortgezet verblijf 
was. 
Voor het Hof is het middelenvereiste niet zelfstandig aan de orde geweest. Niet of het 
vereiste gesteld mag worden, of de hoogte van het bedrag jets uitmaakt, of er slechts een 
inspanningsplicht gevraagd kan worden, niet of rekening gehouden moet worden met jonge 
kinderen of geringe kansen op de arbeidsmarkt en niet of het gezien het economisch welzijn 
redelijke is dat in beginsel alleen de hier verblijvende de inkomsten moet leveren. 
Elementen bij de beantwoording van die vraag zijn: de 'margin of appreciation' die een staat 
gelaten wordt; de hechtheid van het gezinsleven en de mate van het op ellcaar aangewezen 
zijn; de vraag of gezinsleven door uitzetting/weigering toelating onmogelijk gemaalct wordt; 
wat gezinsleden hier moeten loslaten om het gezinsleven elders te beginnen of voort te 
zetten. Een zekere voorspelling van het oordeel van het Hof is niet te geven. Misschien kan 
wel een element zijn, dat naannate het individu er meer verantwoordelijk voor wordt 
gehouden zijn mensenrecht te kunnen genieten (door over middelen te beschikken) niet 
tegelijkertijd beperkingen gesteld mogen worden aan de bronnen waaruit het geld komt of 
de mogelijkheden om het geld te verdienen.) 

6.2.10 Recapitulatie 

Er is een relatief gering aantal uitspralcen van het Europese Hof voor de rechten van de 

I 52  Crenoemd wordt ook nog, dat ze er bij het aangaan van het huwelijk op had gerekend dat in Franlcrijk te beleven. 
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Mens over artikel 8 EVRM om conclusies uit te treklcen ten aanzien van het 
immigratierecht, temeer omdat meer dan de helft over eenzelfde problematiek gaat. 
Uit de jurisprudentie kan afgeleid worden, dat het Hof niet snel redenen ziet om artikel 8 
EVRM niet toe te passen op mensen die familie van ellcaar zijn.'" 
Verblijfsbeeindiging kan mede een inmenging op het prive-leven zijn; het Hof heeft nog 
niet geconstateerd dat het een inmenging op het prive-leven alleen is. Belangen die als 
prive-leven aan te merken zijn spelen altijd een rol bij de belangenafweging. 
In verblijfsbeeindigingszaken, waarin artikel 8 van toepassing is, neemt het Hof zonder 
motivering inmenging aan. Het hele accent is verschoven naar de belangenafweging onder 
het tweede lid. 
Ten aanzien van eerste toelating onderzoekt het Hof in twee van de drie zaken tot op heden 
of er een positieve verplichting is. De vraag wanneer zich een positieve verplichting 
voordoet is nog steeds moeilijk te beantwoorden. Ook bij het zoeken naar het voldaan zijn 
aan de positieve verplichting ligt het accent op de belangenafweging. 

6.2.11 Enkele discussiepunten 

Het Hof laat staten een margin of appreciation, de ene keer meer, de andere keer minder. 
Zoals Lawson aangegeven heeft, hangt de grootte van de margin niet af van het onderscheid 
positieve/negatieve verplichtingen. Die marge wordt mede verklaard uit de soevereiniteit die 
bij immigratie aan de orde is en het feit dat artikel 8 EVRM noch een andere bepaling 
expliciet over toelating en verblijfsbeeindiging gaat. 
Staten hebben het vreemdelingenbeleid ontwildceld dat bij hen past en daarbinnen ook de 
bescherming van het gezinsleven dat de eigen normen en opvattingen weerspiegelt. Het lijkt 
dan ook zo te zijn, dat staten niet alleen een zekere marge gelaten wordt om negatieve 
beslissingen ten aanzien van vreemdelingen te nemen, maar ook dat het Hof staten in zekere 
zin houdt aan het niveau van bescherming dat zich binnen een stat ontwilckeld heeft. 
Indicaties zijn het meewegen in de Berrehab-zaalc van het feit dat er hier een beleid ten 
aanzien van voortgezet verblijf na scheiding bestond, het meewegen in de Gid-zaak van het 
feit dat bij die verblijfstitel gezinsleven niet mogelijk is (want wat het economisch belang 
betreft hoeft de weigering van toelating van het kind niet te gebeuren, als de ouders hun 
uitkering meekrijgen), het aansluiten bij de Nederlandse beleidscriteria in de Ahmut-zaak. 

Een moeilijke vraag is die naar het ex nunc en ex tunc karalcter van de toetsing door het Hof 
en een discrepantie tussen de feitelijke en de juridische situatie. Het Hof toetst bij 
verblijfsbeeindiging naar het moment van feitelijke verbreking van het gezinsleven (Dalia). 
Heeft die zich nog niet voorgedaan, dan toetst het Hof ex nunc, ook als de bestreden 
beslissing van enige tijd geleden is.'" Dalia is verbannen, verblijft in Frankrijk en vraagt 

153  De uitzondering wordt gevormd door partners van hetzelfde geslacht. Niet alle mogelijke constelleties hebben 
zich voorgedaan in de jurisprudentie. 
154  Helemaal waar is dat niet. In sommige tweede generatie zaken weegt het Hof nieuwe vormen van gezinsleven 
niet mee, omdat ze ontstaan zijn na verblijfsontzegging. In andere zaken is dat weer niet zo. Misschien is het 
afhankelijk van het beroep dat de staat erop doet, hoewel het in beide soorten gevallen om zaken tegen Frankrijk 
gaat. 
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opheffmg van de verbanning ten einde haar situatie te kunnen reguleren. Hoewel het Hof tot 
een negatieve beslissing komt, constateert het wel een inmenging. De vraag is, of de Ahmut-
zaak op dezelfde wijze beslist zou zijn, als Souffiane niet naar kostschool in Marokko 
gegaan was maar de procedure in Nederland afgewacht had.'" Met andere woorden, of hij 
en zijn vader niet sterker hadden gestaan, als ze zich niet zo netjes aan de regels gehouden 
hadden - dat er een premie op het niet opvolgen van de regels zou zijn. Maar nu vader en 
zoon een ander oplossing hadden gevonden, die op zich positief te waarderen was, kon de 
belangenafweging malckelijker ten voordele van de staat uitvallen. 

Bij het wegen van de banden met het land van herkomst en die met het land van verblijf, 
p1aatst het Hof' een negatieve premie op het onderhouden van banden met het land van 
herkomst en de cultuur. Dat staat op gespannen voet met de doeleinden van zowel het 
integratie- als het terugkeerbeleid. 1 % 

6.3 Implementatie 

6.3.1 Regelgeving 

De Nederlandse Vreemdelingenwet refereert niet aan artikel 8 EVRM, evenmin als het 
Vreemdelingenbesluit of het Voorschrift Vreemdelingen. Ook het begrip gezinsleven of 
prive-leven ontbreekt, evenals gezinshereniging, gezinsvorming, voortgezet verblijf omwille 
van gezinsleven, familiebezoek. 

In de Vreemdelingencirculaire is hoofdstuk B1 aan gezinsvorming en gezinshereniging 
gewijd. Hoofdstuk B2 gaat over voortgezet verblijf van secundaire immigranten en 
Hoofdstuk 3 over buitenlandse pleegkinderen. Hoewel Hoofdstuk B1 helemaal en de andere 
twee deels geacht kunnen worden over de toepassing van artikel 8 EVRM te gaan, is er geen 
directe referentie aan die bepaling of de jurisprudentie van het EHRM. Alleen paragraaf 11 
van hoofdstuk B1 gaat hierover. Het begint met de zin: "Bij de beantwoording van de vraag, 
of een beslissing in overeenstemming is met artikel 8 EVRM spelen de volgende vragen een 
rol." Dat geeft het uitgangspunt weer, dat een beslissing eerst volgens de nationale 
beleidsregels genomen wordt en vervolgens getoetst wordt of er geen strijd is met artikel 8 
EVRM."7  . Dit onderscheid is gekunsteld. Met deze weergave wordt geen recht gedaan aan 
het feit dat artikel 8 EVRM in Nederland breed toegepast wordt bij gezinshereniging, 
gezinsvorrning en voortgezet verblijf. Het presenteren van artikel 8 EVRM als een 

153  Het Hof besliste anders in de Ercan-zaak, maar wel pas op een moment dat het kind volwassen was geworden, 
zijn opleiding waarschijnlijk voltooid had en niet meet aangewezen was op het dagelijks contact met zijn 
grootouders. 
156  Koen Hermans, De belangenafweging onder artikel 8 EVRM en het bandencriterium in vreemdelingenzaken, 
scriptie KU Nijmegen 1999. 
157  Aldus ook verweerder in twee van de drie REK-uitspraken van 11 maart 1999 (,4 WB 98/7116 en 98/7662) en de 
vierde herziene druk van Kuijer/Steenbergen en Viering. Deze volgorde is ook sterk te onderkennen in de 
jurisprudentie van de Afdeling (bestuurs-)rechtspraak. De huidige vreemdelingenrechter gaat wartneer het 
onderwerp gezinshereniging/vorming aan de orde komt soms wet meteen tot de toetsing aan artikel 8 EVRM over. 
Dat dat niet hoeft is uitgemaakt in de REK-uitspraken van II maart 1999. 
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uitzondering op, in plaats als de basis van, het Nederlandse beleid, brengt het risico met zich 
mee, dat relevante aspecten restrictief geInterpreteerd worden of voorbeeldrijtjes strict 
gehanteerd worden. 

In Vc B1/11 is de jurisprudentie van het Europese Hof over artikel 8 EVRM verwerkt. Wij 
hebben daarbij enkele kanttekeningen: 
- 	̀Indien de vreemdeling niet eerder een verblijfstitel had, die hem tot de uitoefening van 

gezinsleven in staat stelde, is er geen inmenging'. Dat hoeft naar ons inzicht niet zo te 
zijn; wij leiden uit de Gul-zaak af, dat inmenging ook bij niet toelating voor kan komen. 
Verder is het niet van belang, voor welk doel de verblijfstitel was afgegeven, die 
gezinsleven mogelijk maakte.'" 

- 	'In beginsel bestaat er geen positieve verplichting bij eerste toelating'. Dat klopt, 'in 
beginsel'laat dan ruimte voor onze Gid-interpretatie. 

- 	'Er is gezins- en familieleven als echtgenoten wettig gehuwd zijn'. Dat is niet 
uitsluitend zo, zie hierboven. Het Hof vindt dat de afweging bij gehuwden en 
ongehuwden niet dezelfde hoeft te zijn, zolang in beide gevallen het familie- en 
gezinsleven maar niet helemaal onmogelijk wordt gemaakt. Het aangehaalde is 
overigens niet in overeenstemming met de Nederlandse praktijk om huwelijkse en niet 
huwelijkse relaties ook in het vreemdelingenrecht nagenoeg gelijk te stellen (zie Vc 
B1/3). 

- 	̀Relatie tussen ouder en kind blijft na scheiding van de ouders bestaan als voldaan is 
aan een aantal voorwaarden'. Klopt niet. De relatie blijft bestaan zolang niet vaststaat 
dat die er niet meer is. De hier genoemde elementen kunnen wet een rot spelen bij de 
belangenafweging onder het tweede lid van artikel 8 EVRM of in de fair balance. 

- 	̀Bij een kind van Nederlandse nationaliteit is er alleen belang als er een verblijfstitel 
was die tot gezins- en familieleven in staat stelde'. Zie hierboven voor de verblijfstitel 
die tot het gezinsleven in staat stelde. Ten aanzien van de nationaliteit in deze situatie 
heeft het Hof zich niet uitdrukkelijk uitgesproken. In de tweede generatiezaken is 
nationaliteit wet van belang, maar veelal betreft dat de ouders en volwassen broers en 
zussen. De zaak Mehemi komt qua casus het meest in de buurt, omdat deze ook een 
gezin met jonge kinderen heeft. 

Er is een werkinstructie 181 van 1 november 1998 `Objectieve belemmeringen en positieve 
verplichtingen', die voortkomt uit een uitgebreide discussie in de Tweede Kamer en in de 
jurisprudentie naar de betekenis van artikel 8 EVRM in de situatie dat niet aan alle eisen 
voor gezinshereniging/vorming voldaan wordt (meestal ontbreken voldoende middelen) en 
betrokkenen uit een land komen waar ze niet naar terug kunnen. In de werkinstructie 
worden de verschillende stappen die bij toetsing aan artikel 8 EVRM moeten worden 
genomen zorgvuldig onderscheiden en uitgelegd. Niettemin hebben wij kanttekeningen op 
onderdelen: 
- Dat ervan uitgegaan wordt, dat warmer er objectieve belemmeringen zijn om het 

gezinsleven elders te beleven, er positieve verplichtingen aan de orde zijn. Als gezegd 
is de Giil-zaak is niet eenduidig op dit punt. 

158  Zie recentelijk ook REK 11-3-1999, JV 1999, 88. Het EHRM laat ook niet rechtmatig verblijf meewegen 
(Berrehab, Dalia). Van Dijk (1994-2) is een andere opvatting toegedaan. 
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Er wordt terecht gesteld, dat of er een positieve verplichting is, afhangt van een aantal 
factoren, waaronder de vraag of er objectieve belemmeringen zijn het gezins- en 
familieleven elders te beleven; maar dat verschuift naar: pas als er objectieve 
belemmeringen zijn, moet er vervolgens een afweging plaats vinden om te bezien of er 
een positieve verplichting tot toelating is. 
In de telcst ontbreelct, dat objectieve be lemmeringen ook in de situatie of de (andere) 
personen bier te lande kunnen liggen (Gill: belemmeringen voor zijn vrouw om naar 
Turkije terug te keren gezien haar medische behandeling in Zwitserland). 
Dat er op verschillende plaatsen met rijtjes van voorwaarden gewerkt wordt, waaraan 
voldaan moet zijn wil zich een positieve verplichting voordoen. Daarmee wordt geen 
recht gedaan aan het vereiste van individuele toetsing in het concrete geval - dat 
overigens in de tekst enkele keren benadrukt wordt. Het roept het risico op, dat de 
jurisprudentie niet over de afweging onder artikel 8 EVRM gaat, maar over de 
interpretatie van een van de begrippen in een van de rijtjes. 

Er zijn diverse Kamerstuklcen met betreldcing op artilcel 8 EVRM, waarbij een zwaar accent 
ligt op de situatie, waarin mensen niet terug kunnen naar het land van herkomst, maar ook 
niet voldoen aan alle voorwaarden voor gezinshereniging.)' 9  Deze stukken zijn uitgebreid 
onderwerp van juridische procedures geweest. De Werkinstructie is hier het resultaat van. 

Zijn de beleidsregels het uitgebreidst ten aanzien van toelating van gezinsleden, er is ook 
beleid ten aanzien van voortgezet verblijf/verblijfbeeindiging. Bij voortgezet verblijf na 
verbreking van de relatie waarvoor men toegelaten is, is voorzien dat men op grond van een 
andere relatie, bijvoorbeeld met een of meer kinderen voor voortgezet verblijf in 
aanmerking kan komen (Vc B1/11). Op dat punt volgt de beschrijving nauw de Berrehab-
zaak. Ten aanzien van kinderen die in Nederland zijn geboren of voor gezinshereniging 
gekomen zijn, bestaat een uitgebreid beleid ten aanzien van voortgezet verblijf (Vc B2). 
De Straatsburgse jurisprudentie ten aanzien van verblijfsbeeindiging van tweede generatie-
vreemdelingen die een strafbaar feit gepleegd hebben, is nauwelijks in de beleidsregels 
beschreven. Het Nederlandse beleid ten aanzien van (de integratie van) tweede generatie-
vreemdelingen en het openbare orde beleid zijn echter dusdanig, dat in al de gevallen die 
voor het Hof gekomen zijn in de Nederlandse situatie niet tot verblijfsbeeindiging over 
gegaan zou zijn. Ten aanzien van mensen die kort in Nederland zijn en wier 
verblijfsbeeindiging wordt overwogen na een veroordeling voor een strafbaar feit, worden 
de belangen onder artikel 8 EVRM meegewogen. Daarbij lijkt de Berrehab-zaak meer 
bepalend te zijn dan de Straatsburgse openbare orde-zaken, gezien het - terechte - accent dat 
er ligt op belangen van jonge kinderen. 

Concluderend kan opgemerkt worden, dat artikel 8 EVRM niet in de Vreemdelingenwet is 
terug te vinden. Nederland heeft echter een uitgebreid beleid ten aanzien van toelating van 
gezinsleden. Ook bij verblijfsbeeindiging weegt het moeten achterlaten van gezinsleden in 
Nederland mee. Met deze beleidsregels wordt royaal aan artikel 8 EVRM uitvoering 

159  24 401, nr 6, 20-12-1995, 24 401, nr 20, 20-6-1996 met bijlage; 24 401, nr 21, 9-9-1996; 25 001, nr 7, 14-2- 
1997; 2500!, nr 26, 26-5-1997; 25386, (19637) nr 8,26-6-1997; 19637 (25601), nr 285, 3-11-1997; 19637 (25 
237), nr 320, 9-3-1998 
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gegeven. Dat is echter niet uit de bewoordingen kenbaar, omdat er een scheiding 
aangehouden wordt tussen nationale beleidsregels en de verplichtingen ex artikel 8 EVRM. 
Het kan voorkomen, dat bij de toepassing van de beleidsregels een beslissing toch niet in 
overeenstemming met artilcel 8 EVRM is. Voor dat geval is er een paragraaf in de circulaire 
(Vc B1/11) die artikel 8 EVRM uitwerkt. Bij hebben daar enkele kanttekeningen bij gezet. 

6.3.2 Nationale jurisprudentie 

Artikel 8 EVRM 

Een breed overzicht van de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak over artikel 8 EVRM 
is gegeven door van Dijk in 1994. 160  Hij behandelt uitgebreid de vragen wanneer er sprake is 
van gezinsleven, wanneer er inmenging is en hoe die moet worden bewogen en wanneer er 
sprake is van een positieve verplichting. Daarbij gaat hij gedetailleerd is op de verschillende 
casusposities en nuanceringen die er onder elk van deze vragen mogelijk zijn. Een dergelijk 
onderzoek is ons niet bekend ten aanzien van de jurisprudentie van de Vreemdelingen-
kamers. Een onderzoek dat zo in detail op de huidige stand van de jurisprudentie inzake 
artikel 8 EVRM ingaat, gaat het bestek van dit onderzoek te buiten.' 61  
De Afdeling rechtspraak toetste alleen aan artikel 8 EVRM, wanrieer de toetsing aan de 
nationale beleidsregels niet tot vemietiging leidde. Bij de Vreemdelingenkamer gebeurt het 
ook, dat direct aan artikel 8 EVRM getoetst wordt. Volgens de Rechtseenheidkamer hoeft 
dat echter niet.' 62  

6.3.3 Familie- en gezinsleven 

De Nederlandse rechter heeft uiteraard veel meer situaties ter beoordeling voorgelegd 
gelcregen dan de Straatsburgse. Uit die jurisprudentie blijkt een ruime opvatting over gezins-
en familieleven, die overeenkomt met de aanknopingspunten die het Hof geeft. De 
jurisprudentie gaat verder dan die van het EHRM, in zoverre ook de band tussen mensen 
van hetzelfde geslacht als familie- en gezinsleven aangemerkt kan worden. Ook in de 
Nederlandse jurisprudentie ligt het zwaartepunt niet bij de vraag of artikel 8 EVRM van 
toepassing is, maar bij de belangenafweging. 

6.3.4 Prive-leven 

Er wordt in beleidsregels en jurisprudentie niet vanuit gegaan, dat uitzetting een inmenging 
in het prive-leven in de zin van artikel 8 EVRM kan zijn. 

160  Van Dijk 1994-2 Zie ook M.J.C. Koens, Het verblijfsrecht van buitenlandse gezins- en familieleden en artikel 8 
EVRM; Rechtspraakoverzicht 1990-1992, NJB 1993, p. 1174-1176. 
161  Dit onderzoek heeft immers de verdragsverplichtingen tot onderwerp en de vraag of deze door de Nederlandse 
wetgever en rechter in voldoende mate toegepast worden. 
162  REK 11 maart 1999, JV 1999, 88 en AWB 98/7116 en 98/7662. 
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6.3.5 Positieve en negatieve verplich tingen 

De Nederlandse rechter onderzoekt in geval van eerste toelating of er sprake is van een 
positieve verplichting en bij verblijfsbeeindiging of er een niet-gerechtvaardigde inmenging 
is. De huidige stand van de jurisprudentie is, dat verblijfsbeeindiging waarbij gezinsleden 
achterblijven inmenging oplevert, ook als de verblijfstitel niet het doel had het gezinsleven 
te beschermen.' 

6.3.6 Positieve verplichtingen 

Er zijn erg veel zaken over gezinshereniging en gezinsvorming. In bijna alien wordt een 
beroep op artikel 8 EVRM gedaan. Positieve verplichtingen zijn dan ook een erg belangrijk 
onderwerp in de nationale jurisprudentie. In tegenstelling tot de Afdelingsjurisprudentie 
komt het bij de Vreemdelingenkamer regelmatig voor, dat een bestreden beslissing 
vemietigd wordt, omdat er niet blijkt van voldoende respect voor artikel 8 EVRM. 
De REK-zaken over artikel 8 EVRM gaan bijna allemaal over positieve verplichtingen en 
de situatie waarin het gezinsleven niet in een ander land beleefd kan warden.'" Daarin 
neemt de Rechtseenheidkamer het standpunt in, dat nu het gaat om toelating, gezocht moet 
worden naar de positieve verplichtingen. Bij het bepalen daarvan weegt het voor 
betrokkenen zwaar mee als ze hun gezinsleven elders niet kunnen beleven en voor de staat 
dat het gaat om eerste toelating. Als aan betroklcene een inspanningseis ten aanzien van het 
verwerven van middelen kan worden gesteld, weegt het niet voldoen daaraan mee als een 
van de factoren aan de kant van de stmt." 
Een ander onderwerp uit de REK-zaken over artikel 8 EVRM is de toelating van een 
moeder bij haar zeer jong Nederlands kind.'" Daar wordt bij afweging van alle belangen 
geen positieve verplichting tot toelating aangenomen. De Nederlandse nationaliteit van het 
jonge kind lijkt niet zwaar mee te wegen." Als er nog gezinsleven met de vader is, kan de 
beslissing wel inmenging op diens gezinsleven zijn en wordt die inmenging beoordeeld 
onder het tweede lid. 

6.3.7 Voortgezet verblijf 

Een ander groot onderwerp in de jurisprudentie is voortgezet verblijf na beeindiging 
huwelijk of relatie en een beroep op artikel 8 EVRM om de banden met een of meer 

163  FtEK 11 maart 1999, JV 1999, 88. 
I" REK 15-5-1996, AWB 96/521 VRWET en 96/971 VRWET. JUB 1996/10 nrs 1 en 2; NAV 1996, p. 527-530 
(971), RV 1996, 27; gezinshereniging met asielachtergrond; o.a. gezinshereniging en C-status. REK 9-7-1998 ABW 
9812337 ,JUB 1998/12, nr 3; RV 1998,20, Somalie, objectieve belemmeringen, inspanning, motie Rijpstra, 3 jaren. 
REK 11-3-1999, JV 1999, 88 over vraag naar de betekenis van het bent en het verlies van de vvtv voor 8 EVRM 
165  REK 9 juli 1998., RV 1998, 20. Deze uitspraak is de directe aanleiding voor Werkinstructie 181. 
166  3 zaken van REK 25 september 1997, AWB 97/5074, AWB 96/9718, AWB 96/10782. 
167  In de zaak Dalia wordt door het Hof weinig aandacht besteed aan het Franse kind. In de tweede generatiezaken 
is de nationaliteit van de familiekden wet van belang, maar voorla als indicatie van de integratie in de samenleving 
van verblijf. 
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kinderen te kunnen blijven onderhouden. Deze Berrehab-situatie komt met name voor de 
rechter, als er discussie is over de intensiteit van het gezinsleven met deze of de andere 
ouder. 

6.3.8 Verblijfsbedindiging en openbare orde 

Een derde groter onderwerp in de jurisprudentie is gezinsleven en verblijfsbeeindiging na 
het plegen van een strafbaar feit. Het accent ligt dan helemaal op de belangenafweging. De 
belangrijkste factoren lijken de ernst van het misdrijf te zijn en de leeftijd van de kinderen. 
De dreiging die van betrokkene voor de Nederlandse samenleving uitgaat wordt net als in de 
jurisprudentie van het EHRM niet uitgebreid onderzocht. Anders dan het EHRM Icrijgt de 
rechter geen zaken voorgelegd van langdurig verblijvende tweede generatie-vreemdelingen, 
omdat de Nederlandse beleidsregels hen een sterke rechtspositie geven. 

6.3.9 Toegang 

Het Hof heeft nog geen zaak over toegang, visa of kort verblijf en artikel 8 EVRM 
voorgelegd gekregen.'" Algemeen wordt aangenomen, dat de weigering iemand voor korte 
duur toe te laten, bijvoorbeeld voor familiebezoek of het bijwonen van bijzondere 
familiegebeurtenissen, strijd met artikel 8 EVRM op kan leveren. Dan gaat het niet om een 
positieve verplichting, maar om een inmenging. Het wordt dan immers onmogelijk de wijze 
van uitoefening van familie- en gezinsleven (leven op afstand met af en toe een bezoek) 
voort te zetten. 

6.4 Conclusie 

168  Zie Van Dijk 1994 - 2. ' 

Artikel 8 EVRM 

De Nederlandse rechter is zeer goed bekend met artikel 8 EVRM en de daarop gebaseerde 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat wil niet zeggen, dat 
wij het op alle onderdelen eens zijn met het oordeel, waar de toepassing van artikel 8 
EVRM de rechter toe leidt. Dit onderzoek is er echter geen naar de jurisprudentielijnen van 
de rechter. 

6.4.1 Concluderende opmerkingen ten aanzien van artikel 8 EVRM en de Nederlandse 
rechtspraktijk 

Artikel 8 EVRM is een bepaling van goed twee zinnen. Deze zinnen zijn door het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens geInterpreteerd in de aan hem voorgelegde individuele 
zaken. In deze zaken, heeft het Hof geen antwoord lcunnen geven op alle vragen die zich ten 
aanzien van artikel 8 EVRM in de Nederlandse rechtspraktijk voordoen. Toetsing in het 
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concrete geval staat voor het Hof voorop. Er zit wel `systeem' in de jurisprudentie, in die zin 
dat het Hof in uitspraken voorborduurt op eerdere jurisprudentie. Het komt echter voor, dat 
ten aanzien van een bepaald vraagstuk, de gedachtegang van het Hof niet goed te 
achterhalen is. 
In Nederland worden jaarlijks vele duizenden vreemdelingenzaken beslist. Daarbij heeft 
men, onder andere ter respectering van het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel, 
behoefte aan gedetailleerde richtlijnen ten aanzien van de te nemen beslissing. Dat geldt ook 
beslissingen, waarbij familie- en gezinsleven aan de orde is. De Straatsburgse jurisprudentie 
biedt die richtlijnen niet. Voor zover er wel uitgangspttnten uit de jurisprudentie 
gedestilleerd kunnen worden, geldt daarbij weer dat deze onderling kunnen botsen of dat 
toetsing in het concrete geval toch tot een andere uitkomst zou moeten leiden. 
Er is dus een enorme discrepantie tussen hetgeen `Straatsburg' aan duidelijkheid biedt en tie 
duidelijkheid die de praktijk nodig heeft om in overeenstemming met artikel 8 EVRM te 
kunnen werken. 

Artikel 8 EVRM is niet in de vreemdelingenwet geimplementeerd. Het hele onderwerp 
toelating omwille van gezinsbanden en het belang van gezinsbanden bij verblijfsbeeindiging 
is niet in de wet geregeld. Men kan zich afvragen, of het terecht is, een zo belangrijk 
onderwerp niet in de wet te regelen. 
Zou gezinsleven wel aan de orde komen in de wet, dan is de vraag wat men met artikel 8 
EVRM doet. Het is naar onze mening niet mogelijk, iets over gezinsbanden in de wet op te 
nemen, zonder dat artikel 8 EVRM in de wet voorkomt. Artikel 8 EVRM verwoordt zozeer 
het uitgangspunt dat ook aan het nationale beleid ten grondslag ligt - en altijd gelegen heeft - 
dat het niet refereren daaraan een verkeerd beeld gegeven zou worden. 
Er is dan de optie om naar artikel 8 EVRM te verwijzen, om de tekst van artikel 8 over te 
nemen en om een van deze vorige mogelijkheden te kiezen aangevuld met een begin van 
uitwerking (onder wordt in elk geval verstaan...; dat betekent in ieder geval ...). 
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7 Overige Raad van Europa ve rdragen 

169  De Raad van Europa heeft nu 41 leden. 
17°  Behalve de huidige EG/EER-Lid-Staten zijn dat Turkije, Malta, Cyprus en Zwitserland. 
191  De toepassing van het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand is ruimer. 

Overige Raad van Europa verdragen 

Naast het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, zijn er binnen de Raad van Europa' 69  vele andere verdragen 
gesloten. Een aantal daarvan heeft betrekking op het personenverkeer. Sommigen dienen om 
het reisverkeer te vereenvoudigen en andere zien meer op de toelating, verblijf en 
rechtspositie van de onderdanen van partijen. 
Deze verdragen staan alleen open voor Lid-Staten van de Raad van Europa. Niet alle 
verdragen zijn door alle (oorspronkelijke)' 7° leden ondertekend en geratificeerd. De staten 
die het laatste decennium lid zijn geworden van de Raad van Europa hebben een aantal van 
de verdragen ondertekend en de ratificaties beginnen te komen. 
Het belang van de Raad van Europa verdragen inzake het personenverkeer is relatief. De 
verdragen betreffen de wederzijdse onderdanen;"' zoals aangegeven, zijn niet alle leden van 
de Raad van Europa partij bij al de verdragen. Verder geldt tussen 15 van de Lid-Staten het 
EG-recht, ten aanzien van 15 deels andere het Schengen/EG-recht, ten aanzien van weer 
anderen EER- of EG-Associatierecht en ten aanzien van drie het Beneluxrecht, om alleen de 
constellaties te noemen waaraan Nederland deelneemt. De Raad van Europa-verdragen 
kunnen echter van belang zijn voor onderdanen van die Partijen, voor zover ze geen rechten 
(meer) aan de genoemde verdragen ontlenen. Verder is Turkije Partij bij een aantal van de 
verdragen en komen er steeds meer Midden-Europese staten bij. 
Een andere relativering vloeit voort uit de ontwikkeling van de jurisprudentie onder het 
EVRM, die voor alle vreemdelingen — ongeacht hun nationaliteit - aanspraken schept ten 
aanzien van de Lid-Staten van de Raad van Europa. 

De Raad van Europaverdragen inzalce personenverkeer zijn onder te verdelen in twee 
groepen, die betreffende het reisverkeer en die betreffende de verdere rechtspositie van 
vreemdelingen. 
Het Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand, het Europees 
vestigingsverdrag, het Europees sociaal handvest en het Europees verdrag betreffende de 
rechtspositie van migrerende werknemers zijn gericht op het bevorderen van migratie van de 
wederzijdse onderdanen en het geven van zekerheid omtrent de rechtspositie van migranten. 
Blijkens hun preambules zijn de verdragen gericht op grotere eenheid tussen de leden van de 
Raad van Europa en daardoor een gezamenlijke vooruitgang. Het belangrijkste, maar niet 
het enige wat deze verdragen bieden, is een zekere bescherming tegen verblijfsbeeindiging, 
zowel ingeval van een beroep op de openbare kas als in geval van openbare ordebezwaren. 
De bewoordingen waarin deze bescherming geboden wordt zijn algemeen en laten — al clan 
niet uitdrukkelijk — ruimte voor eigen nationale interpretatie. 

Voor mensen die geen rechten (meer) aan het EG/EER-recht ontlenen zijn de Raad van 
Europa-verdragen op onderdelen van meer belang, dan uit de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving en jurisprudentie blijkt. Er is een discrepantie ontstaan tussen de 
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inhoud van de verdragen en een praktijk die naar ons oordeel niet terecht is. Die discrepantie 
komt voort uit de beperkte uitleg, die de administratie aan de verdragen geeft. Die uitleg 
komt er eigenlijk op neer, dat de verdragen niet alder zouden bieden dan het nationale beleid 
al aan dile vreemdelingen biedt. Daarbij wordt hetgeen er in de verdragstekst staat soms 
beperkt uitgelegd. En waar de verdragen termen als `vergemaldcelijken% `soepeler 
toepassen' en dergelijke gebruiken, wordt er nogal eens aangeven dat het algemene 
vreemdelingenbeleid daar al aan voldoet. Wij onderkennen, dat de verdragen regelmatig 
verwijzen naar nationale invulling van gebruikte termen en dat de verdragen geen absoluut 
minimum aangeven. Naar onze mening wordt er geen recht gedaan aan het met de 
verdragen gevestigde bijzondere regiem dat zoveel mogelijk over en weer tussen Raad van 
Europa-staten toegepast moet worden, wanneer ten aanzien van onderdanen van 
verdragspartijen het algemene vreemdelingenbeleid wordt toegepast.. De grotere eenheid 
die de verdragen volgens hun preambules onder de Raad van Europa-leden moeten vestigen 
en de vooruitgang die daarmee gediend moet worden, vragen ons inziens om een meer 
dynamische toepassing. 
De Nederlandse rechter heeft de beperkte uitleg tot op heden veelal bevestigd. Er is geen 
Raad van Europa-rechter die die uitleg kan toetsen. Enkele verdragen voorzien wel in een 
rapportageplicht, maar de rapportages zijn veelal zo algemeen, dat de vraag welke 
uitwerking er aan de verdragen in het vreemdelingenrecht wordt gegeven niet concreet aan 
de orde komt. 

Het is niet verbazingweklcend, dat in Raad van Europa-verdragen en EG-, EG-Associatie en 
Benelux-verdragen soms eenzelfde terminologie gebruikt wordt. Het gaat tenslotte om 
organisaties binnen dezelfde regio die beogen aan de wederzijdse onderdanen een bijzonder 
regiem te bieden. De verdragen stammen ook grotendeels uit eenzelfde periode. Het is 
frappant, dat de nationale rechter de soms overeenkomstige terminologie in de Raad van 
Europa-verdragen zoveel enger uitlegt dan in de EG-context. Een zekere mate van verschil 
kan wet verklaard worden uit verschil in intensiteit van de samenwerking, die in beide 
Europese organisaties bestaat. Maar het feit dat er in de Raad van Europa niet van eenzelfde 
mate van integatie sprake is als in de Europese Unie vormt op zich geen rechtvaardiging 
om de verdragsregels die wel bestaan in de Raad van Europa zo uit te leggen, dat van een 
bevoorrechte positie van de wederzijdse onderdanen nauwelijks meer blijkt. 
Het bijzondere regiem tussen de Raad van Europa-staten wordt in de Raad van Europa en in 
de verdragen zelf telkens zo benadrukt, dat een redenering als zouden de verdragen geen 
bijzondere verplichtingen voor de onderdanen van Partijen meer scheppen omdat het 
vreemdelingenbeleid ten aanzien van alle vreemdelingen zo verbeterd is, naar onze mening 
niet opgaat. Daarmee wordt juist geen recht gedaan aan de speciale banden. Overigens is het 
algemene vreemdelingenbeleid in de loop van de jaren niet alleen verbeterd, maar ook heel 
wat strenger geworden. 

In het hiernavolgende zal aandacht besteed worden aan de verdragen met gevolgen voor 
toegang, toelating en uitzetting van vreemdelingen. Buiten beschouwing blijven het 
Europees Verdrag tot Sociale Zekerheid" 2  en bepalingen die op toegang tot voorzieningen 

Zie over bet belang van dit verdrag voor de koppelingswet Pres. Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam 17 november 
1998, JV 1998, 223. 
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zien. Bepalingen betreffende de toegang tot arbeid komen alleen aan de orde voor zover ze 
gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. 
Net als in de overige delen van dit onderzoek is de chronologische volgorde van sluiting van 
de verdragen aangehouden; verdragen betreffende reisverkeer en meer uitgebreide 
verdragen staan dus door elkaar. 
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8 Europees verdrag betreffend e sociale en medische bijstand 

8.1 Inleiding 

EV sociale en medische bijstand 

Partij bij dit verdrag'" zijn Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Franlcrijk, 
Griekenland, Ierland, Italie, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, 
llsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Voor hen gelden de uit het verdrag voortkomende 
verplichtingen ten aanzien van de wederzijdse onderdanen. Staten die Partij zijn bij (artikel 
13 lid 4 van) het Europees Sociaal Handvest (Cyprus, Polen, Slowakije en Turkije als niet 
EG/EER landen)'", of bij het Europees verdrag inzake de rechtspositie van migrerende 
werlcnemers (Zwitserland als niet EG/EER land) zijn ook gebonden aan de verplichtingen 
van dit verdrag. Voor hen gelden de verplichtingen ten opzichte van de andere partijen bij 
dat verdrag. 
Voor Nederland gelden de verplichtingen ten opzichte van de onderdanen van partijen bij 
het EVSMB en voor onderdanen van Partijen bij het EVMW en het ESH. Dit laatste 
ongeacht de vraag, of die andere Partijen het betreffende artikel 13 lid 4 ESH geratificeerd 
hebben. 

Binnen de Raad van Europa werd er naar gestreefd grotere eenheid onder de leden van de 
Raad van Europa te bewerkstelligen, teneinde onder meer de sociale vooruitgang te 
bevorderen. In dat licht besloten de Leden hun samenwerking op het sociale gebied uit te 
breiden door aanvaarding van het beginsel van gelijke behandeling van elkaars onderdanen 
bij de toepassing van de wetgeving inzake sociale en medische bijstand. Dat gebeurt in dit 
verdrag met name door een recht op bijstand toe te kennen aan rechtmatig verblijvende 
personen (artikel 1) en door ten aanzien van bepaalde categorieen personen het ontvangen 
van bijstand geen'reden voor repatriering te laten zijn. Ten aanzien van de 
Vreemdelingenwet zijn met name de bepalingen in Titel II (artikel 6- 10) en III (artikel 11- 
14) van het verdrag van belang. 

Ten tijde van de totstandkoming van het verdrag was het de gedachte, dat vreemdelingen op 
het grondgebied van een staat mogen verblijven tenzij ze gerepatrieerd worden; den van de 
gronden voor repatriering'" is het beroep op de openbare kas; verblijf met een 
verblijfsvergunning biedt een sterkere rechtspositie dan verblijf zonder. 
Tegen deze achtergrond bepaalt artikel 6 dat onderdanen van Partijen die rechtmatig 
verblijven - in de zin van artikel 11 - niet gerepatrieerd mogen worden om de enkele reden 
dat ze bijstand behoeven. Onderdanen van Partijen, die op het grondgebied van een Partij 
verblijven, mogen ingevolge artikel 7 na vijf jaar of ingeval ze nauwe banden hebben, niet 
gerepatrieerd worden omwille van het behoeven van bijstand. Zo wordt recht gedaan aan het 

173  Trb. 1954, 200. 
174  Genoemde landen zijn partij bij het ESH; of ze ook artikel 13 lid 4 onderschreven hebben, is ons niet bekend; 
voor de Nederlandse pralctijk is dat ook niet van belang. 
175  De andere gebruikelijke grond is gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid, goede zeden en 
internationale betrekkingen; die komt hier niet aan de orde. Die grond wordt wel behandeld in het Europees 
vestigingsverdrag. 
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beginsel van gelijke behandeling van elkanders onderdanen bij de toepassing van de 
wetgeving inzake sociale en medische bijstand: eigen onderdanen ondervinden ook geen 
repercussies na het ontvangen van die bijstand. 
Overigens komen Partijen overeen slechts met de grootste gematigdheid over te gaan tot 
repatriering, en dan nog slechts wanneer er geen bezwaar bestaat op grond van humanitaire 
overwegingen. 
De artikelen 8-10 geven een terugnameprocedure en de artikelen 12-14 dienen ter 
uitwerking van artikel 7. 
Inmiddels is de algemene benadering van het vreemdelingenrecht gewijzigd in de Lid-
Staten van de Rand van Europa, en in ieder geval in Nederland. De vraag is wat de betekenis 
is van het verdrag in die gewijzigde situatie. In het navolgende zal nauwkeuriger op enkele 
bepalingen van het verdrag ingegaan worden. 

8.2 Analyse 

8.2.1 Artikel 6 

Volgens artikel 6 repatrieert een Verdragspartij een rechttnatig verblijvende onderdaan van 
een andere Partij niet om de enkele reden dat hij bijstand" 6 behoeft. Volgens artikel 11 
betekent rechtmatig verblijf verblijf met een verblijfstitel en bepaald verblijf hangende een 
procedure (zie verder hieronder). De term 'repatrieren' die hier gebruikt wordt betekent in 
huidige termen verbligsbeeindiging" en daarop volgende uitzetting, dat wil zeggen het 
intrekken, niet verlengen of laten vervallen van een verblijfstitel en daadwerkelijke 
uitzetting van betroldcene naar zijn land van herkomst. Artikel 6 bepaalt verder, dat het 
verdrag geen afbreuk doet aan het recht tot verwijdering om andere redenen dan de enkele 
reden genoemd in dat artikel. Dat betekent, dat verblijfsbeeindiging op openbare orde 
gronden 'gewoon' kan plaatsvinden indien ge'indiceerd." 

8.2.2 Artikel 7 (a) 

Hoewel dat niet uit de bewoordingen volgt,'" wordt aangenomen, dat artikel 7a de groep die. 
door artikel 6 beschermd wordt nader beperkt."° Personen kunnen volgens artikel 7a om de 
enkele reden, dat zij bijstand behoeven alleen gerepatrieerd worden, els zij niet gedurende 5 

176  Zie voor een definitie van het begrip bijstand artikel 1 EVSMB. 
177  Zie in Kamerstukken II 1978/1979 , IS 649, nr. 2, p. II. 

Zie hierover echter het Europees vestigingsverdrag en het Europees verdrag inzake migrerende werknemers. 
I " Artikel 7 kan zonder problemen zo gelezen worden, dat het een andere categorie personen betreft, die ook 
bescherming tegen repatriering krijgen als ze bijstand behoeven. Artikel 12 en 13 staan niet aan die lezing in de 
weg, in tegendeel. Het zou dan wel gaan om een kleine groep, immers mensen die en Sjaar niet (helemaaft 
rechtmatig verblijven en bijstand behoeven (lees krijgen). Wat tegen deze interpretatie pleit is artikel 14, dat zegt 
dat perioden waarin bijstand genoten wordt buiten beschouwing blijven bij het berekenen van de vijf jaar van 
artikel 7a. 
1811  Swart 1978. 
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8.2.3 Artikel 7 (b) 

EV sociale en medische bijstand 

jaar voortdurend verblijf hebben gehad,'" gezond genoeg zijn om vervoerd te worden en 
geen nauwe banden hebben met het land van verblijf. Die voorwaarden zijn cumulatief. 
Anders gezegd, bij vijf jaar verblijf, of een slechte gezondheidstoestand of nauwe banden, 
mag het verblijf van betroklcene niet beeindigd worden omwille van beroep op de openbare 
kas. 
Artikel 7a spreekt van verblijf (residence) en niet van rechtmatig verblijf (lawful residence) 
zoals artikel 6. Dat betekent volgens ons, dat het verblijf niet gedurende de hele vijf jaar 
rechtmatig geweest hoeft te zijn. Artikel 12 en 13 geven aan, hoe de aanvang en voortduring 
van het verblijf aangetoond kunnen worden. Deze twee bepalingen zouden niet nodig zijn, 
als het om 5 jaar rechtmatig verblijf in de zin van artikel 11 zou gaan, omdat de 
vreemdelingenautoriteiten dan zelf over de gegevens betreffende de aanvang en voortduring 
van het verblijf beschiklcen.'" 

Het is de vraag, of mensen die aan de voorwaarden van artikel 6 en 7 voldoen, gerepatrieerd 
mogen worden om de enkele reden, dat ze niet meer aan een beperking voldoen, die gericht 
is op het verlcrijgen van inkomsten (toelating voor arbeid). Het verdrag verbiedt dit niet. 
Maar als de staat het meerdere niet mag, mag hij dan het mindere we!? Als de staat zo 
iemand niet mag uitzetten vanwege het beroep op de openbare kas, mag hij iemand dan wel 
na vijf jaar verblijf uitzetten vanwege het niet meer voldoen aan de beperking? Juist het zich 
voordoen van het beroep op de openbare kas is in het algemeen toch een belangrijke reden 
om het verblijf te beeindigen - en daartegen is bescherming geboden. 

Partijen komen volgens artikel 7b verder overeen, slechts met de grootste gematigdheid over 
te gaan tot repatriering, en dan nog slechts wanneer er geen bezwaar op grond van 
humanitaire overwegingen bestaat. Deze bepaling noemt niet expliciet de wederzijdse 
onderdanen. Gezien de context van artikel 6 en de preambule van het verdrag, is 
aannemelijk dat het hier niettemin ook gaat om die onderdanen. 
Artikel 7a slaat niet per se op dezelfde personen als artikel 6 of 7a. Wij gaan ervan uit, dat 
artikel 7b ruimer is en ook op artikel 6b aansluit, dat staten het recht laat personen te 
verwijderen om andere redenen dan het behoeven van bijstand. Het betreft dan personen van 
artikel 6a die niet aan de voorwaarden van artikel 7a voldoen en de personen, die om andere 
redenen gerepatrieerd worden. De tekst laat immers de ruimte, dat het hier om elke 
repatriering gaat en niet alleen die omwille van het beroep op de bijstand. Dat wordt 
bevestigd door artikel 8, dat de overname regelt en verwijst naar personen die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 gerepatrieerd worden. 
Tegen deze interpretatie kan ingebracht worden, dat het verdrag met name om 
bijstandsgerelateercle zaken gaat. Aan dat argument doet echter weer at dat de bepalingen 

181  De vijfjaar geldt, als de persoon voor zijn 55e binnenlcwam; kwam hij na zijn 55e binnen geldt een termijn van 
10 jaar. 
182  De Afdeling rechtspraak is van de opvatting uitgegaan, dat ook artikel 7a rechtmatig verblijf vereist, ARRvS 11 
juni 1987, RV 1987, 87. Groenendijk spreelct daar in zijn noot zijn verbazing over uit. 
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8-10 over de overnameprocedure een belang lijken te hebben, dat bijstandsgerelateerde 
repatriering overstijgt. Kortom, dit punt is niet duidelijk. 
De in acht te nemen grootste gematigdheid en de humanitaire overwegingen geven in 
tegenstelling tot de rest van het verdrag, geen precieze maatstaven. Dat betekent niet, dat ze 
de beslissingsvrijheid van de staten niet beperken. De 'grootste gematigdheid' betekent toch 
dat er terughoudendheid ten aanzien van de repatriering is. Die gematigdheid slaat op het 
algemene repatriaringsbeleid (ten aanzien van de onderhavige groep personen). 
Ten aanzien van de individuele persoon moet dan nog nagegaan worden, of er bezwaren zijn 
op grond van humanitaire overwegingen. Humanitaire overwegingen is niet helemaal 
hetzelfde als individuele belangen, maar betreffen in elk geval de band met personen in 
Nederland, de mate waarin iemand aangewezen is op Nederland en de mogelijkheden in het 
land van herkomst. 
Als er dan ondanks de grootste gematigdheid en de humanitaire overwegingen toch tot 
repatriering overgegaan wordt, zal gemotiveerd moeten worden, waarom die gematigdheid 
toch een dergelijke beslissing toelaat en waarom er ten aanzien van die persoon geen 
bezwaar op grond van humanitaire overwegingen bestaat. 

Een volgende vraag is, in hoeverre dit verdrag ertoe dwingt, de wederzijdse onderdanen een 
'betere behandeling te geven dan vreemdelingen in het algemeen. Gesteld kan immers 
worden, dat het verdrag is 'ingehaald' door het algemene vreemdelingenbeleid. Gesteld kan 
echter evenzeer worden, dat naarmate het algemene vreemdelingenbeleid gematigder wordt 
of meer rekening houdt met humanitaire redenen, er ten aanzien van die onderdanen nog 
steeds een meer positieve attitude aangenomen moet worden om recht te doen aan de 
doelstelling van het verdrag. 

8.2.4 Artikel 8-13 

De artikelen 8-10 gaan over de repatriaringsprocedure en het terugnemen van de eigen 
onderdanen. De artikelen 11 tot en met 14 gaan over Werblijf 
Artikel 11 omschrijft rechtmatig verblijf als verblijf met een verblijfs- of andere soortgelijke 
vergunning, welke volgens het nationale recht van de staat van verblijf vereist is. Verzuim 
de vergunning te verlengen door achteloosheid brengt geen verval van het recht op bijstand 
teweeg.'" Rechtmatig verblijf eindigt bij een bevel tot verwijdering, tenzij schorsing van de 
uitvoering wordt verleend. Zolang iemand in procedure is over verlenging of intrelcking van 
een verblijfstitel, blijft het verblijf dus rechtmatig, tenzij uitzetting wordt gelast en deze niet 
geschorst wordt. 
Ten aanzien van het (niet rechtmatige) verblijf van artikel 7 wordt in de artikelen 12 tot en 
met 14 aangegeven, hoe dat bewezen en berekend kan worden. Bij de bepaling van de vijf 
jaar tellen perioden van afwezigheid van minder dan drie maanden gewoon m&". 
Afwezigheid van meer dan zes maanden doet artikel 7 niet meer van toepassing zijn. Van 

183  Daarmee zou dat verzuim dus oak niet mogen leiden tot niet verlenging van de verblijfsvergunning wegens die 
bijstand. Den bepaling I ijkt uit te gaan van de vooronderstelling dat verzuim zonder een beroep op bijstand al 
helemaal niet tot niet-verlenging leidt 
I " Dit tenzij veroorzaalct door repatriering of verwijdering. 
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perioden van meer dan drie en minder dan zes maanden moet onderzocht worden of ze 
meetellen. Er worden daar criteria gegeven om na te gaan of het hoofdverblijf verplaatst is. 
De perioden dat iemand bijstand heeft gehad blijven achterwege bij de berekening van de 
vijf jaar. 

8.3 Implementatie 

Het EVSMB is in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving niet geImplementeerd, maar er 
is wel een hoofdstuk in de Vreemdelingencirculaire aan gewijd (B6). In dat hoofdstuk 
worden de onderdanen van staten genoemd, die Partij zijn bij het EVSMB, maar niet die die 
partij zijn bij het ESH of EVMW. Dat betekent onder andere, dat de niet EG/EER-staten 
Polen, Slowakije en Cyprus ten onrechte ontbreken. 
Verder gaat de Circulaire ervan uit, dat er pas bescherming tegen uitzetting wegens een 
beroep op de openbare kas is wanneer betroldcene een aaneengesloten periode van vijf jaar 
rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Dat is in strijd met artikel 7a EVSMB, voor wat 
betreft de rechtmatigheid van het verblijf over de hele periode. Verder is niet verduidelijkt 
dat in procedure zijn ook rechtmatig is. Er is door de term `aaneengesloten' een risico dat 
geen recht gedaan wordt aan artikel 13 ten aanzien van de meerekening van perioden van 
afwezigheid. 
De Circulaire geeft terecht aan (B6/2.2), dat een vreemdeling die bijstand geniet en niet 
gedurende 5 jaar aaneengesloten (ten onrechte: rechtmatig) verbleven heeft, slechts voor 
uitzetting in aanmerking kan komen als hij in goede staat van gezondheid verkeert en geen 
bijzondere band met Nederland heeft. 
Dat de mogelijkheid om een vreemdeling op andere gronden uit te zetten, bijvoorbeeld 
openbare orde, onverlet blijft (B6/3) delen wij. Wanneer de grond 'het niet meer voldoen 
aan de beperking is, omdat betrokkene een bijstandsuitkering Icrijgt', is er naar ons oordeel 
sprake van onjuiste verdragsuitlegging. 

Het EVSMB is in de jurisprudentie vooral aan de orde geweest in relatie tot het recht op 
bijstand; deze jurisprudentie heeft een nieuwe impuls gekregen onder invloed van de 
Koppelingswet.'" Veel van deze jurisprudentie betreft de vraag, wanneer iemand rechtmatig 
in Nederland verblijft in de zin van artikel 11 EVSMB en dus aanspraalc heeft op bijstand in 
de zin van artikel 1 EVSMB. Het antwoord is grofweg, dat een zekere instemming met 
verblijf, ook in afwachting van een beslissing over eerste toelating, rechtmatig verblijf 

I" KB van 6 juni 1980, RV 1980, 92, rechtmatig verblijf in de zin van EVSMB hangende herzieningsprocedure 
KB van 26 februari 1985, RV 1985, 86, bewust gedogen is niet rechtmatig verblijf in de zin van EVSMB Pres. Rb. 
's-Gravenhage 12 augustus 1998, AWB 98/5394 (JV 1998 afl. 13, 184); Koppelingswet/Abw; wat is rechtmatig in 
de zin van artikel ha EVSMB. 
Pres. Rb. 's-Gravenhage sector Bestuursrecht 7 oktober 1998, rolnr. 98/666. 
Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 oktober 1998, nr. 98/1056 (JV 1998, afl. 14, 198); Koppelingswet/Abw; voor rechtmatig 
verblijf in de zin van 11 EVSMI3 is voldoende dat betrokkene beschikt over een document waaruit blijkt dat 
uitzetting achterwege blijft; elkaar tegensprekende interpretaties EVSMB door regering. 
Pres. Rb. 's-Gravenhage sector Bestuursrecht 8 oktober 1998, rolnr. 98/5912. 
Pres. Rb. Amsterdam 17 november 1998, AWB 98/8069 (JV 1998, 0.16, 223); koppelingswet 
Pres. Rb. Den Haag, 12 januari 1999, AWB 98/9415, (JV I999,afl. 3, 94); er is rechtmatig verblijf in de zin van 
artikel 11 EVSMB in afwachting van beslissing op asielverzoek, ook al is er een Dublin-claim gelegd. 
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oplevert.'" Die jurisprudentie verheldert de immigratierechtelijke betekenis van het EVSMB 
niet veel. Immers, ten aanzien van de mensen die met instemming van de autoriteiten hier 
(voorlopig) mogen blijven, is nou juist niet aan de orde of repatriering volgens artikel 6 en 7 
wel toegestaan is. Pas als het ontvangen van bijstand afbreuk doet aan het overigens 
toegekende verblijfsrecht, komt artikel 6 aan de orde. 
Ten aanzien van het immigratierecht en het EVSMB zijn er veel minder uitspraken." Deze 
jurisprudentie is te schaars en casuYstisch om te kunnen vaststellen, dat de betekenis van het 
EVSMB nu duidelijk is. 

8.4 Conclusie 

Het EVSMB geeft bescherming tegen uitzetting om de enkele reden dat iemand een beroep 
op bijstand doet. Die bescherming geldt mensen die op dat moment rechtmatig verblijven en 
die vijf jaar hebben kunnen verblijven. Naar onze mening hoeft er daarbij geen sprake te 
zijn van (volledig) rechtmatig verblijf. De Vreemdelingencirculaire — en de Afdeling 
rechtspraak — gaan er echter van uit, dat de 5 jaar verblijf rechtmatig moeten zijn. 
Verder zijn er bepalingen over terughoudendheid bij repatriering. 
Het EVSMB is van belang voor EG/EER-onderdanen voor zover ze niet (meer) aan de 
vereisten van die verdragen voldoen en voor onderdanen van Cyprus, Malta, Polen, 
Slowakije en Turkije. 

Deze zin geeft de jurispmdentie nauwkeuring genoeg weer ten behoeve van het huidige onderzoek, maar niet ten 
behoeve van de vraag wanneer iemand aanspraak op ten uitkering heeft. Die vraag valt buiten dit onderzoek. 
1117  ARRvS 26 maart 1979, RV 1979, 55; eerste Rand van State uitspraak: drie jaar werkloze Turk. Weigering 
verlenging vtv wordt niet onder repatriering gevat; deze gebeurt ook niet wegens beroep op bijstand, maar wegens 
niet meer voldoen aan beperking. De regering neem afstand van deze opvatting, o.a. in Kamerstukken 1/ 1978/1979, 
15 649, nr 2, p. 11, zie de noot bij deze uitspraak. 
ARRvS 6 juni 1980, Wee koverzicht 1980, R 2248. 
ARRvS 11 juni 1987, RV 1987, 87, Afdeling komt terug op RV 1979, 55, maar vindt dat verblijf in de zin van 
artikel 7 EVSMB rechtmatig moet zijn. 
Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 29 februari 1996, MR 1996, 107, geen repatriering, want rechtmatig verblijf 
in de zin van artikel 6, deels ontleend aan EG-recht, deels aan verblijfsvergunning en toestemming procedures af te 
wachten; geen venvijzing naar artikel 7; het verweer dat het niet meer bestaan van de beneficing de 
intreldcingsgrond vormt wordt terzijde gelaten. 
Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam, 19 juni 1996, AWB 95/11513 (RV 1996, nr. 35, MR 1997,9 flits), beroep 
op EVSMB; President overweegt dat nu er zeer tang legaal verblijf is geweest, het verblijf niet beeindigd mag 
worden wegens het ontbreken van middelen; onderzocht moet worden welke verblijfstitel gegeven moet worden. 
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Partij bij dit verdrag zijn Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, 
Italie, Luxemburg, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninlcrijk en Zweden, op 
Turkijem na EG/EER-Lid-Staten. De Nederlandse verplichtingen gelden ten aanzien van de 
onderdanen van deze staten. 
Ook dit verdrag staat blijkens de Preambule in het teken van het bereiken van grotere 
eenheid tussen de leden van de Raad van Europa. 
Hoofdstuk I van het verdrag gaat over binnenkomst, verblijf en verwijdering. Hoofdstuk IV 
gaat over de uitoefening van op winst gerichte activiteiten. Het verdrag ziet verder op de 
uitoefening van burgerrechten (hoofdstuk II), gerechtelijke en administratieve garanties 
(hoofdstuk III) en individuele rechten (hoofdstuk V). 

9.1 Binnenkomst, verblijf en verwij dering; openbare orde 

9.1.1 Inleiding 

Europees Vestigingsverdrag 

Behoudens redenen van openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of goede 
zeden vergemaldcelijken Partijen de toegang tot haar grondgebied voor tijdelijke verblijf 
(artikel 1) 190, het voortgezet of duurzaam verblijf van wederzijdse onderdanen, voor zover 
zulks verenigbaar is met de economische en sociale toestand (artikel 2), en bescherming 
tegen verwijdering bij rechtmatig verblijf (artikel 3). Toelating voor niet tijdelijk verblijf 
wordt niet genoemd, maar valt er gezien de titel van het hoofdstuk (Binnenkomst, verblijf en 
verwijdering) waarschijnlijk wet onder. Dat kan, als onder voortgezet en duurzaam verblijf 
(artikel 2) ook de voortzetting van tijdelijk verblijf in de zin van artikel 1 valt. 
Na twee jaar rechtmatig verblijf geldt een speciale procedure in geval van verwijdering 
(artikel 3 lid 2). Na tien jaar rechtmatig wonen (in tegenstelling tot verblijven) mag 
verwijdering alleen plaats vinden op bijzonder ernstige openbare orde gronden (artikel 3). 

In de Bijlage wordt de openbare orde beperking nader uitgewerkt, in die zin dat de 
begrippen ingevuld mogen worden aan de hand van nationale criteria en een beperking van 
politieke rechten mogen inhouden. De nationale voorschriften inzake toegang en verblijf 
worden door het verdrag niet aangetast, voor zover ze er niet mee in strijd zijn. Rekening 
moet worden gehouden met familiebanden (Afdeling III). 
Verder mogen nationale criteria gehanteerd worden voor het beoordelen van de openbare 
orde en van de economische en sociale toestand, welke zich zou kunnen verzetten tegen 
toegang voor voortgezet of duurzaam verblijf of de uitoefening van op winst gerichte 
activiteiten (Afdeling I.a.2). 

188  Trb. 1956, 20. Het verdrag van 1955 werd door Nederland in 1969 bekrachtigd. 
189  Turkije heeft dit verdrag pas 20 maart 1990 geratificeerd, na ondertekening in 1955. 
19°  Swart geeft aan, dat onder tijdelijk verblijf in de landen van de Rand van Europa in de regel verblijf voor niet 
meer dan drie maanden wordt verstaan, Swart 1978, p. 465. 
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9.1.2 Analyse 

Dit verdrag is in zoverre een pendant van het EVSMB, dat hier de grond 'openbare orde' en 
daar 'beroep op de openbare kas' aan de orde is. Zoals uit de Bijlage blijkt, wordt de 
openbare orde beperking naar nationale criteria ingevuld. Op dat punt voegt het verdrag dus 
niet veel toe. Dat is anders ten aanzien van de bepaling, dat Partijen van de mogelijlcheid 
van verwijdering gebruik malcen met de omzichtigheid welke de bijzondere banden tussen 
de leden van de Raad van Europa met zich meebrengen." Verwijderingsbeslissingen vergen 
op dit punt een bijzondere motiveringsplicht. 
Swart is in zijn proefschrift vrij cynisch over dit verdrag." 2  De enige bepaling, die volgens 
hem wel lets toevoegt, is artikel 3 lid 2. Dat geeft aan, dat behoudens dwingende redenen 
van nationale veiligheid (niet openbare orde) een onderdaan van een Partij die langer dan de 
twee voorafgaande jaren rechtmatig op het grondgebied heeft gewoond, niet verwijderd 
wordt zonder gronden daartegen te mogen aanvoeren en zich te wenden tot een bevoegde 

autoriteit. 
Artikel 3 lid 1 vraagt naar onze mening ook aandacht. Daarin staat, dat een onderdaan die 
rechtmatig op het grondgebied van een andere Partij woont slechts uitgezet kan worden op 
openbare orde gronden. In Afdeling II van het Protocol staat, dat die onderdanen geacht 
worden rechtmatig te wonen op dat grondgebied, indien ze voldaan hebben aan alle 
nationale voorschriften die niet met dit verdrag in strijd zijn. Dat lijkt erop te wijzen, dat 
uitzetting op grond van een beroep op de openbare kas niet mogelijk is. 

9.1.3 Implementatie 

Artikel 3 lid 2 is volledig geimplementeerd in artikel 103 Vb en Vc B5/1. Daarover is ook 

de nodige jurisprudentie, die niet omstreden is.'" 
De overige bepalingen zijn niet expliciet geimplementeerd in het Nederlandse 
vreemdelingenrecht en daar is ook geen aanleiding toe, met uitzondering van de positievere 

benadering van onderdanen van Partijen bij dit verdrag ten opzichte van vreemdelingen in 
het algemeen. De omzichtigheid die in acht genomen moet worden bij verwijdering van 
onderdanen van verdragspartijen, zal moeten blijken uit de individuele beslissing daarover. 
Daarbij komt in ieder geval de vraag aan de orde, of een andere grond dan openbare orde 
wel gesteld mag worden en of openbare orde anders uitgelegd wordt dan ten aanzien van 
vreemdelingen in het algemeen. 
Voor dergelijke afwegingen moeten de betrokken ambtenaren wel geinstrueerd zijn. Het is 
dus wenselijk het Vestigingsverdrag in de vreemdelingencirculaire te implementeren. 

191  Afdeling III onder c, zie Swart 1978, p. 466. Als positieve punten noemt hij verder nog, dat bij venvijdering 
rekening gehouden moet worden met het gedrag gedurende de bele verblijfsperiode, uitzetting slechts in 
individuele gevallen plants mag vinden. 
191  Swart 1978, p. 466. 
193  Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, 1 september 1995, AWB 95/2519 (MR 1995, 156), hoorplicht 
- ARRvS, 19 maan 1996, no. R02.91.2947 (MR 1996, 90), artikel 4 EVV ziet niet op verblijfsrecht. 
- Pres. Rb. Zwolle, 11 september 1996, AWB 96/3881 (JUB 1996, nr. 18, 3), beroep op artikel 3 EVV faalt, omdat 
geen verlenging van de verblijfsvergunning is aangevraagd. 
- Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 maart 1997, AWB 97/766 (MR 1997, 114), artikel 3 lid 2 EVV. 
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9.1.4 Conclusie 

Het Vestigingsverdrag is op het punt van binnenkomst, verblijf en verwijdering vooral van 
belang voor EG/EER-onderdanen van de verdragspartijen die geen rechten aan het EG/EER 
recht kunnen ontlenen en voor Turkse onderdanen, die geen rechten aan het EG-Turkije 
Associatierecht kunnen ontlenen. De meeste bescherming geldt verwijdering, in procedurele 
zin en in beperkte zin ten aanzien van de gronden. 

9.2 Artikel 10-17 

9.2.1 Inleiding 

Ingevolge artikel 10 machtigen Verdragspartijen onderdanen van andere Partijen om op haar 
grondgebied winstgevende arbeid uit te oefenen op voet van gelijkheid met haar eigen 
onderdanen. Daarbij maalct het niet uit of betrokkene voor eigen rekening werkt of in dienst 
van een werkgever. De machtiging geldt, tenzij de betrokken staat ernstige economische of 
sociale redenen heeft om die niet te geven. 
Artikel 12 en 13 zien op de daaropvolgende periode van arbeid. Artikel 12 bepaalt dat 
degene die een bepaalde periode rechtmatig gewoond heeft en rechtmatig gewerkt heeft, 
zonder de beperking van artikel 10 toegang heeft tot enigerlei op winst gerichte activiteit. 
Dat betekent, dat na die perioden ernstige economische of sociale redenen niet meer 
tegengeworpen mogen worden. Artilcel 13 gaat over toegang tot de openbare dienst. Artikel 
14 geeft onder andere een standstill bepaling, met voorbehoud van dwingende redenen van 
economische en sociale aard in te roepen ten opzichte van de Secretaris Generaal van de 
Raad van Europa.'" Artikel 15 gaat over bewijzen van vakbekwaamheid en voorziet er ook 
in dat in bijzondere gevallen personen naar een andere staat kunnen worden geroepen om 
hun collega's bijstand te bieden. Artikel 16 geeft aan, dat handelsreizigers geen enkele 
machtiging nodig hebben om hun beroep op het grondgebied van een andere partij uit te 
oefenen, voor maximaal 2 maanden per 6 maanden. Artikel 17 gaat over 
arbeidsvoorwaarden en lonen. 

9.2.2 Analyse 

Europees Vestigingsverdrag 

De bepalingen over de op winst gerichte activiteit gaan niet verder dan het EG/EER-recht; 
ze bieden niets meer aan de economisch actieven en niets aan de mensen die niet 
economisch actief zijn. Ten aanzien van Turkse onderdanen zijn ze van belang in zoverre ze 
verder gaan dan het EG-Turks associatierecht. Dan gaat het om werknemers die nog geen 
toegang tot de arbeidsmarkt hebben of niet aan de criteria van voortgezet verblijf voldoen. 

l " Artikel 14 geeft verder de mogelijkheid aan de Secretaris Generaal van de Raad van Europa op te geven, dat 
bepaalde activiteiten aan haar eigen onderdanen voorbehouden zijn. 
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Verder betreft het zelfstandigen. Hier worden alleen artikel 10, 14, 15 en 16 besproken." 5  
Artikel 10 machtigt onderdanen van Partijen tot het op het grondgebied uitoefenen van een 
economische activiteit, tenzij een Partij emstige economische of sociale redenen heeft om 
die machtiging niet te geven."' Aileen in geval van die emstige economische of sociale 
redenen mag de arbeidsmarkt inclusief de zelfstandigen afgeschermd worden. De vraag is 
wat wanneer uitgemaakt wordt. Volgens de letterlijke tekst wordt de machtiging bij het 
verdrag in het algemeen gegeven. Wanneer de staat die machtiging niet kan verlenen, moet 
dat dan aangegeven worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld artikel 14 is er hier geen 
notificatie-procedure naar de Secretaris Generaal van de Raad van Europa. Er zal dan toch 
op een andere manier kenbaar gemaalct moeten worden, dat die machtiging niet verleend 
kan worden en welke emstige redenen daartoe er zijn. Sinds 1990 is Turkije partij bij het 
Vestigingsverdrag en is er dus een land ten aanzien van wiens onderdanen een dergelijke 
beperking van de toegang tot de arbeidsmarkt geeffectueerd kan worden. Voordien kon dat 
niet omdat het om EG-onderdanen ging of het (v66r de instelling van de EER) erg weinig 
mensen beta 
Uit de speciale relatie tussen de Partijen, waar dit verdrag aan bijdraagt, volgt dat apart 
gemotiveerd moet worden, waarom de emstige redenen dusdanig zijn, dat onderdanen van 
verdragsstaten aan beperkende maatregelen onderworpen kunnen worden en dat deze 
beperkende maatregelen zo snel mogelijk opgeheven worden. 
Zou in de tekst gelezen worden, dat de machtiging per keer wordt afgegeven of geweigerd, 
dan moet in individuele gevallen van weigering aangegeven worden waarom er emstige 
redenen zijn van economische en sociale aard. Die mogen dan niet uit het algemene beleid 
voortvloeien. 
Uit de vergelijking van artikel 10 en 12 kan afgeleid worden, dat het stellen van die emstige 
economische en sociale redenen niet de hele arbeidsmarkt of alle zelfstandige beroepen 
betreft, maar dat er naar sector genuanceerd wordt. Anders heeft artikel 12, met zijn lange 
perioden arbeid of verblijf als voorwaarde, niets extra's te bieden met de machtiging 
enigerlei economische activiteit uit te oefenen. 

Als er geen emstige economische of sociale redenen zijn om iemand de toegang tot de 
arbeidsmarkt te weigeren, dan zijn er ook geen economische en sociale redenen om iemand 
voortgezet of duurzaam verblijf in de zin van artikel 2 te weigeren. Wel geldt, ingevolge 
Afdeling V het openbare orde voorbehoud uit artikel I. 

De standstil bepaling van artikel 14 lid 1 onder b is niet ongeclausuleerd. Er mogen ten 
aanzien van onderdanen van een Partij voor wie het verdrag in werking is getreden geen 
nieuwe beperkingen ingevoerd worden ten aanzien van de op winst gerichte activiteit, tenzij 
de staat zich daartoe verplicht ziet uit hoofde van dwingende redenen van economische of 
sociale aard. In dat geval wordt de Secretaris Generaal van de Raad van Europa volledig op 

195  Attikel 12 kan van belang zijn voor zelfstandigen, maar stelt strengere voorwaarden dan het Nederlandse 
aJgemene beleid. Artikel 13 inzake de beperking van de toegang tot de openbare dienst vindt uitwerking in de wet 
benoeming vreemdelingen in openbare dienst 
196  Zie P. Bodes, 1997, p. 317-320, voor een zeer uitgebreide bespreking van deze bepaling, en de wisselwerking 
tussen deze bepaling en het Associatierecht. 
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de hoogte gehouden van de genomen maatregelen, de daarop betrekking hebbende 
bepalingen van nationale wetgeving en de redenen voor dergelijke maatregelen. 

Artikel 15 en 16 geven een mogelijkheid voor onderdanen van Partijen om voor korte duur 
op het grondgebied van een andere staat economisch actief te zijn. Mensen die voor bijsta.nd 
aan collega's in de zin van artikel 15 geroepen worden hoeven ze dan niet over de nationaal 
vereiste kwalificaties te beschikken. Of deze bepaling ook geldt voor werkzaamheden waar 
geen bijzondere beroepskwalificaties gevraagd worden is de vraag. 

9.2.3 Implementatie 

Europees Vestigingsverdrag 

De ratificatie door Turkije van het verdrag heeft niet geleid tot aanpassing van de 
Nederlandse regelgeving. Dat is opmerkelijk, omdat het de bepalingen over de op winst 
gerechte activiteit met name voor Turken van belang kunnen zijn, anders dan voor de 
EG/EER-onderdanen. Ons is niet bekend, dat er ernstige redenen van economische of 
sociale aard in de zin van artikel 10 bekend gemaakt zijn. Ook is ons niet bekend, dat 
Nederland de Secretaris van de Raad van Europa gemeld heeft, dat er dwingende situaties 
zijn geweest waarin de standstill-bepaling niet kon worde toegepast. 

In de jurisprudentie is met enige regelmaat een beroep op artikel 10 gedaan, met name in en 
na de zaak Gtimils en het NJB-artikel van Boeles.'" De redenering die in de zaak Gilmiis is 
ontwik1celd wordt sindsdien letterlijk in uitspraken over artikel 10 
EuropeesVestigingsverdrag overgenomen. Die redenering komt er in de kern op neer, dat 
het EVV er van uit gaat, dat de begrippen openbare orde en economische en sociale redenen 
ingevuld worden in het nationale vreemdelingenrecht; en dat het gevoerde beleid filet 
strijdig is met het EVV en daarom het kader is waaraan moet worden getoetst. Het is waar, 
dat Partijen nationale criteria mogen aanleggen, bij de beoordeling van de economische en 
sociale toestand welke zich zou kurinen verzetten tegen toegang van onderdanen van andere 
partijen voor voortgezet of duurzaam verblijf of de uitoefening van een op winst gerichte 
activiteit (Afdeling I). Maar daarmee is niet gezegd, dat het algemene vreemdelingenbeleid 
zonder meer op onderdanen van partijen van toepassing is. Ten aanzien van hen moet juist 
uitgemaakt worden, of de situatie dat vergt. Er staat niet: 'nationale beleid toepassen', maar: 
'nationale criteria hanteren bij het beoordelen van'. Dat betekent dat aangegeven moet 
worden, waarom de economische en sociale situatie vergt dat bepaalde restrictieve 
maatregelen ook nog op onderdanen van Partijen toegepast moeten worden. Die criteria 
kunnen in de nationale situatie ook door de nationale rechter getoetst worden. 
De President verwijst nog naar een uitspraalc van de Afdeling rechtspraak, waarin deze heeft 

197  ARRvS 19 augustus 1992, R02.91.0943, aangehaald in Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1998, artikel 2 gaat uit 
van primaat van vreemdelingenrecht van de verdragstaten en geeft vreemdelingen niet het recht zich in strijd met 
het ter uitvoering van die wet gevoerde beleid in Nederland te vestigen. 
- Pres. Rb. 's-Gravenhage 10 september 1997, AWB 96/7191, 96/7195, 96/7193 (JV 1997, nr.1, 11), Gfiniiis. 
- Rb. Amsterdam 23 januari 1998, AWB 97/1665, 97/1668 (JUB 1998, nr. 6, 2), witte illegaal, artikel 10 EVV: 
Gamtisredenering. 
- Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1998, AWB 97/10960 (JUB 1998, nr. 8, 2), 10 EVV: Gumns-redenering. 
- Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 2 maart 1999, AWB 98/1090 (JUB 1999, nr. 5, 5). 
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uitgemaakt, dat artikel 2 uitgaat van het primaat van het nationale vreemdelingenrecht, en 
dat een vreemdeling niet het recht heeft zich in strijd met de bepalingen van de 
Vreemdelingenwet en het -beleid in Nederland te vestigen. Ook dat is waar, maar het beleid 
mag niet in strijd komen met het EVV (Afdeling ID. Een regeling die niet toegespitst is op 
onderdanen van Partijen bij het EVV en niet gemotiveerd is door de daarin genoemde 
redenen, maar wel de kern van de bepalingen aantast, is in strijd met het EVV. Wij hebben 
de uitspraak van de Afdeling niet kunnen achterhalen en kunnen daar verder niet over 
oordelen. De uitspraak van de President doet naar onze mening geen recht aan het Europees 
Vestigingsverdrag. 
Over de vraag of nieuwe beperkingen in het vreemdelingenrecht in strijd zijn met de 
standstill-bepaling van artikel 14 hebben wij geen jurisprudentie gevonden. 

9.2.4 Conclusie 

Het Europees Vestigingsverdrag is, voor zover het van toepassing is op EG/EER-
onderdanen van weinig toegevoegd belang. Voor zover bepalingen niet de uitoefening van 
een op winst gerichte activiteit betreffen, zien ze met name op het openbare orde 
voorbehoud bij toegang, toelating en uitzetting. Daar wordt veel ruimte gelaten voor 
nationale invulling. Ten aanzien van de op winst gerichte activiteit is het verdrag van belang 
voor de toelating van Turkse werknemers, de toelating en het voortgezet verblijf van Turkse 
zelfstandigen en de standstill-bepaling. De Nederlandse jurisprudentie heeft de betreffende 
bepalingen elke betekenis ontzegd. 
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EV reizen jonge personen op collectieve paspoorten 

10 Europees verdrag inzake het reizen van jonge personen op collectieve paspoorten 

Partijen: Nederland, Belgia, Denemarken, Franlcrijk, llsland, Ierland, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Macedonia, 
Turkije, Verenigd Koninkrijk. 

Dit verdrag ziet op de mogelijkheid voor jongeren om op collectieve paspoorten te reizen. 
Het is geImplementeerd in de Bijlage bij het Voorschrift Vreemdelingen. 
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11 Europees Sociaal Handvest'" 

11.1 Inleiding 

Europees Sociaal Handvest 

Het Europees sociaal handvest is van 1961, maar is in Nederland pas in 1978 in werking 
getreden. Andere Partijen bij het ESH zijn Cyprus, Turkije, Liechtenstein, Usland, Polen, 
Slowakije en Noorwegen en de EU-Lid-Staten; Cyprus, Polen,'" Slowakije" en Turkijem 
zijn de enige niet EER-landen, die Partij zijn. 202 Het is ons van al deze landen niet bekend, of 
ze de hierna te behandelen bepalingen allemaal onderschreven hebben. 

Nederland heeft als een van acht landen het Aanvullend Protocol geratificeerd. 2" 
Inmiddels is er een herzien Europees Sociaal Handvest ondertekend. 204 Nederland behoort 
niet tot de ondertekenaars. 
Onder het ESH geldt een rapportagesysteem. Nederland heeft 11 rapporten ingeleverd en 
nog drie betreffende het Aanvullend Protoco1. 2" 

Hoewel veel van de in het ESH opgenomen verplichtingen ook voor de eigen onderdanen 
van belang zijn, refereert de eerste overweging van de Preambule naar de grotere eenheid 
die tussen de leden van de Raad van Europa tot stand gebracht moet worden. 
Het ESH geeft in Deel I een beschrijving van de rechten die Partijen willen verwezenlijken. 
In Deel II bevat verplichtingen waaraan Partijen zich gebonden achten. 2" Het gaat daarbij 
om verplichtingen op het sociale en sociaal economisch gebied. Bij de meeste 
verplichtingen wordt niet aangegeven, welke personen daar de vruchten van pluldcen. 
Volgens de Bijlage bij het ESH geldt ten aanzien van toegelaten vluchtelingen de meest 
gunstige behandeling, die in elk geval niet minder gunstig mag zijn clan die volgens het 
ESH. Een enkele keer worden speciale verplichtingen ten aanzien van vreemdelingen 
geformuleerd, 2" zij het dat die beperkt zijn tot onderdanen van verdragsluitende partijen 2" 

198  Trb. 1960, 90 en Trb. 1980, 65. Zie voor een gedegen analyse van het ESH en het EVMW, voor wat betreft de 
gevolgen voor vreemdelingen, het onderzoek van De Jong 1986. Zij bespreekt onder andere de tot standkoming van 
de verdragen, de goedkeuringsprocedure en de rapportages tot 1986. 
199  Polen heeft in 1991 getekend en in 1997 geratificeerd. 
299  Slowakije heeft in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. 
281  Turkije heeft in 1961 getekend en in 1989 geratificeerd. 
292  'Croatia, Letland, Polen, Hongarije, Tsjechia, Slowakije, Slovenia, OelcraIne, Macedonia en Roemenia en 
Zwitserland hebben het verdrag ondertekend. 
293  Van 5 mei 1988, in werking getreden op 4 september 1992. Nederland heeft ook het Protocol tot wijziging van 
het ESH geratificeerd, maar dit treedt pas in werking als alle partijen bij het ESH dit geratificeerd hebben. 
204  3 mei 1996, European Treaties Series nr 163. Het heeft betrekking op institutionele aspecten.. 
298  Ten aanzien van artikel 13 paragraaf 4 is laatstelijk (winter 1997-1998) geconcludeerd, dat Nederland ten 
onrechte de bijstand aan onderdanen van Partijen bij het ESH die geen Partij zijn bij het EVSMB alleen om zeer 
dringende redenen geeft. 
296  Staten hoeven zich niet aan alle verplichtingen te binden, artikel 20. 
207 Bijvoorbeeld artikel 12 over het recht op sociale zekerheid. 
288  De Bijlage bij het ESH behoudt de rechten uit artikel 1 tot en met 17 voor aan onderdanen van verdragspartijen, 
die rechtmatig wonen en werken op het gebied van een andere partij, behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 4 en 
13 lid 4. 
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en uitgebreid mogen worden naar andere vreemdelingen?' Ten aanzien van de onderdanen 
van Partijen maakt het niet uit, of zo'n staat de betreffende bepaling wel of niet geratificeerd 
heeft.' 
Voor de in de vreemdelingenwet geregelde materie zijn de artikelen 13, 18 en 19 van 
belane" alsmede delen uit de bijlage. 

11.2 Analyse 

11.2.1 Artikel 13 lid 4 

Artikel 13 gaat over het recht op sociale en geneeskundige bijstand. Het vierde lid bepaalt, 
dat dat artikel 13 toegepast wordt op onderdanen die wettig binnen hun grondgebied 
verblijven, in overeenstemming met hun verplichtingen lcrachtens het EVSMB. Dat 
betekent, dat het EVSMB door Nederland ook toegepast moet worden op onderdanen van 
landen die geen Partij zijn bij het EVSMB maar wel bij het ESH.m Dat heeft gevolgen voor 
de aanspraak op sociale en medische bijstand van die personen en voor hun bescherming 
tegen repatriering vanwege het ontvangen van die bijstand. Zie voor een bespreking van het 
EVSMB hierboven. Zoals daar aangegeven, biedt het EVSMB ook een zekere bescherming 
tegen repatriering in gevallen waar niet per se sprake is van sociale en medische bijstand. 
Het is gezien de formulering van artikel 13 lid 4 ESH niet zeker dat die bepalingen ook van 
toepassing zijn op onderdanen van Raad van Europa-staten die alleen Partij zijn bij het ESH 
en niet bij het EVSMB. De Bijlage bij het ESH gaat daar wel van uit. 
Zie voor verdere analyse en implementatie onder EVSMB. 

11.2.2 Artikel 18 

Artikel 18 betreft de uitoefening van een op winst gerichte activiteit op het grondgebied van 
een andere staat. De verplichting behelst 
- het zo ruim mogelijk toe te passen van bestaande regelingen, 
- het vereenvoudigen van bestaande formaliteiten, 
- het verrninderen of afschaffen van kanselarijrechten en andere kosten welke 

buitenlandse werlmemers of hun werkgevers moeten betalen 
- de regeling met betreklcing tot de tewerlcstelling van buitenlandse werknemers 

individueel of gemeenschappelijk op soepele wijze toe te passen. 
Blijkens de Bijlage hebben deze bepalingen geen betrekking op de betreding van het 
grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen en laten ze het Europees 
Vestigingsverdrag onverlet. Uit het feit dat het gaat om een activiteit op het grondgebied 
van een andere partij, kan afgeleid worden, dat de verplichtingen van artikel 18 onderdanen 

1"  Zoals opgemerkt in de Bijlage, ten aanzien van de artikelen 1-17. 
110 De  .0e _ 

J g 1986, p. 13-14. 
211  Artikel 31 gaat over beperkingen en artikel 31 over voorrang van gunstigere bepalingen in nationale of 
Internationale regels. 
III Zic ook de Bijlage bij het ESH. 
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11.2.3 Artikel 19 

Europees Sociaal Handvest 

van verdragsluitende partijen betreft. Dat staat niet met zoveel woorden in artikel 18, noch 
in de Bijlage bij het ESH. 2 " 
Deze bepaling is vooral van belang voor onderdanen van staten die geen partij zijn bij de 
EG/EER, dus op dit moment van Cyprus, Polen, Slowalcije en Turkije. 
Ten aanzien van hen zal aangegeven moeten worden, waaruit de ruime of soepele wijze van 
toepassing van de regels blijkt en waarom die niet verder gaat. Ten aanzien van de 
tewerkstelling moet van een dergelijke overweging ook blijken in individuele beslissing. 
Het verdrag geeft niet aan, waaruit die ruime of soepele toepassing moet bestaan. Dat is dan 
aan Partijen zelf om te bepalen. Maar er is wet een verplichting om soepeler of ruimer toe te 
passen dan in het algemene vreemdelingenbeleid gebeurt. 
Bij de formaliteiten die voor vereenvoudiging in aatunerking komen, kan gedacht worden 
aan visa, machtigingen tot voorlopig verblijf, tewerkstellingsvergunningen en de procedures 
daartoe. Ook hier is het verdrag niet precies en is het aan de staat om aan te geven, wat er 
geboden wordt. Maar ook hier zal er tenminste afgeweken moeten worden van het algemene 
beleid. 
Ten aanzien van de kanselarijrechten en kosten ligt de zaak misschien duidelijker. Deze 
moeten verminderd of opgeheven worden. Daar heeft de staat de keuze tussen het opleggen 
van het lage tarief of geen tarief. Gezien de ruime formulering van 'kanselarijrechten en 
kosten' kan gedacht worden aan vele vonnen van leges, zoals bij visa, legalisatie, 
verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, vestigingsvergunning etcetera. 

Artikel 19 gaat over het recht van migrerende werknemers en hun gezinnen op bescherming en 
bijstand. De bescherming en bijstand uit dit artikel moet blijkens het 10e lid, zoveel mogelijk tot 
zelfstandigen uitgestrekt worden. Hoewel artikel 19 er niet geheel duidelijk over is en de 
Bijlage ook niet, kan worden aangenomen dat het om onderdanen van andere 
overeenlcomstsluitende partijen moet gaan. 
Ingevolge het zesde lid 214  verplichten partijen zich zoveel mogelijk de gezinshereniging van 
migrerende werknemers (en zelfstandigen, lid 10) te vergemakkelijken. Volgens de Bijlage 
wordt onder gezinsleden in elk geval verstaan de echtgenoot en ten taste komende kinderen 
onder de 21. Wat onder vergemaldcelijken verstaan wordt, wordt weer niet aangegeven. Er 
staat niet dat de gezinsleden ook de nationaliteit van een Raad van Europa staat moeten 
hebben. Ook worden er geen vereisten gesteld ten aanzien van legalisatie of het feitelijk tot 
het gezin behoren. 
Het achtste lid stelt, dat wettig verblijvende werlcnemers (en zelfstandigen, lid 10) niet 
uitgeleid worden, tenzij ze de nationale veiligheid in gevaar brengen of inbreuk malcen op 
de openbare orde en goede zeden. Het openbare orde criterium is strenger dan in het 
Europees Vestigingsverdrag, waar van 'gevaar' voor de openbare orde gesproken wordt. 

2 " In die Bijlage wordt een dergelijk voorbehoud nu juist voor de artikelen 1-17 gemaakt. 
214  De Nederlandse regering was oorspronkelijk van plan lid 6 niet te doen ratificeren; dat is uiteindelijk toch 
gebeurd, de Jong 1986, p. 38. 
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Het beroep op de openbare kas wordt als verblijfsbeeindigingsgrond uitgesloten.'” 
Intreklcing wegens het niet meer voldoen aan de oorspronkelijke beperking valt er ook 
buiten. Omwille van het niet kunnen intreklcen van een vergunrting op deze twee gronden, 
heeft Nederland in eerste instantie een voorbehoud gemaalct bij artikel 9 lid 8 en 10. 216  Dat 
voorbehoud is bij de ratificatie van het Europees verdrag inzake de rechtspositie van 
migrerende werlcnemers opgeheven. De regering heeft in de goedkeuringsprocedure 
aangegeven, dat artikel 19 een instructienorm betreft en dat het EVMW er een uitwerking 
van is. De beperking van artikel 9 lid 5 EVMW zou dan maken, dat artikel 19 geen 
gevolgen heeft voor de mogelijkheden verblijfsvergunrzingen in te trekken. 2" Wij zijn het ' 
met de Jong eens, dat die redenering niet klopt. In artikel 19 verbinden Partijen zich een 
bepaald regiem voor de wederzijdse onderdanen tot stand te brengen. Die verplichting 
eindigt niet of wordt niet beperkt, doordat sommige Partijen in een ander verdrag zich de 
bevoegdheid voorbehouden een minder ruim regiem te vestigen. Er is ook geen sprake van 
botsende verdragsverplichtingen: het EVMW wordt niet geschonden als staten de 
rechtspositie van wederzijdse onderdanen bij dat verdrag sterker maken dan in dat verdrag is 
voorzien. 

11.3 Implementatie 

Het ESH komt in de jtuisprudentie met betreklcing tot het vreemdelingenrecht weinig voor. 
III Dit komt mede voort uit het feit dat aangenomen wordt dat de bepalingen niet 
rechtstreeks werken. Voor het doel van dit onderzoek is rechtstreelcse werking niet van 
belang. 
Zie voor de implementatie van artikel 13 lid 4 onder het EVSMB. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan, is artikel 18 niet gehnplementeerd in de vreemdelingenwetgeving of - 
circulaire. 
Artikel 19 is niet expliciet gehnplementeerd. Er blijkt niet in de vreemdelingencirculaire in 
hoeverre gezinshereniging met Raad van Europa-onderdanen die werknemer of zelfstandige 
zijn vergemaklcelijkt wordt. Wel geldt ten aanzien van hen het algemene 
vreemdelingenbeleid, inclusief het beleid ten aanzien van (verruhnde) gezinshereniging. 
Dat beroep op de openbare kas geen uitzettingsgrond is voor onderdanen van Partijen is niet 
aangegeven. Dat er bij verblijfsbeeindiging op openbare orde-gronden sprake moet zijn van 
inbreuk en niet slechts gevaar is algemeen beleid. 

215  Dat was dan ook een bclangrijk struikelblok in de ratificalieprocedure, naast het felt dat een vergunning niet 
ingetrokken zou kunnen worden wegens het niet meer voldoen aan de beperking. Dat heeft geleid tot een 
voorbehoud bij artikel 9 lid 8 en 10, dat bij de ratificatie van het EVMW is opgeheven. Zie de Jong, 1986, p.42. 
216 De Jong J 	1986, p. 42 . 
217  ICamerstulcken 16075; de Jong, p. 83. 
215  ABRvS 19 maart 1996, MR 1996,90: ESH ziet niet op het verlenen van verblijfstitels maar op sociale 
zekerheidsaanspraken. 
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11.4 Conclusie 

Europees Sociaal Handvest 

Hoewel het ESH niet in eerste instantie op het vreemdelingenrecht ziet, zijn er enkele 
bepalingen van belang voor het vreemdelingenrecht met betrekking tot de onderdanen van 
Partijen, met name van Partijen die geen Partij zijn bij het EG/EER-recht. Onderwerpen van 
belang zijn de leges, het vereenvoudigen van het verkrijgen van de nodige documenten, de 
leeftijd van afhankelijke kinderen bij gezinshereniging en de verblijfsbeeindiging bij een 
beroep op de openbare kas. 
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12 Europees verdrag inzake de r echtspositie van migrerende werknemers' 

Partijen bij dit verdrag zijn naast Nederland, Portugal, Spanje, Turkije, Frankrijk, Italie, 
Noorwegen en Zweden. Ook hier wordt in de preambule weer gewezen op de band tussen 
de leden van de Raad van Europa. 

Het verdrag is helemaal gewijd aan de rechtspositie van migrerende werlcnemers en voor 
Nederland van belang voor de onderdanen van de andere Partijen, met name van Turkije. 
Het is volgens artikel 1 van toepassing op onderdanen van Partijen die toestemming hebben 
gekregen op het grondgebeid te verblijven teneinde daar arbeid in loondienst te gaan 
verrichten, met uitzondering van grensarbeiders, lcunstenaars, zeelieden, seizoensarbeiders, 
personen die een opleiding volgen en werknemers van een onderneming die zijn zetel buiten 
de verdragsluitende staten heeft. 
Er is een aantal bepalingen dat over werving gaat (Hoofdstuk II). Het verdrag is niet slechts 
op geworven personen van toepassing. Volgens de Memorie van Toelichting (pagina 6) valt 
iedere onderdaan van een Partij, die in Nederland werlczaarn is en rechtmatig verblijft onder 
de defmitie van artikel 1. 

12.1 Artikel 8 en 9 

De staat die een migrerend werlcnemer toelaat geeft hem een werkvergunning (artikel 8) en 
een verblijfsvergunning (artikel 9). De verblijfsvergunning wordt verleend op de 
voorwaarden voorzien door de nationale wetgeving en kosteloos of tegen 
administratiekosten. Ditzelfde geldt voor de toegelaten gezinsleden. De verblijfsvergunning 
wordt bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voor minstens 5 maanden 
verlengd, maar hoeft de duur van de werkloosheiduitkering niet te overtreffen. De 
verblijfsvergunning mag worden ingetrokken op grond van openbare orde, het zich niet 
houden aan voorschriften van medische autoriteiten en het niet voldoen aan een wezenlijke 
voorwaarde voor de afgifte of geldigheid van de vergunning (artikel 9). 220  

12.2 Artikel 12 

EV rechtspositie mig,rerende werknemers 

De echtgenoot en niet gehuwde minderjarige kinderen die te zijnen laste komen van de 
wettig tewerkgestelde werknemer mogen zich bij de werlcnemer voegen, op soortgelijke 
wijze als in het verdrag is voorzien en volgens nationale procedures. Voorwaarde is het 
beschildcen over voldoende huisvesting. Er mag een wachttermijn van 1 jaar worden gesteld. 
De voorwaarde van vaste middelen van bestaan mag worden gesteld door middel van een 
verklaring aan de Secretaris Generaal van de Raad van Europa. 

219  Trb. 1980, 70. Het verdrag is in 1983 in werking getreden. 
220  De regering stelt zich op het standpunt dat het EVMW hiermee uitwerking geeft aan artikel 19 ESH. Dat dat 
naar onze mening niet terecht is, is bij de behandeling van het ESH aangegeven. 
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12.3 Artikel 19 

Partijen verplichten zich sociale en medische bijstand te verlenen aan de onderdanen van 
Partijen en hun gezinsleden die wettig op het grondgebied verblijven, overeenkomstig de 
verplichting van internationale overeenkomsten, met name het EVSMB."' 

Wanneer een werlcnemer buiten zijn schuld zijn werk verliest vergemalckelijkt de staat dat 
hij opnieuw tewerkgesteld wordt, overeenkomstig de nationale voorschriften (artikel 25). 
Artikel 26 kent migrerende werlcnemers bij rechtzaken een behandeling toe die niet minder 
gunstig is dan die van eigen onderdanen. 
Ingevolge artikel 31 EVMW mogen de bepalingen van het verdrag niet uitgetegd worden aIs 
een rechtvaardiging van een behande1ing die minder gunstig is dan die voortvloeien nit 
nationale wetgeving of andere verdragen. Artikel 32 bevat een regeling over hulp bij 
definitieve terugkeer. 

De Nederlandse vreemdelingenwetgeving en het -beleid zijn in overeenstemming met het 
EVMW. Het beleid ten aanzien van werklozen en arbeidsongeschikte werknemers is op de 
messte punten royaler dan de waarborgen van artikel 8 en 9 EVMW. Er kan een probleem 
ontstaan ten aanzien van de verlenging met 5 maanden (of de duur van een kortere 
uitkering) van een verblijfsvergunning bij werkloosheid van iemand die niet voor een 
vestigingsvergunning in aanmerking komt. Vc 811/6.3.2.2 en 6.3.2.3 voorzien dat een 
werknemer die vrij is op de arbeidsmarkt geen verlenging krijgt van zijn 
verblijfsvergunning, als hij geen ander werk vindt; de werknemer die niet vrij is, Icrijgt - 
alleen bij het vinden van werk - slechts een verlenging van zijn werkvergtuming voor de 
duur van zijn nog geldige verblijfsvergunning. 
Een ander probleem betreft de 1eges voor verblijfstitels. Vc A4/6.7.1 vermeldt geen 
uitzondering voor de onderdanen van Partijen bij het EVMW en hun gezinsleden, terwijI 
een bedrag van fl 125 of fl 50 waarschijnlijk niet louter administratiekosten betreft; voor 
EG-onderdanen - van wie ook geen extra bedragen geheven mogen worden - wordt slechts 
fl 35 gerekend. 

221  Zie durover verder bij het EVSMB. 
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Europese Overeenkomst afschaffmg visa voor vluchtelingen 

13 Europese overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor vluchtelingen 222  

Partij bij deze overeenkomst zijn: Nederland, Belgie, Tsjechie, Denemarken, Finland, 
Frankrijk (opgeschort sinds 1986), Duitsland, IJsland, Ierland, Italie, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Macedonie, 
Verenigd Koninkrijk. 

De overeenkomst heeft tot doel de visumplicht af te schaffen voor de op het grondgebied 
van andere partijen verblijvende vluchtelingen. 
Deze overeenkomst is gdmplementeerd in Bijlage 3b bij het Voorschrift Vreemdelingen 
onder H, voor wat betreft de lijst van landen, waanvan de op het grondgebied verblijvende 
vluchtelingen geen visum nodig hebben voor een verblijf van hoogstens drie maanden als ze 
een geldig reisdocument voor vluchtelingen hebben. 

222  Trb. 1959, 153. 
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223  Trb. 1960, 103. 

uropese overeenkomst verkeer van personen tussen lid-staten 

14 Europese Overeenkomst nop ens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van 
de Raad van Europa223  

Partijen: Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italie, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Zwitserland. 
Partijen bij deze overeenkomst stellen de wederzijdse onderdanen vrij van de 
visumverplichting bij binnenkomst op hun grondgebied voor een verblijf van drie maanden 
(artikel 1). Voor verblijf van meer dan drie maanden of kort verblijf met het oogmerk 
winstgevende arbeid te verrichten kan wel een visum worden gevorderd. 
De overeenkomst doet niet af aan de nationale regelingen inzake het verblijfsrecht. Partijen 
behouden zich het recht voor toegang en verblijf te weigeren aan personen die zij ongewenst 
achten. 
Er zijn verder bepalingen over voorrang van gunstigere regelingen en terugnarne. 
Van de bevoegdheid in artikel 7 om de toepassing van de overeenkomst tijdelijk te schorsen 
is door onder andere Nederland in 1980 ten aanzien van Turkije gebruik gemaalct. 
Nederland werd hierin voorafgegaan door Duitsland. Volgens artikel 7 moet de tijdelijke 
schorsing gevorderd worden door de openbare orde, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid. Wat er ook aan te merken is op de opschorting van de visumvrijstelling, 
deze is nu zeker niet meer in overeenstemming met het verdrag gezien het niet-tijdelijk 
karakter. 
De enige maatregel die niet geschorst kan worden is de terugnameplicht van eigen 
onderdanen. 

Deze overeenkomst is geImplementeerd in Bijlage 3b bij het Voorschrift Vreemdelingen. 
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EV overdracht verantwoordelijkheid vluchtelingen 

15 Europees verdrag inzake de o verdracht van verantwoordelijkheid voor 
vluchtelingen 

Partijen: Nederland, Denemarken, Finland, Duitsland, Italie, Noorwegen, Portugal, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk. 

Dit verdrag224  gaat over de verantwoordelijkheid van de staat om aan vluchtelingen in de zin 
van het Vluchtelingenverdrag en/of het bijbehorend Protocol een reisdocument te 
verschaffen in de zin van artikel 28 Vluchtelingenverdrag. Warmer een vluchteling in een 
verdragsstaat een dergelijk reisdocument heeft gekregen en de vluchteling verblijft 2 jaar 
daadwerkelijk en voortdurend in een andere staat met instemming van de autoriteiten, clan 
gaat de verplichting tot het afgeven van een dergelijk document over op die andere staat 
(artikel 2). Is er binnen de twee jaar een verblijfrecht voor onbepaalde duur gegeven of voor 
langer dan de geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort, dan gaat die 
verantwoordelijkheid eerder over. Er zijn perioden van verblijf met een bepaald doel die niet 
meetellen bij de berekening van de twee jaar, zoals verblijf voor studie, medische redenen, 
gevangenisstraf of (soms) hangende beroep bij de rechter (artikel 2). Tot op drie maanden 
van afwezigheid doet geen afbreuk aan de opbouw van de twee jaar. 
Zolang de verantwoordelijkheid niet overgedragen is, heeft de staat van uitgifte van het 
vluchtelingenpaspoort de plicht betroklcene weder toe te laten, ook als het 
vluchtelingenpaspoort inmiddels — in beginsel minder dan 6 maanden — verlopen is (artikel 
4). Kan die terugname niet langer gevorderd worden, dan wordt de verantwoordelijkheid 
geacht te zijn overgedragen. 
Als de verantwoordelijkheid wet overgedragen is, faciliteert de tweede staat toelating van 
echtgenoot en kinderen (artikel 6). 

Dit verdrag is niet expliciet geImplementeerd in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, 
voor zover wij hebben kunnen vinden. In de jurisprudentie komt het niet veel aan de orde. 2" 
In huidige termen komt het verdrag erop neer, dat wanneer een in een andere Partij 
toegelaten vluchteling vervolgens in Nederland is toegelaten (bijvoorbeeld voor 
gezinshereniging, maar bijvoorbeeld niet voor studie), na twee jaar de verantwoordelijkheid 
voor de afgifte van het paspoort ook over gaat. Daannee is niet gezegd, dat zo iemand in 
Nederland dan een A-status moet lcrijgen, maar wel dat het daaraan verbonden recht op een 
vluchtelingenpaspoort gestand gedaan moet worden. De vraag of ook andere rechten uit het 
Vluchtelingenverdrag door Nederland gerespecteerd moeten worden, nu Nederland de 
verantwoordelijkheid heeft overgenomen, moet naar ons inzicht bevestigend beantwoord 
worden. De strekking van dit verdrag is immers, dat de vluchteling niet meer teruggestuurd 
kan worden naar de eerste staat. Dit is met name relevant voor het refoulementverbod, 
intrekking van de verblijfstitel op openbare orde gronden en de vreemdelingenrechtelijke 
procedure, daar de andere rechten ook toegekend worden aan toegelaten vreemdelingen in 
het algemeen. 

224  Trb. 1981, 239. 
225  Rb 's-Gravenhage 28 november 1995, AWB 95/4575. 
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16 Het Vluchtelingenverdrag 

16.1 Artikel lA V1V 

16.1.1 Analyse 

Vluchtelingenverdrag 

Voor de toepassing van dit Verdrag geldt als vluchteling elke persoon: 

2.Die, ten gevolge van gebeurtenissen welke v645r 1 januari 1951 hebben plaatsgevonden, en 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 nationateit bezit en ten gevolge van 
bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 
verblijfsplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil 
terugkeren. 
Indien een persoon meer dan den nationaliteit bezit, betekent de term "het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet 
geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit verstoken te zijn, 
indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van den van 
de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept." 

16.1.1.1 Voorwerp en doel van het Verdrag 

De datumgrens van 1 januari 1951 is buiten werking gesteld bij het Protocol van New York 
(1967), waarbij Nederland partij is. 226 Dit Protocol bepaalt in artikel 1 dat de 
vluchtelingendefinitie moet worden gelezen alsof de zinsneden 'ten gevolge van 
gebeurtenissen welke vO6r 1 januari 1951 hebben plaatsgevonden' en 'ten gevolge van 
bovenbedoelde gebeurtenissen' in artikel 1A-2 waren weggelaten. Nederland heeft bij de 
ondertekening van het Verdrag een verklaring afgelegd als bedoeld in artikel 1B lid 1 onder 
b V1V.227 Dit brengt met zich mee dat voor Nederland het Verdrag van toepassing is op 
vluchtelingen uit Europa en uit andere delen van de wereld. Op grond van artikel 2 van het 
Verdrag van Dublin zijn de lidstaten van de Europese Unie (en dus Nederland) verplicht om 
het Vluchtelingenverdrag te hanteren zoal dat gewijzigd is bij het Protocol (d.w.z. zonder 
datumgrens) en zonder enige geografische beperking. 

Behalve artikel 2 van het Verdrag van Dublin zijn er geen bindende internationaalrechtelijke 
instrumenten die de vluchtelingendefinitie nader bepalen. Artikel 38 V1V bepaalt dat 
Verdragspartijen geschillen over de interpretatie en toepassing van het 
Vluchtelingenverdrag kunnen voorleggen aan het Internationale Gerechtshof; individuen 
kunnen dat dus niet, en evenmin kunnen nationale rechters prejudiciele vragen stellen. In de 

226  Trb .1967,   nr. 76. Zie hierover nader Femhout 1990, p. 23-25 
222  Trb.1951, 131, blz. 42. Zie over de achtergrond van art. 1B VIV Robinson 1953, p. 54-57; Grahl-Madsen 1966, 
p. 171-172; Hathaway 1991, p. 8-10. 
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halve eeuw die is verstreken sinds de ondertekening van het Vluchtelingenverdrag is nog 
nooit een zaak aan het Intemationaal Gerechtshof voorgelegd. Hierdoor ontbreken 
richtsnoeren van het enige orgaan dat de bevoegdheid is gegeven om een bindende 
interpretatie van het Verdrag te geven; het Vluchtelingenverdrag heeft geen andere lichamen 
in het leven geroepen die bindende uitspraken kunnen doen over de interpretatie en 
toepassing van het Verdrag. flit heeft als gevolg dat, voor de doeleinden van deze studie, de 
vraag welke intemationale verplichtingen voor Nederland voortvloeien uit het Verdrag 
onderzocht moet worden op grond van ofwel niet-bindende instrumenten en de doctrine, 
ofwel op grond van nationale jurisprudentie terzake. 

Enig houvast wordt hierbij geboden door de artilcelen 31, 32 en 33 van het Weens 
Verdragenverdrag, die regels geven over de uitlegging van verdragen. De belangrijkste regel 
is dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone 
betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van het voorwerp en 
doel (object and purpose) van het Verdrag (artikel 31 lid 1 Verdragenverdrag). Artikel 31 
lid 2 Verdragenverdrag specificeert dat de preambule en de bijlagen van verdragen primaire 
interpretatiebronnen zijn. Het voorwerp van het Vluchtelingenverdrag, de status van 
vluchtelingen, biedt weinig nader houvast. In de preambule wordt als eerste overwogen 

"dat menselijke wezens, zonder onderscheid, de fundamentele rechten van de mens en 
vrijheden dienen te genieten." 

Ook wordt het streven vastgelegd om de uitoefening van deze fundamentele rechten en 
vrijheden door de vluchtelingen in de grootst mogelijke mate te verzekeren. 

Een Bijlage bij het Vluchtelingenverdrag is de Slotalcte van de Conferentie van 
Gevolmachtigden die het Vluchtelingenverdrag opstelden (zo een bijlage wordt door artikel 
31 lid 2 Verdragenverdrag eveneens expliciet als relevant aangemerkt). In paragraaf E van 
de slotakte spreekt de Conferentie de hoop uit dat het Vluchtelingenverdrag 

De Preambule van het Protocol van New York, waarbij de datumgrens werd afgeschaft, stelt 
dat sedert de aanvaarding van het Verdrag nieuwe groepen vluchtelingen zijn ontstaan en 
dat (door de datumgrens) deze vluchtelingen wellicht niet onder het Verdrag vallen. 

Uit het doel van het Verdrag en de context, zoals hierboven geschetst, kunnen geen exacte 
gevolgen worden afgeleid voor de interpretatie van de vluchtelingendefmitie. Wel is 
duidelijk dat de definitie en met name het begrip vervolging zo moet worden uitgelegd, dat 
het Verdrag personen beschermt wier fundamentele rechten en vrijheden in het land van 
herkomst geschonden worden - mits uiteraard deze schendingen van een zodanige emst zijn 
dat zij te beschouwen zijn als vervolging in de zin van de defmitie. flit brengt met zich mee 
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"will have value as an example exceeding its contractual scope and that all nations 
will be guided by it in granting so far as possible to persons in their territory as 
refugees and who would not be covered by the terms of the Convention, the 
treatment for which it provides". 



dat een op mensenrechtelijke leest geschoeide interpretatie van de vluchtelingendefinitie 
geIndiceerd is. Een diepgravende beschouwing die zo een interpretatie uitwerkt is geboden 
door Hathaway."' 

Dat de defmitie moet worden gelinterpreteerd met als doel `dm menselijke wezens, zonder 
onderscheid, de fundamentele rechten van de mens en vrijheden (...) genieten' brengt een 
interpretatie met zich mee die gelijke tred houdt met de interpretatie die in de relevante 
verdragsorganen aan mensenrechtenverdragen wordt gegeven. 229 Uit de preambule van het 
Protocol van New York blijkt voorts dat het Vluchtelingenverdrag ook relevant moet 
kunnen zijn voor personen die na 1951 vluchteling werden. Het feit dat een bepaald soort 
situatie zich in 1951 niet voordeed betekent bijvoorbeeld niet dat personen die zo een 
situatie ontvluchten reeds daarom geen vluchteling kunnen zijn. 

Paragraaf E van de Slotalcte tenslotte maakt duidelijk dat Verdragsstaten, op grond van 
artikel 31 Verdragenverdrag, gehouden zijn tot een ruimhartige interpretatie van de 
vluchtelingendefmitie. Een restrictieve interpretatie van de termen die in het Verdrag 
worden gebruikt is derhalve niet in overeenstemming met de context van het Verdrag en het 
voorwerp en doel ervan. 

16.1.1.2 Niet bindende bronnen 

Vluchtelingenverdrag 

De in de bovenstaande paragraaf genoemde interpretatiemethoden geven we!, in zijn 
algemeenheid, een richting aan waarin de defmitie geInterpreteerd moet worden. Maar de 
statenpralctijk laat forse verschillen zien in de interpretatie en toepassing van de definitie,"" 
terwijl in de doctrine evenmin overeenstemming bestaat. Het is daarom niet mogelijk om in 
kort bestek aan te geven welke interpretatie de juiste is. Aanknopingspunten voor 
interpretatie worden echter wel geboden door een aantal niet bindende instrumenten. 
Hoewel deze studie zich in principe beperkt tot bindende internationaalrechtelijke 
instrumenten zal in dit geval, vanwege de schaarste aan andere bronnen, kort op de niet 
bindende teksten worden ingegaan. 

Bij artikel 35 Vluchtelingenverdrag hebben de Verdragsstaten zich verplicht om samen te 
werken met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties (UNHCR); de Hoge Commissaris heeft, zegt artikel 35, als `taak om toe te zien op de 
toepassing van de bepalingen van dit Verdrag'. Hieruit blijkt dat UNHCR kan worden 
beschouwd als een toezichthoudend orgaan; daaruit blijkt echter niet ondubbelzinnig welke 
status de opvattingen die UNHCR in dat kader tot uiting brengt hebben."' Het Verdrag 

228  Hathaway 1991, p. 99-134; vgl. SpijkerboerNermeulen 1995, p. 108-113. 
229  M.n. het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat toezicht houdt op de nakoming van de verplichtingen 
van het EVRM; het Comitt voor de Rechten van de Mens, dat toezicht houdt op de naleving van het IVBP; en het 
Comitd tegen Foltering, dat toezicht houdt op de naleving van het Verdrag tegen Foltering. 
230  Zie voor een recent overzicht Carl ier e.a. 1997. 
23I Een bepaling als die van art. 46 EVRM, waarin wordt bepaald dat de uitspraken van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van rechtswege bindend zijn voor Verdragsstaten die de rechtsmacht van het Hof hebben 
aanvaard, ontbreekt in het geval van UNHCR. 
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voorziet niet in de bindende kracht van opvattingen van UNHCR."' 

Het Bureau van de Hoge Commissaris publiceerde 2" in 1979 het Handbook on Procedures 
and Criteria for Determining Refugee Status, dat in de paragrafen 34-107 artikel 1A-2 V1V 
behandelt. Deze tekst is, mede gezien de aard en de totstandkoming ervan, niet bindend. 
Wel biedt hij inzicht in de kennis die UNHCR verzameld heeft over de bestaande praktijk 
van staten, de visie van het Bureau, en van de literatuur. Het Handboek kan worden gezien 
als een pralctijkhandleiding."' De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken heeft dan 
ook verklaard dat "het Handboek bij de beoordeling van verzoeken om lactating als 
vluchteling wel steeds in de beschouwing betroklcen wordt, doch niet beslissend geacht 
wordt (...)""' In de Nederlandse rechtspraak is een aantal paragrafen van het Handboek 
overgenomen; 236 par. 143 is verworpen."' Het belang dat, twee decennia na de vaststelling 
ervan, nog steeds aan het Handboek wordt gehecht is nog eens herbevestigd in de preambule 
van het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de vluchtelingendefinitie (zie hiema). 

Een andere bran voor interpretatie van de vluchtelingendefinitie zijn de Conclusions van het 
Uitvoerend Comite van UNHCR. Deze Conclusies zijn niet bindend, omdat in enige 
regelgevende bevoegdheid van het Uitvoerend Comae niet voorzien is in het 
Vluchtelingenverdrag of elders. Zelfs als de Nederlandse overheid heeft gesteld zich aan 
zulke opvattingen te houden, dan kan daaruit "niet de wil van de Staat worden afgeleid om 
zich volkenrechtelijk aan deze aanbevelingen in verdergaande mate te binden dan uit hun 
karalcter van aanbevelingen voortvloeit.""° De Conclusies zijn slechts aanbevelingen. In de 
Nederlandse rechtspraak wordt wel aangenomen dat sprake is van bestuursrechtelijke 
binding (d.w.z. er is een afwijkingsmogelijkheid, doch afwijkingen moeten draagkrachtig 
gemotiveerd worden)."' 

Voorts geeft UNHCR, bij monde van het hoofdlcantoor in Geneve, van de 
vertegenwoordiger in Nederland of in een andere Verdragsstaat, regelmatig zienswifzen. 
Aan zulke zienswijzen wordt in de praktijk groot belang gehecht. 2" In recente jaren besliste 
de Afdeling bestuursrechtspraak bijvoorbeeld dat slachtoffers van het Chinese &en kind-
beleid, anders dan de Staatssecretaris van Justitie meende, vluchteling kunnen zijn, daarbij 
verwijzend naar het UNHCR standpunt terzake. 24 ' Met het UNHCR standpunt inzake de 
vraag of een land waar geen effectieve overheid meer bestaat vluchtelingen kan produceren 
is verschillend omgegaan. De Afdeling volgde dit standpunt niet; 242  de Rechtseenheid- 

232  VgI. HR 22 juni 1984, RV 1984, I I, NJ 1985, 82, AB 1985,40 (Masai 
233  Overigens op verzoek van het Uitvoerend Comite van UNHCR, Conclusie no. 8 (XXVIII). 
234  Handbook, p. 1-2. 
235  AFtRvS 23 augustus 1984, RV 1984,4; G V (oud) DI2-105; AB 1985, 585. 
236 Te weten par. 28, 43, 80, 170, zie voor bronnen SpijkerboerNermeulen 1995, p.498, noot 23; zie ook ARRvS 
17 december 1992, RV 1992, 12 (par. 149 en 163 inhoudelijke overgenomen, zonder expliciete verwijzing); Rb. 's-
Gravenhage (REK) 12 april 1995, RV 1995,7 (par. 168 tot en met 172 expliciet overgenomen). 
237  SpijkerboerNermeulen 1995, p. 42 . 
" ' HR 22 juni 1984, RV 1984,11, NJ 1985, 82, AB 1985, 40, G V (oud) F-I31 (Musa). 
239  SpijkerboerNenneulen 1995, p. 496-497. 
290  Femhout 1990, p. 242-244. 
241  ABRvS 7 november 1996, RV 1996,6. 
242  ABRvS 19 maart 1997, RV 1997,2; ABRvS 21 maart 1997, GV I8a-23 en -24. 
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kamer, die in casu het (voorlopig) laatste woord had, volgde het echter wel, daarbij wijzend 
op artikel 35 Vluchtelingenverdrag. 243  

Een laatste instrument dat in dit verband genoemd moet worden is het Gemeenschappelijk 
Standpunt inzake de gehannoniseerde toepassing van de vluchtelingendefinitie, dat in 1996 
werd vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie. 2" Een 
Gemeenschappelijk Standpunt is een instrument van regelgeving in de Derde Pijler van de 
Europese Unie waarvan de bindende lcracht onduidelijk is. Nederland heeft het, 
waarschijnlijk juiste, standpunt ingenomen dat de verbindendheid van een 
Gemeenschappelijk Standpunt afhangt van de bewoordingen ervan. 245  Uit de bewoordingen 
van het Gemeenschappelijk Standpunt blijkt zeer expliciet dat dit niet als bindend wordt 
beschouwd. 26 In de preambule wordt de inhoud ervan aangemerkt als "richtlijnen" die geen 
inbreuk malcen op staande beslissingspraktijken in de Lidstaten. Ook kurinen zij de 
constitutionele bevoegdheden van de regeringen van de Lidstaten niet te buiten gaan; zij 
binden de wetgever en de rechterlijke macht niet. Deze passage uit het Gemeenschappelijk 
Standpunt werd door de Rechtseenheidskamer letterlijk aangehaald in de beslissing waarin 
het Standpunt, anders dan in de rechtspraak van de Afdeling, 247 niet werd gevolgd op het 
punt van vervolging zonder overheid. 248  De Europese Commissie heeft overigens onlangs 
aangegeven dat een aantal kwesties uit het Gemeenschappelijk Standpunt "zoals vervolging 
door niet door de overheid gecontroleerde groepen - een controversieel aspect van het 
gemeenschappelijk standpunt (1996) inzalce de gehannoniseerde toepassing van de term 
`vluchteling' in artikel 1 van het Verdrag van Geneve - zal moet worden herzien." 249  

Wel rijst de vraag of het Gemeenschappelijk Standpunt niet moet worden beschouwd als 
een "later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betreldcing tot de 
uitlegging van het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen"; zo een latere 
overeenstemming wordt door artikel 31 lid 3 Verdragenverdrag als interpretatiebron 
genoemd. Het Gemeenschappelijk Standpunt kan echter niet als een latere overeenstemming 
gelden. Het is immers vastgesteld door slechts vijftien van de ongeveer 130 staten die partij 
zijn bij het Vluchtelingenverdrag terwijl, in de woorden van de Rechtseenheidskamer, "niet 
aannemelijk is dat het evengenoemde gemeenschappelijke standpunt in brede zin wordt 
onderschreven door de staten die geen deel uitmaken van de Europese Unie." 2" Daar komt 
nog eens bij dat een aantal EU Lidstaten voetnoten bij het Gemeenschappelijk Standpunt 
hebben gemaalct, inhoudend dat zij het op bepaalde punten niet onderschrijven. Het 
weerspiegelt dus zelfs niet een omvattende latere overeenkomst tussen de 15 Lidstaten van 
de Europese Unie. 

243  Rb. 's-Gravenhage (REK) 27 augustus 1998, RV 1998, 12; JV 1998, 157, GV 18d-29 en -30. Zie over deze 
lcwestie nader Vermeulen e.a. 1998. 
244  PbEG 1996, L063. 
245  Fernhout 1997, p. 157. 
2" Aldus ook de Nederlandse regering, Kamerstukken II 1995/1996,23 490, nrs. 90 en 37, p. 5. 
247  ABRvS 19 maart 1997, RV 1997, 2; ABRvS 21 maart 1997, GV 18a-23 en -24. 
2" Rb. 's-Gravenhage (REK) 27 augustus 1998, RV 1998, 12; JV 1998, 157, GV 18d-29 en -30. 
245  SEC(1999) 271 def: Naar gemeenschappelijke normen inzake asielprocedures, 3 maart 1999. 
250  Rb. 's-Gravenhage (REK) 27 augustus 1998, RV 1998, 12; JV 1998, 157, GV 18d-29 en -30. 
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De preambule stelt dat de Lidstaten het Gemeenschappelijk Standpunt ter kennisname 
zullen geven aan de administratieve lichamen die op asielverzoeken beslissen; deze worden 
verzocht het als uitgangspunt te nemen. Het Gemeenschappelijk Standpunt bevat dus regels 
die ambtenaren moeten hanteren om een vaste lijn te brengen in de toepassing van de 
vluchtelingendefinitie. Hieruit kan worden afgeleid dat de inhoud van het 
Gemeenschappelijk Standpunt een gewicht heeft dat vergelijkbaar is met dat van 
beleidsregels."' Op grond van de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is de 
administratie tegenover de justitiabele gebonden aan vastgestelde beleidsregels (artikel 4:84 
Awb). Wel is de administratie gehouden om onder omstandigheden ten gunste van de 
justitiabele af te wijken van beleidsregels."' Omdat het Gemeenschappelijk Standpunt geen 
bindende regels bevat, kan de inhoud ervan niet afdoen aan de in een Lidstaat heersende 
interpretatie van de vluchtelingendefmitie (zoals het Gemeenschappelijk Standpunt zelf ook 
stelt). Dat spreekt vanzelf, omdat het (niet bindende) Gemeenschappelijk Standpunt niet de 
nationale interpretatie artikel 1A-2 van het (we! bindende) Vluchtelingenverdrag opzij kan 
zetten." De beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid nopen er echter toe dat, 
indien het Gemeenschappelijk standpunt leidt tot een interpretatie die ruimer is dan de 
nationale interpretatie, de ruimere interpretatie van het Gemeenschappelijk Standpunt wordt 
gevolgd. Doet men dat niet, dan wordt het Gemeenschappelijk Standpunt in feite 
genegeerd'm 

16.1.1.3 Conclusie 

Het Vluchtelingenverdrag, zoals geamendeerd bij het Protocol van New York, bevat een 
definitie van het begrip vluchteling die Nederland gehouden is toe te passen. Er is echter op 
intemationaal vlak geen helderheid over de interpretatie van dit begrip. Op 
intemationaalrechtelijk nievau is slechts duidelijk dat, gezien context, voorwerp en doel van 
het Verdrag, de interpretatie van de begrippen uit de definitie ruimhartig dient te zijn; de 
ontwiklcelingen bij de interpretatie van mensenrechtelijke bepalingen zijn daarbij van 
belang. De interpretaties van de verschillende Verdragsstaten lopen aanmerkelijk uiteen. 
Ook in de doctrine bestaat geen overeenstemming. Daarom is het in de pralctijk aan de 
nationale rechter om uit te malcen wat de verplichtingen zijn die uit het 
Vluchtelingenverdrag voortvloeien. Als hulpmiddel - en weinig meer dan dat - daarbij 
kunnen een aantal niet bindende instrumenten dienst doen. 

16.1.2 Implementatie 

Omdat de vluchtelingendefinitie van artikel 15 lid 1 Vw nooit een datumgrens bevat heeft, 
behoefde de betreffende bepaling uit het Protocol geen nationaalrechtelijke implementatie. 

De definitie van het begip vluchteling zoals neergelegd in artikel 1A-2 VIV is niet 

251  Vg. over beleidsregels De Haan, Drupsteen & Fernhout 1996, p. 303-306. 
252  Vgl. De Haan, Drupsteen 8c Femhout 1998, 73. 
253  Vgl. De Haan, Drupsteen & Femhout 1996, p. 241 -242 . 
254  Deze visie is gebaseerd op Femhout 1997; vgl. Becks eta! 1999, p. 99-102. 
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woordelijk gelijk aan de definitie die wordt gegeven in artikel 15 lid 1 Vw. Nog daargelaten 
de datumgrens kan een aantal verschillen worden opgemerkt. 

1. De definitie in het Verdrag onderscheidt personen met den nationaliteit, met meer dan den 
nationaliteit, en personen zonder nationaliteit. De Vreemdelingenwet spreekt slechts van 
`afkomstig zijn uit een land'. Hiermee worden vreemdelingen met een nationaliteit en 
vreemdelingen zonder nationaliteit onder den noemer gebracht. Dit is uiteraard geheel 
onproblematisch. De regeling in het Verdrag voor personen met een meervoudige 
nationaliteit is niet expliciet in de Vreemdelingenwet herhaald. Echter, de tekst van de wet 
staat er niet aan in de weg dat bij meervoudige nationaliteit als eis wordt gesteld dat het voor 
de vreemdeling onmogelijk is de bescherming te lcrijgen van een andere nationale staat. 
Artikel 15c lid 1 onder b Vw expliciteert deze eis, door als grond voor kennelijk 
ongegrondverklaring te noemen de situatie dat de vreemdeling een tweede nationaliteit heeft 
en in het betreffende land voldoende bescherming tegen eventuele vervolging in het eerste 
land kan lcrijgen. Artikel 15 lid 1 Vw wordt in de pralctijk dan ook overeenkomstig 
gelezen. 2" 

2. De definitie in de Vreemdelingenwet somt de vervolgingsgronden op in een andere 
volgorde, met als gevolg dat de formulering iets afwijIct van die in het Verdrag. Vaste 
jurisprudentie is echter dat de definities uit Verdrag en wet betreldcing hebben op dezelfde 
categorie personen en derhalve moeten worden opgevat als zijnde identiek." 6  

3. Sinds de Wet van 17 april 1997 2" bevat de definitie in de Vreemdelingenwetm nog een 
zesde vervolgingsgrond, te weten levensbeschouwelijke overtuiging. Deze explicitering in 
de wettekst voegt echter niets wezenlijks toe. Immers, in mensenrechtenverdragen worden 
de vrijheid van godsdienst en van (niet-godsdienstige) levensovertuiging op den lijn 
geplaatst (artikel 18 IVBP; artikel 9 EVRM). In de rechtspraalc wordt dan ook als 
uitgangspunt genomen dat de vraag of een levensovertuiging al dan niet religieus is niet 
terzake doet. 2" 

4. De defmitie uit het Verdrag vereist voor vluchtelingschap dat de betrokkene zich buiten 
het land van herkomst bevindt. De Vreemdelingenwet doet dat ook. Maar omdat de wet de 
toelating regelt (en niet separaat de erkenning) kan een vreemdeling reeds vanuit het land 
van herkomst om toelating als vluchteling vragen, bijvoorbeeld door middel van de 
aanvraag van een mvv op een Nederlandse ambassade in het land van herkomst. 26° 

255  Bijv. Rb. 's-Gravenhage (REK) 29 december 1994, RV 1994, 13, AB 1995, 227. Zie nader UNHCR Handbook 
par. 106; SpijkerboerNermeulen 1995, P.  138-139. 
256  ARRvS 16 oktober 1980, RV 1981, 1, GV (oud) D12-44; ARRvS 2 februari 1982, GV (oud) D12-66; ARRvS 12 
november 1992, GV (oud) D12-223. 
257  Stb. 1997, 192. 
258  In art. 15 lid 1, maar ook in am. 6 lid 5 en 22 lid 2. 
2"  ARM 30 september 1982, RV 1982, b, GV (oud) D12-72; Rb. 's-Gravenhage (REK) 12 april 1995, RV 1995, 7. 
260 ARRvS 15 juni 1990, RV 1991, 1; Vz ARRvS 12 maart 1992, RV 1992, 13. Zie nader SpijkerboerNermeulen 
1995, 346-347. 
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16.1.3 Conclusie 

De vluchtelingendefinitie is verschillend geredigeerd in Verdrag en wet. De beide 
omschrijvingen van het begrip vluchteling worden in de rechtspraak en de rechtspraktijk 
echter als identiek beschouwd. De conclusie kan daarom luiden dat de definitie van artikel 
IA-2 V1V afdoende is geimplementeerd in de Vreemdelingenwet. 

Het verdient daarom aanbeveling de vluchtelingendefuntie in de Vreemdelingenwet niet te 
wijzigen, omdat wijzigingen problemen zouden kunnen introduceren in een 
onproblematische situatie. Wordt wel tekstuele wijziging beoogd, dan verdient het 
aanbeveling de definitie of letterlijk gelijk te laten zijn aan de thans in artikel 15 Vw 
gehanteerde; of de definitie in de wet letterlijk gelijk te laten zijn aan die gehanteerd wordt 
in artikel 1A-2 V1V; of enkel te verwijzen naar de definitie in artikel 1A-2 van het Verdrag, 
zoals gewijzigd bij het Protocol van New York. Expliciete verwijzing naar het Protocol is in 
het laatste geval noodzakelijlc, omdat de definitie uit artikel IA-2 VIV de datumgrens bevat. 

16.2 Artikel IC V1V 

16.2.1 Analyse 

Dit Verdrag houdt op van toepassing te zijn op elke persoon die valt onder de bepalingen van 
afdeling A, indien: 
(1) Hij vrijwillig wederom de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit 
bezit; 
(2) Hij, indien hij zijn nationaliteit had verloren, deze vrijwillig heeft herlcregen; 
(3) Hij een nieuwe nationaliteit heeft verkregen en de bescherming geniet van het land 
waarvan hij de nationaliteit bezit; 
(4) Hij zich vrijwillig opnieuw heeft gevestigd in het land dat hij had verlaten of waarbuiten 
hij uit vrees voor vervolging verblijf hield; 
(5) Hij niet langer kan blijven weigeren de bescherming van het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit, in te roepen, omdat de omstandigheden in verband waannede WU was 
erkend als vluchteling, hebben opgehouden te bestaan; 
Met then verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een vluchteling die onder lid I 
van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere 
vervolging, kan aanvoeren om te weigeren de beschertning van het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit, in te roepen; 
(6) Hij, indien hij geen nationaliteit bezit, kan terugkeren naar het land waar hij vroeger zijn 
gewone woonplaats had, omdat de omstandigheden in verband waannede hij was erkend als 
vluchteling, hebben opgehouden te bestaan; 
Met dien verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een vluchteling die onder lid I 
van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere 
vervolging, kan aanvoeren om te weigeren naar het land wan hij vroeger zijn gewone 
verblijfplaats had, terug te keren. 

Het Verdrag bevat in artikel IC de zogeheten cessation clauses. Op grond van deze bepaling 
kan het vluchtelingschap in de zin van het Verdrag van rechtswege vervallen. Over de 
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interpretatie van deze bepaling uit het Verdrag bestaat in grote lijnen overeenstemming, 
zowel tussen Verdragsstaten als in de literatuur. 

De gronden voor beeindiging van de vluchtelingenstatus die in artikel 1C V1V opgesomd 
worden zijn limitatief; 26 ' andere gronden voor de conclusie dat iemand die vluchteling in de 
zin van artikel lA V1V was opgehouden heeft vluchteling te zijn, ontbreken. 262  Het 
Vluchtelingenverdrag beoogt aan vluchtelingen zekerheid te geven; hun status dient niet 
continu onderhevig te zijn aan heroverwegingen. Artikel 1C V1V moet daarom restrictief 
worden geInterpreteerd. 263  

De beeindigingsgronden kunnen ruwweg worden onderverdeeld in twee groepen. Ten eerste 
kan vluchtelingschap een einde nemen door handelingen van het individu zelf (gronden 1 
t/m 4); ten tweede kan dat geschieden doordat de situatie in het land van herkomst zodanig 
verbetert dat de betroldcene de bescherming die het internationale recht biedt niet meer 
nodig heeft (gronden 5 en 6). 264  

De eerste beeindigingsgrond is het vrijwillig opnieuw inroepen van de bescherming van de 
staat waarvan de vluchteling de nationaliteit bezit. Deze bepaling bevat drie vereisten. Ten 
eerste moet de vluchteling uit eigen vrije wil hebben gehandeld. Als de vluchteling met 
handelingen die op zich te beschouwen zijn als het inroepen van bescherming niet beoogde 
om de verhouding met het land van nationaliteit te normaliseren, maar bijvoorbeeld om te 
voldoen aan administratieve vereisten van het land waar hij als vluchteling is toegelaten, dan 
is geen spralce van vrijwilligheid. 265  Ten tweede moet het oogmerk gericht zijn geweest op 
het krijgen van bescherming. Is de betreffende handeling ingegeven door het oogmerk 
gezinshereniging mogelijk te maken, een echtscheiding te bewerkstelligen of andere 
praktische wensen, dan is deze 'cessation clause' niet van toepassing. 266  Tenslotte moet de 
bescherming van het land van nationaliteit feitelijk zijn verlcregen; het enkele vragen van 
bescherming leidt niet tot beeindiging van de vluchtelingenstatus als deze niet wordt 
gegeven. 267  

De vraag is gerezen of het verkrijgen van een nationaal paspoort als nationale bescherming 
kan worden beschouwd. Hoewel daarover geen overeenstemming bestaat, is duidelijk dat 
het verlcrijgen van een nationaal paspoort wel een vorm kan zijn van nationale bescherming, 
maar dat daarnaast het oogmerk van de vluchteling gericht moet zijn geweest op het 
herstellen van de normale betrelckingen met de nationale staat. 268  Het verlcrijgen van een 

261  UNHCR Handbook par. 116; Grahl-Madsen 1966, p. 369. 
262  Dit laat uiteraard onverlet de mogelijkheid dat iemand ten onrechte als vluchteling is erkend; deze persoon houdt 
niet op vluchteling te zijn, maar is het (naar uit later bekend geworden feiten is gebleken) nooit geweest; vgl. par. 
117 UNHCR Handbook. 
263  Par. 112 en 135 UNHCR Handbook. 
264 UNHCR Handbook par. 114 en 115; Grahl-Madsen 1966, P.  368. 
265  Par. 120 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966, p. 385-388; Hathaway 1991, p. 193; Goodwin-Gill 1996, p. 
80-81. 
2"  Par. 120 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966, p.386-387; Hathaway 1991, p. 193-194. 
267  Par. 122 UNHCR Handbook; Robinson 1953, p. 59-60; Hathaway 1991, p. 195-196. 
268  Par. 120 en 124 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966, p. 381-385; Hathaway 1991, p. 194-196; Goodwin-
Gill 1996, p. 82-83. 
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nationaal paspoort is dus alleen een grond voor beeindiging, als ook aan de andere vereisten 
(vrijwilligheid, oogrnerk van bescherming, effectiviteit) is voldaan. 26" 

Eveneens problematisch zijn situaties waariri de vluchteling op legate wijze een bezoek 
aflegt aan het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Ook hierbij is doorslaggevend of het 
oogmerk bestond de bescherming van (lit land in te roepen. Gaat het bijvoorbeeld om 
familiebezoek, dan heeft het bezoek een ander oogmerkr In deze situaties moet in het oog 
gehouden worden dat de cessation clauses, in de woorden van Grahl-Madsen, niet zijn 
bedoeld als strafbepalingen," maar als omschrijvingen van situaties waarin de 
vertrouwensbreuk met het land van herkomst die kenmerkend is voor vluchtelingschap is 
hersteld. Mede gezien de vierde beeindigingsgrond kan een, zelfs legaal, bezoek aan het 
land van herkomst zonder meer niet licht aanleiding zijn tot intrekking van de 
vluchtelingenstatus. Immers, op grond van de vierde beeindigingsgrond is vereist dat een 
vluchteling zich `vrijwillig' opnieuw 'vestige in het land van herkomst. Daarmee spoon niet 
een interpretatie van de eerste intrekkingsgrond die er toe leidt dat lets dat aanmerkelijk 
minder ver gaat dan vrijwillige hervestiging ook als grond voor beeindiging van het 
vluchtelingschap wordt beschouwd. Het recente beleidsstuk van de Staatssecretaris houdt 
daarmee geen rekening en stelt dat terugreizen naar het land van herkomst (er wordt geen 
enkele nadere eis gesteld aan de aard van het verblijf daar) wordt opgevat als een uiting van 
betrokIcene zelf dat de bescherming van het Verdrag niet !anger nodig is."' Dat is, zo 
algemeen gesteld, een te vergaande uitleg. Enerzijds is het weliswaar denkbaar dat uit een 
reis naar het land van herkomst blijkt dat de bescherrning van dat land is ingeroepen, terwifl 
de vreemdeling zich niet in dat land heeft gevestigd; maar anderzijds kan de eerste 
beeindigingsgrond niet zo worden geinterpreteerd dat de vierde zinledig wordt. Telkens zal 
in het concrete geval zorgvuldig moeten worden afgewogen of sprake is van het vrijwillig 
inroepen van de bescherming van het land van herkomst. 

De tweede beeindigingsgrond betrefivrijwillige verkrijging van de oude nationaliteit, 
terwijI die eerst verloren was gegaan. Het opnieuw verlcrijgen van de oorspronkelijke 
nationaliteit zal normaliter een zo formele aangelegenheid zijn, dat bewijsproblemen tot de 
uitzonderingen behoren. 
Het is van belang op te merken dat vluchtelingen die onvrijwillig hun nationaliteit hebben 
teruglcregen (bijvoorbeeld bij wet of bij decreet) niet ophouden vluchteling te zijn."' Ook 
onvoldoende is het feit dat een vluchteling de mogelijkheid had om de oorspronkelijke 
nationaliteit terug te lcrijgen, terwid deze mogeliflcheid niet is gebruikt; het bestaan van een 

269  Conf. Notitie inzake het intreklcen van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij Kamerstukken 11 1998/1999, 19637, 
nr. 438. 
"° Par. 125 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966, p. 384  
"I  Grahl-Madsen 1966, p. 391. 
172 Notitie inzake het intrelcken van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij Kamerstukken 11 1998/1999, 19 637, 438, 
par. 1.3. Het dear gebruikte eitaat uit par. 125 van het UNHCR Handbook is bovendien onvolledig. De in de notitie 
genoemde zin is een tegenwerping na de woorden: "Where a refugee visits his former home country not with a 
national passport but, for example, with a travel document issued by his country of residence, he has been 
considered by certain States to have re-availed himself of the protection of his former home country and to have 
lost his refugee status under the present cessation clause. Cases of this kind should, however..." De in de Notitie 
geciteerde zinsnede is daarmee een tegenwerping tegen deze praktijk van een aantal landen. 
"Par. 128 UNHCR Handbook. 
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mogelijkheid die niet is gebruikt impliceert immers het tegenovergestelde van de vereiste 
vrijwilligheid. 2" 

Ook de derde beeindigingsgrond is weinig problematisch. Als een vluchteling een nieuwe 
national iteit heeft gelcregen (bijvoorbeeld die van het land dat hem als vluchteling heeft 
toegelaten), dan is de noodzaak van internationale bescherming komen te vervallen. Het 
enige aanvullende vereiste is dat de vluchteling niet slechts de blote nationaliteit van het 
nieuwe land heeft, maar ook de feitelijke bescherming ervan kan inroepen. Daarbij moet 
met name gedacht worden aan het recht het grondgebied van de nationale staat te betreden 
en het recht daar te verblijven. 2" 

De vierde beeindigingsgrond betreft zich vrijwillig opnieuw vestigen in het land van 
herkomst. Opgemerkt zij dat uit deze beeindigingsgrond blijkt dat een enkel bezoek aan het 
land van herkomst op zichzelf niet voldoende is om te kunnen concluderen tot beeindiging 
van het vluchtelingschap op de eerste grond (vrijwillig inroepen nationale bescherming). 
Het zou immers merkwaardig zijn de eerste beeindigingsgrond zo te interpreteren dat de 
vierde overbodig zou worden. Bij het woord vestigen moet gedacht worden aan permanent 
hoofdverblijf kiezen; dit vereist vrijwilligheid en het oogmerk te gaan verblijven. Een 
vluchteling die tegen zijn wil langere tijd in het land van herkomst verblijft, heeft zich daar 
dus niet vrijwillig gevestigd. 276  

De vijfde en zesde intrekkingsgrond bepalen, voor vluchtelingen met een nationaliteit en 
voor staatlozen, dat hun status een einde neemt indien zij niet kunnen blijven weigeren de 
bescherming van het land van herkomst in te roepen omdat de omstandigheden in verband 
waarmee zij zijn erkend als vluchteling hebben opgehouden te bestaan. De wijziging van 
omstandigheden moet zowel fundamenteel, stabiel als blijvend zijn; de status van 
vluchteling dient niet onderhevig te zijn aan frequente heroverwegingen, omdat dat ten 
koste zou gaan van het gevoel van veiligheid van de vluchteling, dat de internationale 
bescherming hem beoogt te verschaffen. 2" Grahl-Madsen wijst crop dat deze bepaling een 
herschrijving is van een oudere tekst, 278  die stelde dat een onderclrukkend regime 
"should.. .be replaced by a democratic regime". Hij acht daarom de ineenstorting van een 
onderdruklcend regime, of de overdracht van een deel van het grondgebied van het land van 
herkomst aan een andere staat in zijn algemeenheid wel goede gronden om de 
vluchtelingenstatus te beeindigen. Minder diepgaande veranderingen acht hij onvoldoende; 
daarbij valt te denken aan de wijziging van de strafbaarstelling die ten grondslag lag aan 

274  Par. 128 UNHCR Handbook; Hathaway 1991, P.  196-197. 
275  Vgl. Grahl-Madsen 1966, p. 396, Hathway 1991, p. 211. 
276 p& 134 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966, P.  370-378; Hathaway 1991, p. 197-199; Goodwin-Gill 1996, 
p. 84. 

77  Aldus letterlijk par. 135 UNHCR Handbook. Vgl. Conclusion 69 (XLIII) van het Uitvoerend Comite van 
UNHCR; vgl. het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de vluchtelingendefinitie, § 11. Cf Notitie inzake het 
intrekken van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij Kamerstukken 111998/1999, 19 637, nr. 438, par. 1.4. Later in 
deze notitie wordt een wachtperiode van drie jaar na de initiele hervormingen als vuistregel genoemd, par. 2.2. 
278  Deel I, sectie C, paragraaf 2 van Annex 1 van het Statuut van de International Refugee Organisation, de 
voorganger van UNHCR. 
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vluchtelingschap." In dezelfde geest stelt Hathaway dat de machtsstructuur waaronder de 
vervolging plaats vond niet meer moet bestaan. Onvoldoende acht hij bijvoorbeeld het felt 
dat de rust in het land van herkomst is weergekeerd; dat in delen van het land de 
democratische rechtsstaat is hersteld; of het enkele felt dat er - zelfs onder intemationaal 
toezicht - vooruitgang wordt gemaakt op het punt van handhaving van mensenrechten.' De 
Staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat ook als niet "volledig" sprake is van 
fundamentele veranderingen ten goede die stabiel en duurzaam zijn, in individuele gevallen 
wel kan zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel IC lid 1 onder 5 V1V. 21 ' Daannee lijkt 
te worden gesteld dat stabiele en duurzame veranderingen niet vereist zijn, en daarom is die 
stellingname zonder meer niet goed te begrijpen. Wel kan uit aan, door de Staassecretaris 
aangehaalde, uitspraak in kort geding - die door de annotator overigens juist op dit punt 
belcritiseerd wordt - worden afgeleid dat het oordeel van de Staatssecretaris in de 
desbetreffende zaak inhoudend "dat de politieke situatie in het land van herkomst op 
zodanige wijze is veranderd, dat de motieven die eiser in het verleden heeft aangevoerd om 
in aantnerking te komen voor een status als vluchteling, thans niet meer van toepassing zijn" 
niet perse afhankelijk is van het oordeel van UNHCR. 2" Maar in deze beslissing stelde de 
Staatssecretaris niet dat intrekking mogelijk was toewel' niet volledig was voldaan aan de 
voorwaarde van een fundamentele wijziging in de situatie in het land van herkomst, maar 
'omdat' aan die voorwaarde was voldaan. 

16.2.2 Implementatie en nationale jurisprudentie 

De intrekkingsgronden van artikel IC V1V zijn in de Vreemdelingenwet geimplementeerd 
in artikel 15 lid 3 jo. 14 lid 1 Vw, die de (facultatieve) mogelijkheid van intrelcicing van de 
nationaalrechtelijke vluchtelingenstatus regelen. De implementatie in de Vreemdelingenwet 
is in die zin ruimer dan die waartoe het Verdrag noopt, omdat het Verdrag uitmaakt in welke 
gevallen het vluchtelingschap van rechtswege een einde neemt, terwift de wet bepaalt in 
welke gevallen de toelating als vluchteling 	worden ingetrokken. 283  Hieruit volgt, 
volgens de Afdeling, dat de toelating als vluchteling pas kan worden ingetrokken nadat is 
vastgesteld dat betrokkene niet (wederom) vluchteling is. Dit is echter in overeenstemming 
met een van de doelen van de grote wijziging van de Vreemdelingenwet van 1993, 
inhoudend dat verbliffsbe6indiging zo veel mogelijk geschiedt op grond van een 
intrekkingshandeling, en niet op grond van verval van rechtswege.' 

Artikel 15 lid 3 Vw bepaalt dat de toelating als vluchteling kan worden ingetroklcen in 
gevallen waarin de vreemdeling door gewijzigde omstandigheden in de gelegenheid is zich 
zonder gevaar voor vervolging buiten Nederland te vestigen. Hoewel deze formulering 

279  Grahl-Madsen 1966, p. 401. 
2w  Hathaway 1991, p. 199-205. 
" I Notitie inzake het intreklcen van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij ICamerstukken 11 1998/1999, 19 637, nr. 438, 
par. 2.2. 

Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 2 febmari 1995, RV 1995, 12, met noot Vermeulen. 
2"  ARRvS 1 jun 1996, RV 1996, 7, ARRvS 21 novemebr 1996, GV I8a-21. 
2"  Zie ook de invoering van de huidige redactie van Wilke' 14 lid 2 Vw, Kamersiukken11 1992/1993, 22 735, nr. 6, 
onderdeel Cl. 
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afwijkt van de bewoording van artikel 1C V1V wordt aangenomen dat het hier gaat om een 
exacte incorporatie. De Afdeling heeft overwogen 

"dat met de woorden `gewijzigde omstandigheden' [in artikel 15 lid 3 Vw] wordt gedoeld op 
de situaties zoals omschreven in de zogeheten cessation clauses van artikel 1(C) van het 
Verdrag en zoals nader omschreven in hoofdstuk 3 van het [UNHCR] Handbook." 285  

Door artikel 15 lid 3 op deze manier verdragsconform te interpreteren worden 
implementatieproblemen voorkomen. De Staatssecretaris concludeert uit deze uitspralcen dat 
met de woorden gewijzigde omstandigheden in artikel 15 lid 3 Vw wordt gedoeld op alle 
situaties zoals omschreven in artikel 1C, dus niet alleen die opgesomd onder 5 en 6 maar 
ook die onder 1 tot en met 4• 2" Deze interpretatie van artilcel 15 lid 3 Vw is weliswaar in 
overeenstemming met de tekst van de desbetreffende uitspraken, maar voor betwisting 
vatbaar. Het ligt immers voor de hand om de woorden "gewijzigde omstandigheden" in 
artikel 15 lid 3 Vw te beschouwen als een letterlijke vertaling van de woorden "omdat de 
omstandigheden in verband waarmede hij was erkend als vluchteling, hebben opgehouden te 
bestaan" uit artikel 1C onder 5 en 6. Uit de parlementaire geschiedenis van artilcel 15 lid 3 
Vw blijkt dat ook uitdruldolijk. De Minister weersprak met zoveel woorden dat artikel 15 
lid 3 Vw en artikel 1C materieel in algemene zin sarnenvielen: 

"Ten onrechte - aldus de Minister - wordt een verband gelegd tussen genoemde artikelen van 
het wetsontwerp [t.w. artikel 14 lid 1 en 15 lid 3] en van het verdrag. Terwij1 artikel IC van 
het verdrag aangeeft in welke gevallen het verdrag niet meer op een persoon van toepassing 
is, regelt het wetsontwerp te dezer plaatse slechts op welke wijze aan een vluchteling het 
recht op permanent verblijf hier te lande kan worden ontnomen. Men kan de in de 
Nederlandse wet voorgestelde gronden tot intrekking van de erkenning als vluchteling niet 
missen, alleen reeds daarom niet, omdat de ontworpen wet ook op niet- 
verdragsvluchtelingen van toepassing zal zijn." 287  

Nog explicieter geeft de Minister in de hierop volgende passage aan dat de term `gewijzigde 
omstandigheden' ziet op artikel 1C onder 5 en 6, en niet op artikel 1C onder 1 tot en met 4. 
Hij spreekt hier over "de [intrekkings]grond `gewijzigde omstandigheden', welke term 
overigens ook in het verdrag niet onbekend is (vgl. artilcel 1C, sub 5).' 2" Ook uit de 
uitlatingen van Kamerleden tijdens de plenaire behandeling blijkt dat bij `gewijzigde 
omstandigheden' werd gedoeld op artilcel IC lid 5 (en 6) V1V. 2" 

285  ARRvS 1 juli 1996, RV 1996, 7, ARRvS 21 november 1996, GV 18a-21. Curieus, en meer precies onjuist is Rb. 
's-Gravenhage 20 augustus 1997, JUB 1997/18, 11, waarin vrijwillige terugkeer wordt beschouwd als een indicatie 
dat de omstandigheden in verband waarmee hij als vluchteling is erkend hebben opgehouden te bestaan. Hiermee 
wordt ten onrechte niet getoetst of de vrijwillige terugkeer valt onder de strenge criteria van m.n. artikel IC onder 4 
VIV. 
286  Notitie inzalce het intrekken van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij Kamerstukken II 1998/1999, 19637, nr. 438, 
par. 2.2. 
287  KamerstukIcen II 1963/1964, 7163, nr. 9, p. 16. 
288  Kamerstukken II 1963/1964, 7163, nr. 9, p. 16. 
289  Zo meende Meulink dat of sprake was van gewijzigde omstandigheden "van Nederland uit vaak ook moeilijk is 
te beoordelen", Handelingen 1123 juni 1964, p. 2212; Berkhouwer was nog duidelijker, en zei in dit verband dat hij 
er sterk voor was "dat, als de toestanden in het land van herkomst zich wijzigen, de man weer kan worden 
teruggestuurd", Handelingen 1123 juni 1963, p. 2216. 
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De Staatssecretaris heeft zich recent op het standpunt gesteld dat een vluchteling die naar 
zijn land terugkeert daamiee in principe zijn status verliest op grond van artilcel IC onder 1 
V IV - een opvatting waarop hierboven reeds werd ingegaan. Daaraan heeft de 
Staatssecretaris toegevoegd dat in die situatie 'in voorkomende gevallen' de toelating als 
vluchteling ook kan worden ingetroklcen op grond van artikel 14 lid 1 onder a Vw (het 
verstreklcen van onjuiste gegevens die tot toelating hebben geleid).' Niet valt echter in te 
zien waarom een reis naar het land van herkomst na toelating als vluchteling kan worden 
beschouwd als een door de vreemdeling voor de toelating als vluchteling verstrekt onjuist 
gegeven dat tot toelating heeft geleid. Met deze woorden zal dan ook gedoeld zijn op de 
situatie dat, naar aanleiding van een reis naar het land van herkomst, wordt ontdekt dat 
betrokkene tijdens de asielprocedure onjuiste gegevens heeft verstrekt die tot toelating als 
vluchteling hebben geleid. 

Opgemerkt zij dat artikel IC VIV er niet aan in de weg staat dat de toelating als vluchteling 
wordt ingetrokken in het geval dat iemand ten onrechte als vluchteling is toegelaten."' Ook 
de Vreemdelingenwet voorziet in deze mogelijkheid. Artikel 14 lid 1 onder a Vw noemt als 
intrelckingsgrond het feit dat de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt die hebben 
geleid tot het verlenen van de vluchtelingenstatus. Het ligt voor de hand deze bepaling zo te 
lezen dat alleen tot intrekking wordt overgegaan indien de onjuiste gegevens van zodanige 
aard zijn dat de vreemdeling ten onrechte als vluchteling is beschouwd, m.a.w. nooit 
vluchteling is geweest." Bij deze voor de hand liggende interpretatie kan geen strijd met het 
Verdrag optreden, omdat de vreemdeling niet onder het personele werkingsbereik van het 
Verdrag valt. Wel moeten aan het besluit tot intreklcing in een situatie als deze uiteraard 
hoge eisen worden gesteld."' De feitelijke bevindingen moeten uitputtend en volledig zijn, 
en dienen een eenduidig beeld op te leveren; tevens dient betrokkene te worden gehoord 
over het voomemen een voor hem belastende beschiklcing te nemen" 
De vreemdelingenwet is op een punt duidelijk ruimhartiger dan de telcst van het Verdrag. De 
uitzondering op de intrekkingsgronden die verband houdt met eerdere vervolging (de 
opstellers van het Verdrag dachten aan Duitse joden) is volgens de tekst van het Verdrag 
slechts van toepassing op zgn. statutory refugees, d.w.z. op personen die op grond van 
verdragen daterend van voor het Vluchtelingenverdrag van 1951 als vluchteling waren 
aangemerkt (zie artikel 1A-1 VIV). Artikel 15 lid 3 Vw verklaart deze uitzondering van 
algemene toepassing. Deze bredere toepassing van de uitzondering is in overeenstemming 
met een aanbeveling van UNHCR," en wordt ook door andere verdragspartijen 
gehanteerd." 

2"  Notitie inzalce het intreldcen van vluchtelingenstatussen, Bijlage bij 1Camerstukken II 1998-1999, 19637, nr. 438, 

par. 1.3. 
”1  In dezelfde zin par. 117 UNHCR Handbook. 
292  In die zin ABRyS 27 maart 1997, GV 19-1. 

Rb. 's-Grayenhage zp 's Hertogenbosch 19 november 1997, RV 1997, 53. 
"4  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 7 februari 1997, JUB 1997/6, 12. 
295  UNHCR Handbook par. 136. 
296  Hathaway 1991, p. 204-205; SpijkerboerNermeulen 1995, p. 4142, Goodwin-Gill 1996, p. 87. 
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16.2.3 Conclusie 

Vluchtelingenverdrag 

Artikel IC V1V is in de Nederlandse Vreemdelingenwet geImplementeerd op een wijze die 
voldoet aan de verplichtingen. Op een aantal punten is deze implementatie niimer dan die 
waartoe artikel 1C verplicht. 

16.3 Artikel 1D V1V 

16.3.1 Analyse 

16.3.3 Conclusie 

Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten 
van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen. 
Wanneer deze bescherming of bijstand om welke reden ook is opgehouden, zonder dat de 
positie van zodanige personen definitief geregeld is in overeenstemming met de 
desbetreffende resoluties van de Algemene Vergadering, zullen deze personen van 
rechtswege onder dit Verdrag vallen. 

De betekenis van artikel ID V1V, dat alleen relevant is voor Palestijnen die bescherming 
genieten of genoten hebben van de UNRWA, is omstreden.' Volgens vaste Nederlandse 
rechtspraak kunnen Palestijnen die zich buiten het beschermingsgebied van de UNRWA 
(bijvoorbeeld in Nederland) bevinden geen beroep doen op het Vluchtelingenverdrag, maar 
wel op artikel 15 Vw dat deze uitsluitingsgrond niet kent. Anderzijds stelt de rechtspraalc 
zich ook op het standpunt dat, indien de bescherming van de UNRWA is opgehouden omdat 
betrokkene zich vrijwillig heeft begeven buiten het beschermingsgebied van de UNRWA 
(bijvoorbeeld naar Nederland), de betreffende asielzoeker niet van rechtswege vluchteling 
is.'" 

16.3.2 Implementatie 

De bepaling is niet gethcorporeerd in de Vreemdelingenwet. In de praktijk heeft artikel 1D 
V1V geen gevolgen voor het al \dan niet toelaten als vluchteling voor Palestijnen; hun 
asielverzoeken worden als alle andere getoetst aan artikel 15 Vw. 

Ingevolge de interpretatie die wordt gegeven in de Nederlandse jurisprudentie is artikel ID 
Vluchtelingenverdrag niet van belang voor de rechtspralctijk. Volgens deze interpretatie 
vloeien uit deze bepaling dus geen verplichtingen voort, en is implementatie niet nodig. 

297  Zie voor een overzicht Takkenberg 1997, 92-125. 
298  ARM 6 augustus 1987, RV 1987, 5; ARRvS 27 september 1990, GV (oud) D12-90; ARRvS 13 januari 1993, 
GV (oud) D12-227; Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 1992, rolnr. 90/847, n.g. 
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16.4 Artikel 1E VIV 

16.4.1 Analyse 

Artikel IE beoogt uit te sluiten van vluchtelingschap personen die hun land hebben verlaten 
als gevolg van vervolging in de zin van het Verdrag, maar die in het land waar zij verblijven 
worden behandeld als waren zijn nationale onderdanen. Hierbij werd door de opstellers van 
het Verdrag gedacht aan de Volksdeutscher In Nederland is een speciale voorziening 
getroffen voor Moluklcers, die door de zorg van de Nederlandse regering in 1951 of 1952 in 
groepsverband naar Nederland zijn overgebracht, die op I januari 1977 in Nederland 
woonplaats of werkelijk verblijf hadden, en die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, 
alsmede voor niet-Nederlandse kinderen van zulke personen. Ingevolge de Wet betreffende 
de positie van Moluklcers'" worden zij bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving 
behandeld als waren zij Nederlander. Op grond van artikel 1E VIV kunnen zij geen 
vluchteling in de zin van het Verdrag zijn."' 

16.4.2 Implementatie 

Artikel 1E VIV is niet in de Vreemdelingenwet geImplementeerd. Molukkers die vallen 
onder het werkingsbereik van de bovengenoemde wet kunnen dus wel vluchteling zijn in de 
zin van artikel 15 Vw. Dit is onproblematisch, aangezien tot op heden geen personen die 
onder de werking van bovengenoemde wet vallen een beroep op vluchtelingschap hebben 
gedaan. 

16.4.3 Conclusie 
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Dit Verdrag is niet van toepassing op een persoon die door de bevoegde autoriteiten van het land 
waar hij zich heeft gevestigd, beschouwd wordt de rechten en verplichtingen te hebben, aan het 
bezit van de nationaliteit van dat land verbonden. 

Artikel 1E VIV is niet gamplementeerd in de Vreemdelingenwet. Daaraan bestaat ook geen 
behoefte. 

16.5 Artikel IF VIV 

De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op een persoon ten aanzien van wie 
er emstige redenen zijn om te veronderstellen, dat: 

2"  Par. 144 UNHCR Handbook; Robinson 1953, p. 65; Grahl-Madsen 1966,265-270; Hathaway 1991,211-214; 
Goodwin-Gill 1966, 94-96. 

Sib. 1976, 468. 
3°1  Zie ook Hoeksma 1990, p. 163-168. 



16.5.1 Analyse 

16.5.1.1 Restrictieve interpretatie; bewijslast 

Vluchtelingenverdrag 

(a) 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; 
(b) hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht, voordat 
hij tot dit land als vluchteling is toegelaten; 
(c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen 
en beginselen van de Verenigde Naties. 

Artikel 1F V1V sluit van vluchtelingschap uit personen die, hoewel zij vluchteling kunnen 
zijn in de zin van de vluchtelingendefmitie, de bescherming van het Verdrag niet verdienen 
omdat zij zich daarvoor door eigen handelen hebben gediskwalificeerd. Over deze bepaling 
bestaat in de statenpraktijk en de doctrine tot op zekere hoogte overeenstemming. 302 Hier zal 
worden ingegaan op, achtereenvolgens, het vereiste bewijs, en op de drie 
uitsluitingsgronden afzonderlijk. Daarna zal worden ingegaan op de vraag of voorafgaande 
statusbepaling vereist is. 

Het UNHCR Handboek merkt op dat artikel 1F V1V restrictief geinteipreteerd moet worden, 
gezien de ernstige consequenties van uitsluiting voor de betrokkene. 303  Over dit uitgangspunt 
bij de interpretatie van deze uitsluitingsclausule bestaat geen verschil van mening. 3" Een 
restrictieve opstelling past bij het feit dat de opstellers van het Verdrag het oog hadden op de 
"notorious cases". 3" 

Personen zijn uitgesloten van de bescherming van het Vluchtelingenverdrag indien er 
ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij zich aan de bedoelde handelingen 
schuldig hebben gemaalct. Dit betekent dat - anders dan bij de laatste zinsnede van artikel 33 
lid 2 V1V - een veroordeling niet nodig is, en evenmin dat formeel bewijs vereist is." 6 Daar 
staat tegenover dat het criterium op dit punt open is. Dientengevolge is het voor personen 
die zijn veroordeeld voor den van de hier genoemde handelingen mogelijk om desondanks 
te bewijzen dat zij onschuldig zijn; er is dan immers geen ernstige reden om aan te nemen 
dat zij zo een handeling hebben gepleegd. 

16.5.1.2 Misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de 
menselijkheid."' 

302  Zie voor een overzicht Van Krieken 1999 (te verschijnen). 
"'Par. 149 UNHCR Handboek. 
304 Zo bijvoorbeeld Grahl-Madsen 1966, p. 298; Petersen 1997, 76. 
3°5  Grahl-Madsen 1966, p. 263. 
306  Par. 149 UNHCR Handbook; Hathaway 1991, 215. 
307  Zie over deze clausule algemeen Robinson 1953, p. 66-68; Grahl-Madsen 1966, 273-282; Kahn 1982, 120-123; 
Hathaway 1991, 215-221; 
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Personen die zich hebben schuldig gemaakt aan misdrijven tegen de vrede, 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, zoals omschreven in intemationale 
instrumenten,' zijn uitgesloten. Vereist is derhalve dat de bedoelde handelingen in 
intemationale instrumenten als zodanig zijn benoemd. Een omvattende definitie van deze 
misdrijven is opgenomen in het Charter van het Internationale Militaire Tribunaal 
(Neurenberg) uit 1945. De tekst van het relevante artikel 6 is opgenomen in het UNHCR 
Handboek (p. 88). Een misdrijf tegen de vrede is, kort gezegd, het beramen en uitvoeren van 
een niet-legitieme (aanvals-)oorlog. Oorlogsmisdrijven zijn schendingen van het humanitair 
oorlogsrecht, zoals o.m. neergelegd in de Geneefse conventies van 1949. Algemeen wordt 
aangenomen dat emstige inbreuken zoals gedefinieerd in het gezamenlijke artilcel 147 van 
de Rode Kruis Verdragen van 1949 onder het begrip oorlogsmisdrigvallenr Misdrijven 
tegen de menselijkheid omvatten handelingen tegen de burgerbevolking, en met name 
moord, uitroeiing, slavemij, deportatie. Genocide, zoals gedefinieerd in het 
Genocideverdrag,'" wordt beschouwd als een handeling die onder deze categorie valt. Voor 
een nadere interpretatie van deze begrippen zijn de beslissingen van het Joegoslavie 
Tribunaal en het Rwanda Tribunaal van evident belang. 

In hoeverre is deze bepaling van toepassing op personen die niet persoonlijk handelingen als 
hier bedoeld hebben gepleegd, maar die deel uitmaalcten van organisaties die dat deden? 
Hoe te denken over handelingen gepleegd door ondergeschilcten? Het enkele lidmaatschap 
van zo een organisatie is onvoldoende om tot uitsluiting te kunnen concluderen. Waar de 
grens ligt is niet onomstreden. Men kan persoonlijke en bewuste deelname aan de 
organisatie, en daarmee aan de gewraakte handelingen, vereisen. 3 " Een minder strikte 
toepassing zou het zijn om bij deelname aan zo een organisatie de bewijslast bij de 
vreemdeling te leggen, die dan aannemelijk moet maken niet op de hoogte te zijn geweest 
van de bedoelde handelingen, of gedwongen deel te hebben uitgemaakt van de organisatie 
en niet persoonlijk bedoelde handelingen te hebben begaan. 31 ' Weer een ander standpunt 
houdt in dat ook personen die persoonlijk bedoelde handelingen hebben gepleegd zich 
kunnen vrijwaren, indien zij onder dwang handelden (bijvoorbeeld dienstplichtigen die 
executie te vrezen hebben indien zij een order niet opvolgen)." 

3"  Het begrip 'instruments', gehanteerd in de authentieke telcst, lijkt ruimer dan het woord `overeenkomsten' dat in 
de Nederlandse vertaling wordt gebruikt. In het navolgende zal het woord instrument worden overgenomen. 
3" Met name valt te denken aan het tegenover burgers begaan van de volgende misdrijven: 'opzettelijke 
levensberoving, marteling of onmenselijke behandeling, waaronder begrepen biologische proefnemingen, het 
moedwillig veroorzaken van hevig lijden, van emstig lichamelijk letsel, dan wel van emstige schade aan de 
gezondheid, onrechtmatige deportatie of overbrenging, onrechtmatige gevangenhouding, een beschermd persoon te 
dwingen om te dienen bij strijdlcrachten van de vijandige Mogendheid, of opzetteljk een beschermd persoon het 
recht te onthouden op een regelmatige en onpartijdige berechting overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag, 
het nemen van gijzelaars, vemieling en toeeigening van goederen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzask en 
uitgevoerd op grate schaal en op onrechtmatige en moedwillige wijzet, Trb. 1951,72-75. 
310 N1. "the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or 
religious group, as such; (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily harm to members of the 
group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in 
whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring 
children of the group to another group." Trb. 1960, 32. 
311 Zo bijvoorbeeld Goodwin-Gill 1996, 101. 

Grahl-Madsen 1966, 277-280. 
313  Hathaway 1991, 218. 
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Op dit punt bestaat geen helderheid. Het is, enerzijds, duidelijk dat juist personen die leiding 
geven aan misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de 
menselijkheid, zonder ze fysiek uit te voeren, een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, 
en dus uitgesloten zijn op grond van artikel 1F onder a V1V. Anderzijds is het mogelijk dat 
delen van organisaties verboden handelingen plegen, maar andere delen niet; dat onderdelen 
van organisaties niet meer onder controle van de superieuren zijn; of dat een vreemdeling 
naar eer en geweten heeft gemeend "burgemeester in oorlogstijd" te moeten zijn. Maar zulke 
verweren kunnen ook slechts excuses zijn om aan de werking van de uitsluitingsclausule te 
ontkomen. Bij ondergeschikten (bijvoorbeeld dienstplichtigen) bestaat een spiegelbeeldige 
problematiek. Enerzijds dient het Befehl ist Befehl verweer te worden verworpen. 
Anderzijds dient een ondergeschikte die zich wenst te onttreklcen aan het begaan van 
bedoelde handelingen en daarom asiel vraagt niet juist op die grond uitgesloten te worden 
van vluchtelingschap. 

Deze problemen suggereren in ieder geval dat artikel 1F onder a V1V met grote 
voorzichtigheid moet worden toegepast, en dat hetgeen de vreemdeling te zeggen heeft over 
de betrokIcenheid bij de bedoelde handelingen nauwkeurig moet worden afgewogen. 

16.5.1.3 Emstige niet-politieke misdrijv en 

De vraag wat een niet-politiek misdrijf is, is niet helemaal duidelijk. In ieder geval een 
politiek misdrijf is wat wel genoemd wordt een absoluut politiek misdriff dat wil zeggen 
een handeling die strijdig wordt geacht met de staatsveiligheid. Voorbeelden zijn 
landverraad, hoogverraad, spionage, verkiezingsmisdrijven e.d.ThiEen ander helder 
voorbeeld van een politick misdrijf is de strafbaarstelling van de legitieme uitoefening van 
de rechten van de mens, zoals het recht op vereniging en vergadering, en van vrije 
meningsuiting. Problematisch zijn de zogenoemde "relatieve politieke misdrijven", dat wil 
zeggen gewone misdrijven die echter niet zijn gepleegd met het oog op persoonlijk gewin, 
maar met politieke motieven. 3 " Sommigen pleiten voor een mime interpretatie van het 
begrip politick misdrijf, waardoor relatieve politieke misdrijven als politick misdrijf zouden 
worden aangemerkt. 316 Anderen stellen echter dat er een nauw en direct causaal verband 
moet zijn tussen het gepleegde misdrijf en de daarmee beoogde doe. Alleen als het 
gebruikte middel proportioned l is, kan het misdrijf als politick worden aangemerIct. Deze 
visie lijkt thans de heersende te zijn. 317 Problematisch daarbij is evenwel dat de 
proportionaliteit van het gebruikte middel een kwestie van smaak is. Het gevaar bestaat dat 
een actie tegen een onsympathiek regime eerder proportioned l wordt geacht dan eenzelfde 
actie tegen een minder onsympathiek regime. Dat lijkt niet acceptabel; denk bijvoorbeeld 
aan de omslag van de Westerse perceptie van het bewind in Iralc, dat tot 1989 tot op zekere 
hoogte als bondgenoot werd beschouwd in het conflict met de primaire tegenstander in de 
regio, Iran, maar dat na de Irakese inval in Koeweit veel negatiever gepercipieerd werd. De 

3"  Zie uitgebreid Kahn 1982, 212 e.v. 
315 

 

Kahn 1982, 214-215. 
316  Grahl-Madsen 1966, 298-299. 
317  Par. 152 UNHCR Handbook; Hathaway 1991, 174; Goodwin-Gill 1996, 105-106. 

139 



Verenigde Naties 

toepasselijkheid van de uitsluitingsclausule dient echter niet afhankelijk te zijn van een 
dergelijke wisselvallige factor. 
Uit de tekst is duidelijk dat alleen een emstig misdrijf relevant is. Dit betekent dat de 
relevante strafmaat fors moet zijn, minstens enige jaren. Het is daarbij van belang met 
verzachtende omstandigheden rekening te houden, terwifl ook een balans moet worden 
gezocht tussen de emst van het misdrijf en de emst van de vervolgingsmaatregelen die de 
vreemdeling vreest.'" 

Bovendien moet het gaan om handelingen gepleegd buiten - in ons geval - Nederland en 
voor de toelating als vluchteling. De laatste term is wat merkwaardig (betrolckene is toch 
uitgesloten van vluchtelingschap?); 319  in de pralctijk gaat het om misdrijven gepleegd in het 
land van herkomst van de vluchteling. 

16.5.1.4 Handelingen in strijd met de do elstellingen en beginselen van de Verenigde Naties 

Artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties sommen de doelstellingen en 
beginselen van de VN op. Hierbij gaat het o.m. om vrede en veiligheid, gelijke rechten en 
zelfbeschiklcing van volken; en eerbied voor de rechten van de mens. Handelingen die niet 
strijdig zijn met zaken genoemd in deze twee artikelen vallen niet onder deze 
uitsluitingsgrond. 

Het is niet duidelijk of individuen handelingen kunnen plegen die strijden met de 
doelstellingen en beginselen van de VN. Artikel 29 lid 3 van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens bepaalt dat de daarin vastgelegde rechten en vrijheden "in geen 
geval [mogen] worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de 
Verenigde Naties." Sommigen menen desondanks dat burgers die niet voor de overheid 
werken gezien de aard van die doelstellingen en beginselen niet in strijd daarmee kunnen 
handelen; de doelstellingen en beginselen betreffen immers het gedrag van leden van de 
Verenigde Naties in hun onderlinge verhouding, en in hun verhouding tot de intemationale 
gemeenschap als geheel.'" Een andere mening is echter dat ook prive-personen die schuldig 
zijn aan flagrante schendingen van mensenrechten kunnen handelen in strijd met de 
doelstellingen en beginselen van de VN. Daarbij kan met name gedacht worden aan 
personen die zich hebben schuldig gemaakt aan foltering en slavemij."' Kahn beschouwt 
terrorisme en verwante handelingen niet als handelingen als hier bedoeld,'" maar de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dat onlangs wel uitgesproken en heeft 
gesteld dat personen die terrorisme bedrijven zijn uitgesloten van de vluchtelingenstatus." 

312  Par. 155 UNHCR Handbook; Grahl-Madsen 1966,297-298; Hathaway 1991,224-225; Goodwin-Gill 1996, 
105-108. 
319  Zie hierover m.n. Grahl-Madsen 1966,302-304. 
320  UNHCR Handbook par. 163; Hathaway 1991, 229, SpijkerboerNenneulen 1995, 46. 
ill Grahl-Madsen 1966,286; Kahn 1982, 127; Godwin-Gill 1996, 110-114. 
322  Zie m.n. Kahn 1982, 127-130. 
323  Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, 17 december 
1996, Annex NI Resolutie 51/210, A/RES/51210. 
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16.5.1.5 Eerst statusbepaling? 

De tekst van artikel 1F VIV is niet duidelijk over de vraag wat de toetsingsvolgorde is: moet 
eerst worden onderzocht of betrokkene vluchteling is, waarna de uitsluitingsclausule aan de 
orde komt? Of hoeft, indien de uitsluitingsclausule van toepassing is, de vraag of betroklcene 
vluchteling is in de zin van artikel 1A-2 V1V niet meer te worden beantwoord? 

Enerzijds kan men stellen dat, aangezien artikel 1F spreekt van `een persoon' en niet van 
`een vluchteling', voorafgaande statusbepaling niet nodig is. Anderzijds bestaat er 
overeenstemming over dat er, met name bij de onder b genoemde uitsluitingsgrond, acht 
geslagen moet worden op de ernst van de te vrezen vervolging (zie boven). Dat impliceert 
zo niet voorafgaande statusbepaling, 324 dan toch een onderzoek naar de asielinotieven. Het 
hoofdkwartier van UNHCR heeft in een schrijven aan de Nederlandse regering uit 1998 
nogmaals nadrukkelijk gepleit voor toepassing van artikel 1A-2 voorafgaand aan toepassing 
van artikel 1F. 3" 

16.5.2 Implementatie 

Vluchtelingenverdrag 

Artikel 15 lid 2 Vw maakt weigering van de toelating als vluchteling mogelijk om 
gewichtige redenen aan het algemeen belang ondeend. Het is niet voor twijfel vatbaar dat, 
indien een vreemdeling op grond van artikel 1F V1V is uitgesloten van de toepassing van het 
Verdrag, dit een gewichtige reden oplevert op grond waarvan de toelating als vluchteling 
kan worden geweigerd. 

Overigens stelt de Staatssecretaris zich op het standpunt dat, indien een vreemdeling niet is 
uitgesloten op grond van artikel 1F V1V en vluchteling is, er toch gewichtige redenen aan 
het algemeen belang ontleend lcunnen zijn die aan toelating als vluchteling in de weg staan. 
Deze opstelling werd door de Rechtseenheidskamer alckoord bevonden in de zaalc van de 
Fillippijnse communistenleider, waar de Staatssecretaris zich had beroepen op een 
"gewichtig belang van de Nederlandse Staat, te weten de integriteit en geloofwaardigheid 
van Nederland als souvereine staat, met name in relatie tot zijn verantwoordelijkheid 
tegenover andere staten." 326  

In een beleidsbrief inzake artikel 1F VIV327 heeft de Staatssecretaris aangegeven artikel IF 
restrictief te zullen interpreteren. Het wordt daarom niet in het Aanmeldcentrum toegepast; 
in bezwaar worden 1F-zaken aan de ACV voorgelegd; en UNHCR zal regelmatig worden 
geconsulteerd. De Staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat bij toepassing van artikel 
1F voorafgaande statusbepaling niet noodzakelijk is. Voorts stelt de Staatssecretaris onder 

324  Nodig geacht door UNHCR Handbook, par. 176-177; vgl. Petersen 1997, 76. 
325  UNHCR's Views on the Application of Article 1F of the 1951 Refugee Convention: Comments on the letter of 
the State Secretary of Justice to the Second Chamber of Parliament, dated 28 November 1997 (document 
630201/97/DVB), gedateerd maart 1998, NAV 1998, P.  505-506. De Staatssecretaris heeft hierop gereageerd in 
Kamerstukken 111997/1998, 19 637, nr, 343, p. 6-8. 
326  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 augustus 1997, RV 1997,9, AB 1998, 262, GV 18a-27 (Sison 111). 
327  Kamerstukken II 1997/1998, 19 637, nr. 295 
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meer dat vliegtuigkaping, aanslagen op diplomaten, ontvoering, gijzeling, bomaanslagen en 
-brieven als niet-politiek misdrijf in de zin van artikel IF onder b VIV zullen worden 
aangemerkt, terwijI bij andere misdrijven een proportionaliteitstoets met betrekking tot de 
verhouding doel-middel kan worden toegepast. Dit standpunt staat op gespannen voet met 
artikel IF, omdat een aantal misdrijven zo wordt uitgesloten van een proportionaliteitstoets 
en als per defmitie niet-politiek wordt beschouwd. Met betrekking tot de in artikel IF onder 
c genoemde uitsluitingsgrond kondigt de Staatssecretaris aan deze vooralsnog niet meer als 
zelfstandige grond te hanteren. 

Inzake de verantwoordelijkheid van personen voor handelingen voor een organisatie 
waarvan zij deel uitmaken neemt de Staatssecretaris het - vergaande - Canadese standpunt 
over."' Dit houdt - kort weergegeven - in dat wanneer een persoon, hooggeplaatst of niet, 
betroklcen is geweest bij een relevante organisatie en bewust aanwezig is geweest bij het 
plegen van relevante handelingen behoudens tegenbewijs wordt aangenomen dat artikel IF 
toepasselijk is. Opgemerlct zij dat de Afdeling (bestuurs)rechtspraak in de Sison-
beslissingen een aanmerkelijk terughoudender toets aanlegde (zie hieronder). 

Gezinsleden van vreemdelingen die op grond van artikel IF zijn uitgesloten zullen, stelt de 
Staatssecretaris, geen verblijfstitel krijgen. De Vreemdelingencirculaire zal in die zin 
worden aangepast dat onder de weigeringsgrond openbare orde van artikel 11 lid 5 Vw ook 
gedragingen van anderen dan de vreemdeling zelf kunnen worden begrepen - overigens een 
niet onomstreden opstelling. Opgemerkt wordt dat gezinsleden van uitgesloten 
vreemdelingen uiteraard wel op eigenstandige gronden als vluchteling beschouwd kunnen 
worden. 

Voorts geeft de Staatssecretaris aan hoe in artikel 1F-zaken met verblijfsverlening c.q. 
uitzetting wordt omgegaan. Deze kwestie wordt echter niet bestreken door een 
verdragsverplichting en zal daarom hier buiten beschouwing blijven. 

De Staatsssecretaris heeft het hierboven genoemde standpunt van UNHCR van maart 1998 
op het punt van de statusdeterminatie uitvoerig weersproken. Met name stelt de 
Staatssecretaris dat de toetsing van de uitzetting aan artikel 3 EVRM waarborgt dat de 
toepassing van artikel IF VIV er nimmer toe leidt dat een vreemdeling wordt teruggestuurd 
naar een land waar hij of zij bloat zal staan aan wrede of onmenselijke behandeling. 
Ondanks toepasselijkheid van artikel IF VIV vindt die inhoudelijke toets immers steeds 
plaats."' 

328  Vgl. Palmer 1997. 
329  Kamerstukken II 1997 /1998, 19637, nr, 343, p. 6-8. 
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16.5.2.1 Nationale jurisprudentie 

Vluchtelingenverdrag 

In de jurisprudentie wordt vrijwel steeds met zoveel woorden gesteld dat "artikel 1F, als 
uitsluitingsgrond, restrictief dient te worden uitgelegd." 3" Daaraan is vaak toegevoegd dat, 
"waar geconcludeerd wordt dat dit artikel van toepassing is, de motivering daarvan aan hoge 
eisen moet voldoen.""' 
Een van de hoge eisen waaraan beschilckingen die zijn gebaseerd op artikel 1F V1V moeten 
voldoen, is dat bij toepassing van het bepaalde onder a en c van dat artikel exact wordt 
aangegeven op grond van welk internationaalrechtelijk instrument de Staatssecretaris meent 
dat een handeling in de bedoelde categorieen kan vallen. Zo overwoog de Raad van State in 
de zaak van een asielzoeker die ter bevrijding van veroordeelde leiders van een Turkse 
politieke beweging (Dev Genc) een passagiersvliegtuig had gekaapt dat onvoldoende was 
gemotiveerd "dat de in artikel 1F, aanhef en onder a en c genoemde misdrijven en 
handelingen mede zien op het kapen van een vliegtuig." 332 Bovendien wordt geeist dat exact 
wordt aangegeven wellce vermeende daden een asielzoeker onder de uitsluitingsclausule van 
artikel 1F doen vallen, alsmede op welke tijdstippen die daden hebben plaatsgevonden."' 

Met betrekking tot de vraag wanneer de feiten waarop de toepassing van artikel 1F V1V 
wordt gebaseerd voldoende bewezen zijn bestaat geen duidelijkheid. Het lijkt er op dat de 
asielzoeker die een asielaanvraag zelf heeft gebaseerd op zulke feiten geacht wordt daarmee 
afdoende bewijs te hebben geleverd. In de gevallen waarin de asielzoeker de feiten zelf had 
aangevoerd, werd de toepassing van artikel 1F V1V steeds toelaatbaar geacht. 334  In een zaak 
werd met zoveel woorden overwogen dat het aanvaardbaar is 

"dat de bepaling toepassing vindt met als enige grond de eigen verklaringen van betrokkene, 
doch zulks is alleen toelaatbaar indien aan de juistheid van (de vastlegging van) die 
verklaringen in redelijkheid niet kan worden getwijfeld." 335  

In deze zaak was die juistheid door de asielzoeker, een Afghaanse brigadegeneraal die van 
1978 tot 1992 voorde Inlichtingendienst had gewerkt, wel betwist, doch daaraan werd geen 
geloof gehecht. 

Een bijzonder moeilijke kwestie in de jurisprudentie is de vraag wanneer een asielzoeker 
verantwoordelijk is voor handelingen die zich hebben voorgedaan in een organisatie waarin 
hij (alle 1F-zaken betroffen tot nu toe mannen) een hoge functie had. Het lijkt er op dat de 

330  Zo bijvoorbeeld ARRvS 17 december 1992, RV 1992, 12, GV (oud) D12-225; ARRvS 5 augustus 1993, GV 
(oud) D12-238; ABRvS 17 januari 1995, RV 1995, 1, GV 18a-11; ABRvS 21 februari 1995, RV 1995,2, GV 18a-
12. 
331  Zo bijvoorbeeld ABRvS 17 januari 1995, RV 1995, 1, GV 18a-11; Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 11 april 1997, 
CV 18a-25, JUB 1997/13, 11; Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 20 juni 1997, JUB 1997/13, 12; Rb. 's-Gravenhage zp 
Haarlem 17 oktober 1997, JV 1998,9; GV 18a-29; Rb. 's-Gravenhage 28 januari 1998, JV 1998, 66. 
332  ARRvS 18 april 1991, RV 1991, 5, GV (oud) D12-203. 
333  ARRvS 17 december 1992, RV 1992, 12, GV (oud) D12-225; ARRvS 5 augustus 1993, GV (oud) D12-238. 
334  ABRvS 7 november 1995, RV 1995, 5, GV 18a-13; ABRvS 22 maart 1996, RV 1996,2, GV I8a-14. 
335  Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 11 april 1997, GV 18a-25, JUB 1997/13, 11. 
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Afdeling (bestuurs)rechtspraak aanvankelijk zeer strikte eisen stelde, maar dat die later zijn 
versoepeld. 

In twee vroege beslissingen legde de Afdeling de lat erg hoog. In de zaak van een Afghaan 
die, naar de Staatssecretaris stelde, hoofd van de afdeling politieke zaken van de Khad, 
plaatsvervangend hoofd van de Khad als geheel, en lid van het Centraal Comite was, 
overwoog zij dat geen concrete gegevens waren aangedragen waaruit de gestelde I F-feiten 
bleken. Ook was niet gebleken dat de man verantwoordelijk was geweest voor, of betroklcen 
was geweest bij de vervolging van burgers. Daarom kon er 

"meer dan minimale twijfel bestaan of appellant zich rechtstreeks schuldig heeft gemaakt aan 
schendingen van mensenrechten, dat hij hiertoe opdracht heeft gegeven, dan wel dat hij dit 
bewust heeft toegelaten." 336  

Vergelijkbaar is een beslissing over de Filippijnse communistenleider. De Afdeling achtte 
de feiten hier voldoende aannemelijk; deze hielden ander meer in dat de man voorzitter was 
geweest van de Communistische partij; dat de militaire arm daarvan (die de Afdeling 
verantwoordelijk achtte voor een groot aantal terreurdaden) ondergeschikt is aan het 
Centraal Comite van de partij, en dat betroldcene daaraan althans beoogde leiding te geven. 
Desondanks meende de Afdeling dat dit "onvoldoende aanlcnopingspunten" opleverde "voor 
het gefundeerde oordeel dat appellant in die mate mede leiding heeft gegeven aan en 
verantwoordelijkheid draagt voor bedoelde activiteiten, dat staande kan worden gehouden 
dat er emstige redenen bestaan te veronderstellen dat appellant de in voomoemde 
artikelleden genoemde misdrijven heeft begaan.' °3' Een vergelijkbare, zeer terughoudende 
opstelling werd meer recent nog ingenomen door de Rechtbank, die in de zaak van een 
Afghaanse luitenant-kolonel die voor de Inlichtingendienst had gewerkt overwoog dat de 
enkele omstandigheid dat iemand zo een hoge functie had vervuld onvoldoende was voor 
het tegenwerpen van de uitsluitingsgrond. De rechtbank stelt hoge eisen aan de informatie 
omtrent wat de man, gezien zijn functie en de structuur van de organisatie waarvoor hij 
werkte, wist of had moeten weten. 33' 

In slechts den beslissing van de Afdeling, die een Somalische majoor betrof, achtte zij hem 
verantwoordelijk voor het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid. Gezien hetgeen 
bekend is over het optreden van het Somalische leger in de plaats waar de man gelegerd 
was, zijn militair opleiding en ervaring en zijn loopbaan achtte de Afdeling aannemelijk dat 
hij zich aan relevante handelingen had plaatsgevonden. 339  Deze lijn, die hooggeplaatsten 
verantwoordelijk stelt voor hetgeen lager in de hierarchie is gebeurd, is uitgewerkt door de 
Rechtbank, m.n. in de zittingplaats Haarlem. Maatgevend daarbij is een formulering als de 
volgende: 

336  ABRvS 17 januari 1995, RV 1995,1, GV 18a-I I. 
3"  ABRvS 21 februari 1995, RV 1995,2, CV 18a-12. 
331  Rb. 's-Gravenhage 28 januari 1998, JV 1998, 66. 
3" ABRvS 20 december 1996, GV I8a-22. 
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Vluchtelingenverdrag 

"De vraag of betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan den of meer van de in artikel 1F, 
aanhef en sub a, van het Verdrag bedoelde misdrijven valt niet slechts in positieve zin te 
beantwoorden indien zijn rechtstreekse betrokkenheid bij (het fysiek bedrijven van) 
martelingen of andere mensenrechtenschendingen komt vast te staan. Het internationale 
strafrecht kent immers omschrijvingen van de bedoelde misdrijven waarin een 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid wordt gevestigd die zich ook uitstrekt tot vormen van 
betroklcenheid op grotere afstand dan die van de direct leidinggevende tot het fysiek plegen 
van bedoelde mensenrechtenschendingen. Verwezen wordt voorts naar de UNHCR 
Guidelines on the application of the exclusion clauses van 2 december 1996, waarin onder 
meer wordt overwogen (par. 43) dat de vrijwillige continuering van het lidmaatschap van een 
deel van de regering dat betroklcen is bij criminele activiteiten onder omstandigheden 
gronden kan doen ontstaan voor uitsluiting wanneer de betrokkene er niet in slaagt de 
vooronderstelde wetenschap en persoonlijke betrokkenheid te weerleggen." 34°  

In deze lijn komt, als het gaan om een asielzoeker met een hoge functie in een organisatie 
die mensenrechtenschendingen beging (zoals de Afghaanse Inlichtingendienst), de 
bewijslast bij de asielzoeker te liggen; deze kan de prima facie toepasselijkheid van de 
uitsluitingsgrond weerleggen. 

In enkele zaken is de vraag aan de orde gekomen of personen die zich aan in artikel IF VIV 
genoemde handelingen schuldig gemaakt hebben altijd uitgesloten zijn. Op dit punt is geen 
heldere lijn te ontdekken. In een uitspraak in voorlopige voorziening achtte de President een 
asielzoeker uitgesloten op grond van artikel 1F. De Servische man, die stelde aanvankelijk 
vrijwillig te hebben deelgenomen aan de activiteiten van het Joegoslavische leger rond 
Vukovar, zei later te hebben bijgetekend omdat hij clan kon ontsnappen. De President 
verwierp dit als "weinig voor de hand liggend".' In de zaak van een Sierraleoonse 
kindsoldaat zei deze te zijn geronseld; een vriend van hem werd in zijn bijzijn 
doodgeschoten toen hij zich tegen inlijving verzette. Hoewel deze asielzoeker erkende 
tientallen burgers te hebben doodgeschoten, meende de Rechtbank dat deze handelingen niet 
(volledig) aan de asielzoeker konden worden toegerekend, met name omdat verzet tegen 
inlijving alsmede desertie na inlijving levensgevaarlijk was. 342  

In de jurisprudentie begint zich een patroon af te tekenen met betreldcing tot de vraag welke 
handelingen onder welk onderdeel van de uitsluitingsclausule vallen. Dat punt is van belang 
omdat, zoals we zagen, geeist wordt dat exact wordt aangegeven welke vermeende 
handeling van een asielzoeker onder welke in artikel 1F VIV genoemde categoric valt. 

Uitgangspunt is dat de categoric handelingen die strijdig zijn met de doelstellingen en 
beginselen van de Verenigde Naties primair ziet op personen die als staatsorgaan 
mensenrechten hebben geschonden; op handelen van andere personen is deze categoric 
slechts van toepassing als zij flagrante schendingen van mensenrechten hebben begaan die 

34°  Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 17 oktober 1997, JV 1998, 9; GV 18a-29; vgl. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 20 
juni 1997, JUB 1997/13, 12; Rb. 's-Gravenhage 14 januari 1998, NAV 1998, p. 194-196; Rb. 's-Gravenhage 21 
december 1998, JUB 1999/1, 16. 
341  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 25 augustus 1994, GV 18a-9. 
342  Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 2 april 1997, JUB 1997/9, 14 (besproken in NAV 1997, 81, p. 430-432). 
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niet reeds onder de onderdelen a en b van artikel IF vallen."' In zaken van asielzoekers die 
geacht werden als staatsorgaan emstige mensenrechtenschendingen te hebben gepleegd, 
werden de a en de c-categorie beide van toepassing geacht (een Somalische majoor, een 
Afghaanse Khad-functionaris)."' In vergelijkbare zaken werd echter ook wel uitsluitend 
onderdeel a aangevoerd door de Staatssecretaris."' In en uitspraalc over een Srilankaanse 

terrorist werd niet onderdeel c tegengeworpen, wel de onderdelen a en b; dit werd door de 
Afdeling geaccepteerd."' 

Het patroon dat zich in de jurisprudentie aftekent houdt, concluderend, in dat onderdeel c 
primair ziet op overheidsfunctionarissen; onderdeel b ziet primair op individuele burgers, 
terwijI onderdeel a zowel op overheidsfunctionarissen als op burgers kan worden toegepast. 

In de Nederlandse jurisprudentie wordt niet vereist dat voorafgaand aan toepassing van deze 
uitsluitingsclausule wordt vastgesteld of betrokkene vluchteling is."' In sommige uitspraken 
wordt weliswaar vastgesteld dat niet in geschil is dat betrolcicene aan de 
vluchtelingendefinitie voldoet, maar dat doet er niet aan af dat deze vaststelling strikt 
genomen niet nodig wordt geacht.'" 

16.5.3 Conclusie 

De uitsluitingsgrond van artikel IF VIV is in de Vreemdelingenwet geincorporeerd via 
artikel 15 lid 2. Deze incorporatie is op zichzelf onproblematisch. De interpretatie van 
artikel IF levert een paar moeilijke punten op. Daarbij moet met name gedacht worden aan 
de toetsingsvolgorde (de jurisprudentie laat het achterwege laten van statusbepaling toe; 
UNHCR verzet zich daartegen) en aan de deelnemingsproblematiek (verantwoordelijkheid 
van superieuren c.q. ondergeschilcten). 

16.6 Artikel 3 VIV 

343  ARRvS 17 december 1992, RV 1992, 12, G V (oud) 1)12-225; ARRI/S 5 augustus 1993, GV (oud) D12-238. 
3"  ABRvS 20 december 1996, GV I8a-22; Rb. 's-Gravenhage 14 januari 1998, NAV 1998, p. 194-196. 
345  ABRvS 7 november 1995, RV 1995, 5, CV 18a-13 (Nicaraguaanse militair); Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 20 
juni 1997, JUB 1997/13, 12 (Afghaaanse Khad-fienctionaris); Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 17 olctober 1997, JV 
1998,9, CV I 8a-29 (Afghaanse Khad-functionaris). 
'ABRvS 22 maart 1996, RV 1996,2, GV 18a-14 (Srilankaanse JVP'er). 
347  In die zin expliciet ARRvS 8 april 1991, RV 1991, 5; ABRvS 20 december 1996, CV I8a-22. 
3"  ABRvS 17 januari 1995, RV 1995,1, CV 18a-11; Rb. 's-Gravenhage 28 januari 1998, JV 1998,66; Rb. 
Gravenhage 21 december 1998, JUB 1999/1, 16. 

146 

De Verdragsluitende Staten zullen zonder onderscheid naar ras, godsdienst of land van 

herkomst de bepalingen yan dit Verdrag op vluchtelingen toepassen. 



16.6.1 Analyse 

Vluchtelingenvenirag 

Artikel 3 V1V behelst een verbod van discriminatie op een beperkt aantal gronden, te weten 
ras, godsdienst en land van herkomst. Discriminatie op andere gronden is derhalve niet 
verboden op grond van dit artikel. Dat de opsomming van verboden discriminatiegronden 
inderdaad limitatief is bedoeld, blijkt uit het feit dat amendementen die discriminatie op 'in 
het bijzonder' deze gronden, of op deze gronden 'of om andere redenen' verboden, werden 
verworpen. 3" Geslacht werd bewust niet als verboden discriminatiegrond opgenomen."° 

Een tweede beperking die in artikel 3 is ingebouwd is dat discriminatie alleen is verboden 
bij de toepassing van het Verdrag. Dat impliceert dat discriminatie (althans op grond van 
deze bepaling) wel is toegestaan bij toepassing van bijvoorbeeld nationale regelgeving. 

Een derde beperking is dat de tekst van dit artikel alleen discriminatie tussen vluchtelingen 
onderling verbiedt."' Men mag niet vluchtelingen van een bepaald ras, een bepaalde religie 
of uit een bepaald land van herkomst slechter behandelen dan anderen. Hiermee wordt dus 
niet achterstelling van vluchtelingen ten opzichte van anderen (met name nationale 
onderdanen en andere vreemelingen) verboden; het Verdrag bevat elders overigens wel 
bepalingen terzake. 

Op een punt is artikel 3 V1V juist ruim geformuleerd. Het artikel bevat geen enkele 
verwijzing naar de aanwezigheid van een vluchteling op het grondgebied. Niet is vereist dat 
de vluchteling in - in ons geval - Nederland rechtmatig verblijft, verblijft, domicilie heeft of 
er zelfs maar aanwezig is. Bovendien volgt hieruit dat het - beperkte - discriminatieverbod 
ook van toepassing is op vluchtelingen die nog niet als zodanig zijn erkend. Met andere 
woorden: tussen asielzoekers die achteraf vluchteling blijken te zijn geweestm mag geen 
onderscheid worden gemaakt op de drie hier genoemde gronden. 

Dit heeft gevolgen voor het concept van de veilige landen van herkomst. Immers, zoals de 
Raad van State in dit verband opmerkte, 353  het concept van het veilige land van herkomst 
kan er toe leiden dat een vluchteling uit een als veilig aangemerkt land een hogere bewijslast 
lcrijgt (met als denkbare consequentie niet-erkenning). Dat zou een verboden onderscheid 
naar land van herkomst zijn bij de toepassing van artikel 1A (2) V1V. Hieronder zal dan oolc 
met name worden ingegaan op de consequenties van artikel 3 voor het veilige land van 
herkomst-concept. 

Opgemerkt zij overigens dat artikel 1B V1V, dat op het punt van de vluchtelingendefinitie 
met zoveel woorden onderscheid naar land van herkomst mogelijk maakt (de geografische 
beperking), uiteraard niet overtroefd wordt door artikel 3, dat onderscheid naar land van 

349  Robinson 1953, 74-75. 
Grahl-Madsen 1966, p. 286 verwijst hier, naar aangenomen moet worden, naar UN Doc. A/CONF.2/SR.5, 

pagina 9-12, in de editie van TakIcenberg en Tahbaz Volume III, p. 239-240. 
" 'Robinson 1953, p. 74. 
352  De erkenning als vluchteling is immers declaratoir, vgl. Par. 28 UNHCR Handbook; Goodwin-Gill 1996, p. 141. 
353  Kamerstukken II 1993/1994, 23 588, A, p. 1. 
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herkomst verbiedt bij de toepassing van het hele Verdrag. Artikel 1B V1V maalct 
discriminatie naar land van herkomst juist wet mogelijk; uit artikel 3 VIV moet worden 
afgeleid dat dat bij alle andere bepaling van het Verdrag niet toelaatbaar 

16.6.2 Implementatie 

De huidige tekst van artikel 15c lid 1 onder g Vw luidt dat de Minister bij beleidsregel de 
veilige landen aanwijst waar, gelet op de algehele situatie aldaar, geen vervolging is te 
duchten in de zin van artikel 15 lid 1 Vw. Deze formulering is tot stand gekomen door een 
wijziging van de Vreemdelingenwet van 4 december 1997." Uit de toelichting bij deze 
wijziging blijkt dat geen inhoudelijke verandering werd beoogd ten opzichte van de 
formulering die was gekozen in de wet van 1 december 1994. De Memorie van Toelichting 
op de huidige redactie van de veilig land van herkomst bepaling luidde: 
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"De hier aan de orde zijnde wijziging is puur technisch van aard en heeft generlei invloed op 
het bestaande beleid of de uitvoering en toepassing ervan. De verplichting van de Minister 
om, bij beleidsregel, veilige landen van herkomst aan te wijzen, blijft gehandhaafd. Voortaan 
vloeit uit artikel 4:84 van de Awb voort dat de Minister volgens deze beleidsregel beslist, 
tenzij bijzondere omstandigheden noodzaken daarvan af te wijken. Deze omstandigheden 
zijn die welke voorheen undrukIcelijk in het eerste lid, onderdeel f, waren opgenomen, 
narnelijk dat een aativraag gegrond is op bijzondere omstandigheden die, in afwijking van de 
algehele situatie in een als veilig derde land van herkomst aangewezen land, het vermoeden 
kunnen wekken dat de aanvrager niettemin gegronde reden voor vervolging te vrezen 
heeti."" 6  

Verder is aan deze wijziging geen aandacht meer besteed. De betekenis van de huidige tekst 
van de bepaling is derhalve identiek aan die van de bepaling zoals zij oorspronkelijk was 
vastgesteld. In de oorspronkelijke redactie uit 1994 werd een tekst die materieel gelijk was 
aan de huidige gevolgd door de zinsnede: 

"tenzij de aanvraag is gegrond op bijzondere omstandigheden die, in afwijking van de 
algehele situatie [in het land van herkomst], het vermoeden kunnen wekken dat [de 
asielzoeker] niettemin gegronde reden voor vervolging te vrezen heeft." 357  

Deze formulering gaf, anders dan de huidige, zelf expliciet aan dat herkomst uit een veilig 
land slechts een indicatie was dat de asielaanvraag kennelijk ongegrond is; het aldus 
geschapen vermoeden kon warden weerlegd. Over de exacte bewoordingen van deze 
zinsnede is tijdens het wetgevingsproces het een en ander te doen geweest. Allereerst kwam 
de vraag aan de orde wat werd bedoeld met het woord bijzonder. Daarover stelde de 
regering dat de asielzoeker 'bijzondere - dus: geindividualiseerde - omstandigheden [moet] 

"4  Cf. Robinson 1953, p. 77. 
3"  Sib. 1997, 580, inwerkingtreding 1 januari 1998. 
356  Kanterstukken // 1996/1997, 25 464, nr. 3, p. 10. 
"'Sib. 1994, 849; inwerkingtreding per 1 januari 1995, KB 22 december 1994, SO, 1994, 850. 
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opgeven.'" Dat een asielzoeker individuele vluchtmotieven moet aanvoeren is geen nieuw 
vereiste, en is dus niet problematisch. Ten tweede eiste het oorspronkelijke wetsvoorstel dat 
de asielzoeker aannemelijk maakte dat er een 'ernstig vennoeden' was dat hij in het 
('veilige') land van herkomst voor vervolging te vrezen had. Na een debat waarin werd 
gesteld dat dit een te zware bewijslast was, werd het woord 'ernstig' geschrapt. Ook hoefden 
de omstandigheden die de asielzoeker moest aanvoeren niet meer het vermoeden te wekken 
dat hij gegronde vrees voor vervolging had, zoals de oorspronkelijke tekst stelde; voldoende 
was dat deze dat vermoeden kunnen weldcen. Regering en parlement waren het er over eens 
dat een asielaanvraag niet op grond van deze bepaling, als zijnde kennelijk ongegrond, kon 

worden afgewezen als er tussen redelijk denkende mensen twijfel mogelijk was over de 
vraag of betroldcene zich, objectief bezien, in een vluchtsituatie beyond. 

Het komt er op neer dat de wetgever uitmaakte dat een veilig land van herkomst alleen kan 
worden tegengeworpen als het asielverzoek ook at op grond van artikel 15c lid 1 onder a 
Vw kon worden afgewezen. Het moet buiten twijfel zijn dat de betrokkene geen vluchteling 
is; is zulke twijfel wet mogelijk, dan kan artikel 15c lid 1 onder g Vw niet worden 
tegengeworpen."Hoewel de zinsnede die vastlegde dat een asielzoeker het vermoeden van 
kennelijke ongegrondheid kan weerleggen in 1997 is geschrapt, moet deze mogelijkheid op 
grond van de wetsgeschiedenis dus wet geacht worden te zijn opgenomen in de wet. De wet 
van 4 december 1997, die de oude formulering verving door de huidige, beoogde immers 
geen materiele veranderingen aan te brengen.' De door de wetgever gewenste interpretatie 
van deze bepaling vereist echter wet een interpretatie contra legem. De in de Memorie van 
Toelichting op de huidige redactie geschetste, hierboven integraal geciteerde gedachtegang 
gaat namelijk mank. Deze stelt immers dat de plicht om af te wijken van een beleidsregel 
voortvloeit uit artikel 4:84 Awb. Echter, de beleidsregel die hier in het geding is behelst niet 
dat asielverzoeken van vreemdelingen uit een veilig land van herkomst worden afgewezen; 
ware dat zo, dan klopte de redenering in de Memorie van Toelichting. De beleidsregel 
betreft echter de aanwijzing van bepaalde landen van herkomst als veilig. Nu een aantal 
landen als veilig land van herkomst is aangewezen, is er niet een beleidsregel maar een 
dwingend geformuleerde wettelijke regel die inhoudt dat het asielverzoek kennelijk 
ongegrond moet worden verklaard als de asielzoeker aflcomstig is uit een (bij beleidsregel) 
aangewezen land. Artikel 4:84 biedt hier geen soelaas. De huidige wettekst is daarom in 
strijd met artikel 3 V1V, hoewel de wetgever die strijdigheid beoogde te voorkomen. Een - 
ongemaldcelijke - uitweg kan gevonden worden door "het Nederlandse recht zoveel 
mogelijk aldus [...] uit te leggen en toe te passen dat de Staat aan zijn verdragsverplichtingen 
voldoet.""' De uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever lijkt voldoende rechtvaardiging te 
bieden voor zo een verdragsconforme interpretatie contra legem, maar reparatie is wet 
gewenst. 

358  Kamerstukken II 1993/1994, 23 588, nr. 6, p. 5. Ook in de Eerste Kamer spralc de Staatssecretaris van 
'individuele gronden (...) op grond waarvan [de asielzoeker] in dat veilige land toch te maken heeft met een vorm 
van vervolging.' Handelingen 1 1994/1995, p. 8-217. 
359  Zie uitgebreider over deze wetsgeschiedenis SpijkerboerNermeulen 1995, 426-430. 
36°  Kamerstulcken II 1996/1997, 25 464, nr. 3, p. 10 (zie boven). 
361 HR 16 november 1990, NJ 1992, 107. 
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Indien de bepaling zo wordt opgevat als de wetgever haar bedoeld heeft, dan is van strijd 
met het Vluchtelingenverdrag geen sprake. Het is immers algemeen aanvaard dat, in de 
woorden van Hathaway, 

'persons who flee countries that are known to commit or acquiesce in persecutory behaviour 
should benefit from a rebuttable presumption that they have a genuine need for protection. 
(...) Conversely, those claimants who come from states which have generally laudable human 
rights records face a tougher objective threshold: whether through their own testimony or 
whatever other evidence can be marshalled, they must counter the established perception that 
their country is one that can be relied upon to afford them meaningful protection.' 362  

Aangezien uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat zij is bedoeld als 
vastlegging van dit vanzelfsprekende beginsel, is zij - mits zo opgevat - weinig 
problematisch. Deze lezing van de bepaling is ook in overeenstemming van de Conclusie 
van de EU-Immigratieministers van 30 november 1992, 16' waarvan artikel 15c lid 1 onder g 
Vw een uitwerking beoogt te zijn. Deze Conclusie stelt in paragraaf 3 met zoveel woorden 
dat het feit dat een asielzoeker afkomstig uit een 'veilig land van herkomst' niet automatisch 
tot afwijzing van het asielverzoek moet Leiden; wel komen zulke asielzoekers in principe in 
aanmerking voor versnelde afhandeling van hun verzoek. In overeenstemming hiermee 
stelde UNHCR dat voor het concept van het veilige land van herkomst alleen een 
procedurele rol weggelegd kan zijn2a  

Naar aanleiding van het oorspronkelijke wetsvoorstel inzake veilige landen van herkomst 
merkte de Raad van State in haar advies op dat het aanwijzen van landen van herkomst als 
veilig tot spanning met artikel 3 VIV kan Leiden."' De huidige wettekst kan licht tot 
problemen leiden, omdat de mogelijkheid om het vermoeden van kennelijke ongegrondheid 
te weerleggen een interpretatie contra legem vereist. Neemt men de tekst letterlijk, dan 
maakt hij een - verboden - onderscheid naar land van herkomst bij de toepassing van artikel 
IA (2); behelst hij een - verboden - voorbehoud bij artikel IA (2) V1V; en behelst hij een 
door artikel 1B VIV niet mogelijk gemaakt territoriale beperking. 

16.6.2.1 Jurisprudentie 

Er zijn weinig gepubliceerde uitspraken over de veilig land van herkomst-bepaling.'" Wel 
vond de President het bij de intreklcing van de vluchtelingenstatus van een Roemeen mede 
van belang dat Roemenie op de lijst van veilige landen van herkomst voorkwam."' Ook kan 
worden opgemerkt dat er beslissingen zijn waarin asielverzoeken van personen uit 'veilige 
landen van herkomst' niet als kennelijk ongegrond worden beschouwd. Deze uitspralcen 

362  Hathaway 1991, 80-81. 
363  SN 4821/92 WGI 1281 AS 145. 
364  Zie Goodwin-Gill 1996, p. 347 . 
363  Kamerstukken 111993/1994, 23 588, A, p. 1. 
366  Rb. 's-Gravenhage 17 april 1998, JUB 1998/9, 16 behelst de vemietiging van een toepassing van deze bepaling 
in een Ghanese zaak. 
367  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 2 februari 1995, RV 1995, 12. 
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betreffen Roma uit Tsjechie,'" een Roemeense homoseksuee1, 369 een Roemeense 
transseksueel," een Roemeense Orthodoxe priester,"' een Ghanees die zich verzette tegen 
grondonteigening, 372 een Ghanees die (naar eigen zeggen ten onrechte) werd verdacht van 
moord,373 een Bulgaarse monarchist,' en een Bulgaarse vrouw die was verkracht.' Het gaat 
hier overigens om onderling uiteenlopende zaken, terwijl deze inwilligende beslissingen 
lang niet allemaal gebaseerd waren op het vluchtelingenrechtelijke aspect van de zaalc. 

16.6.3 Conclusie 

De huidige tekst van artikel 15c lid 1 onder g Vw wordt ellce asielaanvraag van een 
onderdaan van een aangewezen veilig land van herkomst als kennelijk ongegrond 
aangemerkt. Dit is strijdig met artikel 3 V1V, alsmede met artikel IA (2) jo. 42 V1V en met 
artikel 1B V1V. Dit was dan ook niet de bedoeling van de wetgever; de wetgever beoogde 
de oorspronkelijke betekenis van de veilige land van herkomst-regeling te behouden door 
toepasselijkheid van artikel 4:84 Awb." Het verdient aaribeveling de wettekst zo te 
formuleren dat uit de tekst van artikel 15c lid 1 onder g zelf duidelijk is dat het vermoeden 
van kennelijke ongegrondheid weerlegbaar is; en dat dit vermoeden weerlegd is indien 
hetgeen de asielzoeker aanvoert twijfel doet rijzen over de vraag of hij, objectief bezien, 
vluchteling is. Dit kan door terug te keren naar de oude formulering van deze bepaling 
(onder vervanging van de woorden by regeling door de woorden by beleidsregel). Het is, 
meer in zijn algemeenheid, wenselijk om de oorspronkelijke formulering te handhaven; de 
wetgever heeft groot belang gehecht aan de precieze formulering van de 
weerleggingsclausule, en daarover bestond uiteindelijk unanimiteit. Het verdient 
aanbeveling deze uit de wetsgeschiedenis duidelijk blijkende unanimiteit expliciet tot uiting 
te laten komen in de wettekst indien geen materiele verandering wordt beoogd. 

16.7 Artikel 6 V1V 

Vluchtelingenverdrag 

1. Een vluchteling heeft het genot van rechtsingang op het grondgebied van alle 
Verdragsluitende Staten. 
2. Een vluchteling geniet in de Verdragsluitende Staat waar hij zijn gewone verblijfplaats 
heeft, dezelfde behandeling als een onderdaan, wat betreft rechtsingang, waaronder 
begrepen rechtsbijstand en vrijstelling van de cautiojudicatum solvi. 

368  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 21 oktober 1998, JV 1998, 226; Pres. Rb. 's-Gravenhage 18 september 1997, 
JV 97, 23. 
369  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 28 augustus 1995, RV 1995, 13. 
3" Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 oktober 1994, RV 1994, 15. 
371  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 22 december 1994, JUB 1995/1, p. 19-20. 
372  ABRVS 15 april 1994, RV 1994, 4. 
373  Pres. Rb. 's-Gravenhage 8 december 1995, NAV 1996, p. 100-101. 
374  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 5 oktober 1994, NAV 1995, p. 123-125, JUB 1994/10, p. 10-11. 
375  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 22 september 1994, JUB 1994/7, p. 10-12. 
376  Kamerstukken // 1996/1997, 25 464, nr. 3, p. 10 (zie boven). 
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16.7.1 Analyse 

3. In andere Verdragsluitende Staten dan die waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, geniet 
een vluchteling, wat betreft de in lid 2 bedoelde aangelegenheden, dezelfde behandeling als 

een onderdaan van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. 

Van artikel 16 V1V is hier alleen het tweede lid relevant. Dit garandeert dezelfde 
rechtsingang als Nederlanders aan vluchtelingen in het land waar zij hun gewone 
verblijfplaats hebben. Dit artikel roept drie vragen op. Ten eerste: wat moet worden verstaan 
onder het begrip 'gewone verblijfplaats' (in de authentieke Engelse tekst habitual 
residence)? Ten tweede: valt ook de procedure over de toelating onder het hier gehanteerde 
begrip van rechtsingang? Ten derde: wat moet in dit verband concreet worden verstaan 
onder gelijke behandeling? 

16.7.1.1 Habitual residence"' 

De betekenis van het begrip habitual residence kan nader worden bepaald door het te 
vergelijken met andere in het Verdrag gebruikte termen voor de aanwezigheid van 
vluchtelingen op een grondgebied. De minst gekwalificeerde vorm van aanwezigheid is de 
enkele aanwezigheid op het grondgebied. Artikel 33 lid 1 VIV (het refoulementverbod) is 
van toepassing op elke vluchteling die op het grondgebied van een verdragsstaat aanwezig 
is, ongeacht de rechtmatigheid of duurzaamheid van die aanwezigheid. Evenzo is elke 
aanwezigheid voldoende voor de toepasselijkheid van de artikelen 2 (algemene 
verplichtingen), 3 (discriminatieverbod), 4 (vrijheid van godsdienst) en 27 
(identiteitspapieren). Lawfully in the territory, wat begrepen moet worden als rechtrnatige 
aanwezigheid die meer omvat dan toelating in de zin van artikel 1 Vw, is het criterium dat 
gebruikt wordt in de artikelen 18 (zelfstandige beroepen), 26 (bewegingsvrijheid) en 32 
(uitzetting). Het volgende begrip is lawfully staying, dat gehanteerd wordt in de artikelen 15 
(vrijheid van vereniging), 17 (loonarbeid), 19 (vrije beroepen), 21 (huisvesting), 23 
(ondersteuning van overheidswege), 24 (arbeid en sociale zekerheid), en 28 
(vluchtelingenpaspoort). Hiermee wordt gedoeld op duurzaam verblijf. Onduidelijk is de 
exacte betekenis van het begrip in whose territory he is residing (artikel 25). Het begrip 
habitual residence wordt gehanteerd in artikel 14 (auteursrechten en industriele eigendom) 
en in de bepaling waarover we het hier hebben. Wat betekent dit begrip, met name in de 
context van de andere kwalificaties die het Verdrag gebruikt voor de aanwezigheid van 
vluchtelingen? Enerzijds valt op dat het woord lawful ontbreekt; het is dus met name niet 
vereist dat de autoriteiten van het land waar de vluchteling zich bevindt irtstemmen met dat 
verblijf. Anderzijds is niet gekozen voor het begrip in the territory, maar voor residence. 
Relevant is dat de opstellers aanvankelijk het woord domicile gebruikten, maar dit 

3"  In deze passage zal de Engel se tekst van het Verdrag als uitgangspunt warden genomen, omdat de Nederlandse 
vertaling tot misverstanden kan leiden. Zo worden de termen 'lawfully staying' (bijv. artikel 15 VIV) en 'lawfully in 
their territory' (bijv. artikel 18 V1V) in de Nederlandse tekst beide vertaald met Irechtmatig verblijvend', terwijI het 
eerste mogelijk een duurzamer verblijf impliceert dan het tweede. 
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veranderden in habitual residence teneinde het werkingsbereik van de bepaling uit te 
breiden.'" Hieraan werd het woord habitual toegevoegd om de vluchteling die slechts 
enkele dagen in het land was uit te sluiten; beoogd werd in de tek.st van het Verdrag te 
specificeren "that a refugee must be more than a temporary visitor.'" Habitual residence 
vereist meer dan alleen residence, maar minder dan domicile. 38° ben na rijp beraad werd 
gekozen voor het begrip habitual residence concludeerde de Franse afgevaardigde: 

"While it was true that it might lack legal precision, it should be remembered that refugees 
found themselves in a de facto position before they enjoyed a de jure position." 38I  

Toegespitst op de situatie van iemand die in Nederland asiel heeft gevraagd kan de volgende 
conclusie worden getrokken. Een asielzoeker verblijft, soms rechtmatig in de zin van artikel 
1 Vw, maar soms ook niet, feitelijk in Nederland. Het verblijf daar beslaat gewoonlijk meer 
dan een paar dagen, en in ieder geval beoogt een asielzoeker duurzaam verblijf. De 
asielzoeker heeft het enige andere land dat als habitual residence zou kunnen worden 
aangemerkt, namelijk het land van herkomst, verlaten en heeft thans het doel zich elders, 
meer specifiek in Nederland, te vestigen. Asielzoekers moeten daarom beschouwd worden 
als personen die hun habitual residence in Nederland hebben. 

16.7.1.2 Van toepassing op toelatingsprocedure? 

Bij de behandeling van de wijziging van de Vreemdelingenwet van 1993 is door de regering 
gesteld dat artikel 16 V1V niet van toepassing zou zijn op de rechtsingang in procedures 
over toelating. 3" Deze stelling is echter niet onderbouwd. Gezien de tekst van artikel 16 ligt 
een dergelijke restrictieve interpretatie bepaald niet voor de hand. Ook in de 
totstandkomingsgeschiedenis van het Verdrag zijn geen aanwijzingen in deze richting te 
vinden. Het ligt daarom niet voor de hand een zo restrictieve interpretatie te huldigen 383 - 
temeer niet nu de authentieke Engelse tekst een mime formulering hanteert; immers, niet 
wordt gesproken van 'access to the Court', maar van 'matters pertaining to access to the 
Courts'. Van belang is tevens dat artikel 16 V1V in het hoofdstuk over de juridische status is 
opgenomen; de vraag naar de toelating als vluchteling valt daar zonder meer onder. De wel 
geopperde gedachte dat artikel 16 zou zien op burgerlijke geschillen'm zou beter passen bij 
plaatsing in het derde hoofdstuk, dat over 'Winstgevende arbeid' gaat. 

Een belangrijk argument dat eveneens in deze richting wijst is de werking van de 
belangrijkste consequentie die het Verdrag aan de vluchtelingenstatus verbindt, namelijk het 
verbod van refoulement neergelegd in artikel 33 V1V (zie hierover nader hierboven). Zoals 
daar wordt betoogd, kan artikel 33 lid 1 V1V niet alleen worden ingeroepen indien is 

328  '(T)he aim was to give refugees the right to sue and be sued in the country of their residence whether is was the 
country of their domicile or not', UN Doc. E/AC.32/SR.11, p. 9. 
329  UN Doc. A/CONF.2/SR.7, p. 19. 
38°  UN Doc. A/CONF.2/SR.7, p. 19-20; UN Doc.A/CONF.2/SR.8, p. 7-8. 
381  UN Doc. A/CONF.2/SR.8, p. 8. 
382  Kamerstukken H1991/1992, 22 735, nr. 9, p. 3. 
383 Zie terzake ook Boeles 1995, p. 67-72. 
384  Strijards 1994, p. 165. 
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vastgesteld dat betroldcene vluchteling is, maar ook daaraan voorafgaand. Volgens de 
jurisprudentie van de Hoge Raad 

"wordt de zich op vluchtelingschap beroepende vreemdeling (ook) door artikel 33 van het 
Verdrag beschermd in de (...) situatie dat voorshands slechts vaststaat dat niet blijkt dat er 
tussen redelijk denkende mensen geen twijfel over kan bestaan, dat de vreemdeling zich, 
objectief beschouwd, niet in een vluchtsituatie bevindt." 

Het ligt niet voor de hand om artikel 16 lid 2 VIV zo te interpreteren dat het wel recht geeft 
op gelijke behandeling waar het gaat om procedures over, bijvoorbeeld, de 
arbeidsovereenkomst van een vluchteling die habitual residence heeft in Nederland, maar 
niet wanneer het aankomt op de cruciale vraag of met verwijdering het verbod van 
refoulement geschonden mu worden. 

Toegegeven kan worden dat het aannemelijk is dat de opstellers van het Verdrag niet 
gedacht zullen hebben aan toepasselijkheid van artikel 16 lid 2 V1V op de toelatings-
procedure. Maar, ten eerste, zijn de travaux preparatoires slechts een aanvullende 
interpretatiebron (artikel 32 Weens Verdragenverdrag), die niet een plausibele interpretatie 
van de tekst (artikel 31 Weens Verdragenverdrag) opzij kan zetten. Bovendien zullen de 
opstellers van het Verdrag met name niet aan de toelatingsprocedure hebben gehad omdat 
ook de onderdanen van, in ons geval, Nederland in 1951 geen algemene mogelijkheid 
hadden van rechtsbescherming tegen overheidsbeschikkingen. Die is in Nederland eerst in 
de jaren zestig, deels via het civiele recht, deels via administratiefrechtelijke wetgeving, tot 
stand gekomen. Artikel 16 lid 2 VIV bepaalt echter niet dat de vluchteling in de Verdrags-
staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft dezelfde behandeling heeft als een onderdaan 
had in 1951; de wel gebruikte bewoording impliceert dat naarmate onderdanen een betere 
rechtsingang lcregen, het niveau waarop vluchtelingen aanspraak kunnen maken mee stijgt. 
Tenslotte zou gesteld kunnen worden dat het Verdrag toch niet zo ver kan gaan dat het op 
dit punt gelijke behandeling garandeert aan nog niet toegelaten vluchtelingen. Dat is nu 
echter precies wat uit de tekst van artikel 16 blijkt. Uit de andere bepalingen, die hierboven 
de revue passeerden, blijkt dat de de reikwijdte van deze bepaling zeer wel beperkt had 
kunnen zijn tot lawfully staying vluchtelingen. Met dit begrip, gebruikt in de artikelen 15, 
17, 19, 21, 23, 24 en 28 wordt gerefereerd aan duurzaam en door de autoriteiten toegestaan 
verblijf. Als het Verdrag de werking van artikel 16 lid 2 zou beperken tot vluchtelingen die 
zijn toegelaten, dan was dat begrip gebruikt. Daarmee zou de bepaling niet op de toelatings-
procedure zelf van toepassing zijn. Artikel 16 lid 2 VIV spreekt echter van vluchtelingen die 
hun habitual residence hebben - en zoals uit de voorgaande paragraaf over het begrip 
habitual residence blijkt was dat geen 'slip of the pen' maar een volstrekt bewuste keuze. 

De conclusie moet dus zijn dat gelijke rechtsingang als Nederlanders toekomt aan 
vluchtelingen die in Nederland hun habitual residence hebben; dat asielzoekers in 
Nederland hun habitual residence hebben; dat deze bepaling ook betrekking heeft op 
administratiefrechtelijke rechtsbescherming; en dat een interpretatie die mu inhouden dat 
artikel 16 lid 2 VIV niet ziet op procedures inzake toelating en uitzetting geen steun vindt. 

3"  HR 13 mei 1988, RV 1988, 13, NJ 1988, 910. 
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16.7.1.3 Gelijke behandeling 

Dat vluchtelingen een gelijke behandeling moeten lcrijgen maalct niet meteen duidelijk met 
welke behandeling van nationale onderdanen de hunne moet worden vergeleken. Het ligt 
voor de hand om het systeem van rechtsingang inzake andere administratiefrechtelijke 
beslissingen als uitgangspunt te nemen. 386 Van de procedure voor nationale onderdanen die 
als maatstaf wordt genomen kan uiteraard worden afgeweken teneinde recht te doen aan de 
specifieke kenmerken van de asielprocedure. Deze afwijkingen kunnen echter niet zozeer 
ten nadele van vluchtelingen worden afgeweken dat niet meer van een gelijke behandeling 
kan worden gesproken. Zo is goed verdedigbaar dat in kennelijk ongegronde gevallen (die 
per definitie niet over vluchtelingen die in Nederland internationale beschenning behoeven 
kunnen gaan) de asielprocedure minder waarborgen bevat dan in het gewone administratief 
procesrecht gewoon is. Het afsluiten van complete delen van het administratief recht voor 
alle asielzoekers (dus ook voor vluchtelingen) zou strijden met het gebod tot gelijke 
behandeling van vluchtelingen en nationale onderdanen. 3" 

16.7.1.4 Conclusie 

Op grond van artikel 16 V1V hebben vluchtelingen aanspraak op eenzelfde behandeling als 
Nederlanders op het punt van rechtsingang. Dit omvat, als gevolg van de jurisprudentie van 
de Raad van State, in de pralctijk met name ook asielzoekers in de procedure over hun 
toelating tot Nederland. Opgemerkt zij dat het niveau van rechtsbescherming, door de 
gelijke behandeling met nationale onderdanen, hoger ligt dan de minimumstandaarden die 
op VN-niveau zijn vastgesteld door het Uitvoerend Comite van UNHCR in Excom 
Conclusions No. 8 (XXVIII) 1977 en 30 (XXXIV) 1983, en op Europees niveau in de 
Resolutie over minimum garanties voor asielprocedures van 20 juni 1995, Pub EG 1996, 
C274/13. 

16.7.2 Implementatie 

Vluchtelingenverdrag 

Op de asielprocedure is het algemene bestuursrecht van toepassing. Daarvan wordt in 
Hoofdstuk IV van de Vreemdelingenwet op een aantal punten afgeweken. Het gaat hier om 
de volgende punten. 
(1) Artikel 29 Vw sluit de bezwaarfase uit indien toepassing is gegeven aan de artikelen 15b 
of 15c Vw. De aanvullende voorwaarde dat tot vrijheidsbeperking of -beroving moet zijn 
overgegaan betekent praktisch gesproken dat artikel 15b of 15c Vw binnen vier weken moet 

386  Men zou ook kunnen stellen dat als aanknopingspunt dienst moet doen de procedure voor Nederlanders die het 
meest op het vreemdelingenrecht lijkt, nl. die van art. 17 Rijkswet op het Nederlanderschap. Deze procedure betreft 
de vaststelling van Nederlanderschap, en deze vaststelling heeft evidente gevolgen voor het recht op toegang tot en 
verblijf in Nederland. Deze procedure behelst beroep op de Rechtbank en beroep in cassatie. Zie 
SpijkerboerNermeulen 1995, p. 381. Ook de Belgische rechter achtte de uitsluiting van de mogelijkheid een kort 
geding aan te spannen in strijd met artikel 16 VIV, Boeles 1995, p. 72. 
38

7 Boeles 1995, p. 81, geeft een uitzonderingsmogelijkheid die wij op grond van het bovenstaande te ruim 
geformuleerd achten. 
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zijn toegepast.'" Dit is een afwijking ten nadele van de asielzoeker. Wij achten dit echter 
weinig bezwaarlijk, nu de vraag of het gaat om een niet-ontvankelijke of kennelijk 
ongegronde aanvraag nog wel ter toetsing kan warden voorgelegd aan de rechter. 
(2) In artikel 32 wordt, anders dan in de Awb de hoofdregel is (artikel 6:16 Awb), 
schorsende werking aan het bezwaar verbonden indien tussen redelijk denkende mensen 
twijfel mogelijk is of betroklcene vluchteling is."' Deze afwijking ten gunste van 
vluchtelingen is noodzakelijk om het refoulement-verbod effectief te doen zijn.'" 
(3) Artikel 33e Vw sluit toepasselijkheid van artikel 37 van de Wet op de Raad van State uit. 
Dat brengt met zich mee dat hoger beroep is uitgesloten. Anders dan de regering"' menen 
wij dat dit strijdig is met artikel 16 lid 2 VIV.'" 
(4) Tenslotte bevat de Vreemdelingenwet een aantal afwijkingen inzake 'kwesties van orde'. 
Het belanghebbendenbegrip is enger dan in de Awb (artikel 30 lid 2 Vw); de relatieve 
competentie is anders geregeld (artikel 33a Vw); de voorlopige voorzieningen-rechter kan 
'doorpakken' in de bezwaarfase (artikel 33b Vw);"' termijnen zijn korter (artikel 33c Vw). 
Omdat het hier om praktische kwesties gaat, kan dit in principe niet bezwaarlijk geacht 
warden.'" 

16.7.2.1 Jurisprudentie 

De Nederlandse rechtspraak over artikel 16 VIV betreft de uitsluiting van beroep op de 
Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State. De Vreemdelingenwet bepaalde voor 
1994 dat beroep alleen open stond voor een vreemdeling die !anger dan een jaar in 
Nederland hadden verbleven. De Afdeling overwoog dat artikel 16 WV zich voor 
rechtstreekse werking leent. De Afdeling stelde voorts dat aan het vereiste van habitual 
residence was voldaan omdat "appellanten sedert [hun] binnenkomst onafgebroken hier te 
lande woonachtig zijn geweest." De Afdeling kwam tot dit oordeel ongeacht de vraag of 
schorsende werking was verleend. De beperking van een jaar hoofdverblijf, die niet werd 
gesteld in de toenmalige bestuursrechtelijke wetgeving, werd strijdig met artikel 16 V1V 
geacht. In voorkomende gevallen toetste de Afdeling daarom eerst of betroldcene vluchteling 
was; zo ja, dan was het beroep ontvankelijk - en daarmee gegrond. Zo nee, dan was het 
beroep niet-ontvankelijk. 395  De uitsluiting van de mogelijkheid am een voorlopige voor-
ziening te vragen werd, in een veel belcritiseerde uitspraalc,"" wel toelaatbaar geacht.'" 
In een uitspraak van 1996 heeft de Afdeling echter een hoger beroep niet-ontvankelijk 
geacht op grond van artikel 33e Vw. De Afdeling began met het aanhalen van haar hier-
boven beschreven rechtspraak, die dus nog geldig is.'" Dat is een relevante vaststelling, 

DIE volgt uit artikel I8a lid 3 Vw. 
389  SpijkerboerNermeulen 1995, p. 430-431. 
3" SpijkerboerNermeulen 1995, 72-73, 275-276, 338-341. 
39 I  Zie nader Strijards 1994, p. 165-166. 
392  Zie nader SpijkerboerNermeulen 1995, p. 381-384 en Bodes 1995, p. 67-83. 
393  Zie hierover nader SpijkerboerNermeulen 1995, p. 442-445. 
3"  Zie echter voor meet fundamentele bedenkingen bij artikel 336 Vw; Kuijer 1994, p. 238. 
395  Zie uitgebreider SpijkerboerNermeulen 1995, p. 382 . 
396  Femhout 1990, p. 239-240; SpijkerboerNermeulen 1995,383; Bodes 1995,81-82. 
397  ARReS 6 maart 1986, RV 1986,6, GV(oud) DI2-127. 
3"  Dat blijkt oak hieruit dat de Afdeling haar standpunt met betreklcing tot de uitsluiting van beroep in de oude 
Vreemdelingenwet heeft herhaald in ABRvS 5 maart 1997, GV I8d-22. 
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want men zou in de uitspraak van 1996 kunnen lezen dat de Afdeling dit standpunt had 
verlaten. Bij nadere beschouwing is dat echter niet zo. De Afdeling stelt dat staten vrij zijn 
bij het inrichten van hun asielprocedure, en dat artikel 16 V1V moeilijk zo kan worden 
gelezen dat hoger beroep onder 'matters pertaining to access to the Courts' valt. Nog 
afgezien van de niet dwingende formulering ('moeilijk' is niet hetzelfde als onmogelijk) treft 
dit argument ook de beperking van beroep op de Afdeling van voor 1994, die de Afdeling 
uitdruklcelijk als uitgangspunt aanhaalt. Doorslaggevend bij de uitspraak van 1996 lijkt te 
zijn geweest dat de Afdeling, had zij het beroep ontvankelijk willen verklaren, zelf de 
procedure in hoger beroep had moeten scheppen (in plaats van, zoals onder de oude wet, een 
uitzondering buiten werking stellen): 

16.7.3 Conclusie 

Onze conclusie luidt dan ook dat artikel 33e Vw wel in strijd is met artikel 16 V1V. De 
Afdeling bestuursrechtspraak heeft haar standpunt terzalce in het midden gelaten, omdat zij 
zich op constitutionele gronden niet bevoegd acht zelf procesrecht te schrijven. Het gaat, 
met andere woorden, de constitutionele bevoegdheden van de rechter te buiten om deze 
strijdigheid te repareren; dat is aan de wetgever. 

16.8 Artikel 28 V1V 

16.8.1 Analyse 

399  ABRvS 15 januari 1996, RV 1996, 1, GV 24-31. 

Vluchtelingenverdrag 

"Artikel 94 heeft echter niet een zo mime strekking dat het de rechter de bevoegdheid zou 
geven op eigen kracht een bepaald rechtsgebied onder zijn rechtsmacht te brengen (waarbij 
hij dan door het stellen van eigen regels eventuele processuele leemten zou moeten 
vu11en)." 3" 

1. De Verdragsluitende Staten zullen aan de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende 
vluchtelingen reisdocumenten verstrekken voor het reizen buiten dat grondgebied, tenzij 
dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde zich daartegen verzetten; de 
bepalingen van de Bijlage van dit Verdrag zijn van toepassing op deze documenen. De 
Verdragsluitende Staten kunnen een zodanig reisdocument verstrekken aan elke andere 
vluchteling op hun grondgebied; in het bijzonder zullen zij in welwillende overweging 
nemen, een zodanig reisdocument te verstrekken aan vluchtelingen op hun grondgebied, die 
niet in staat zijn een reisdocument te verkrijgen van het land van hun rechtmatig verblijf. 
2. De reisdocumenten welke krachtens vroegere intemationale overeenkomsten door partijen 
daarbij aan vluchtelingen zijn verstrelct, zullen door de Verdragsluitende Staten worden 
erkend en behandeld alsof zij krachtens dit artikel aan de vluchtelingen waren verstrekt. 

Artilcel 28 V1V behelst de verplichting voor verdxagsstaten om aan vluchtelingen die 
rechtmatig op hun grondgebied verblijven (de Engelse tekst spreekt van lawfully staying, de 
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Franse van residant regulierement) een vluchtelingenpaspoort te verstrekken. Deze 
verplichting bestaat niet alleen tegenover vluchtelingen die als zodanig zijn toegelaten, maar 
tegenover alle vluchtelingen die rechtmatig in de betreffende staat verblijven. Onder het 
begrip rechtmatig verblijf moet, in de systematiek van het Verdrag, worden verstaan verblijf 
dat meer inhoudt dan oponthoud van voorbijgaande aard. Na een uitgebreide analyse van het 
begrip concludeert Grahl-Madsen: 

"This leads us to the more general observation, that a refugee is Iresidant regulieremene 
('lawfully staying') in the territory of a Contracting State, if he is in the possession of a 
residence permit (or its equivalent) entitling him to remain there for more than three months, 
or if he actually is lawfully present in a territory beyond a period of three months after his 
entry (or after his reporting himself to the authorities, as the case may be)." 4°°  

Deze conclusie is van belang omdat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat 
verdragsstaten aan personen die (mogelijkerwijze) als vluchteling beschouwd moeten 
worden een verblijfstitel verstrekken die niet naar hun status van vluchteling verwijst. In dat 
geval is sprake van een vluchteling die rechtmatig verblijft in een Verdragsstaat, en derhalve 
is die staat gehouden aan de vluchteling een vluchtelingenpaspoort te verstrekken."' 

De plicht tot verstrekking van een vluchtelingenpaspoort is onderhevig aan een uitzondering 
op grond van dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde." Artikel 28 lid 
1 VIV wijst Verdragsstaten op de mogelijkheid om een vluchtelingenpaspoort ook te 

verstrekken aan vluchtelingen die niet als 	staying' kunnen worden beschouwd.' 

Lid 2 dwingt tot wederzijdse erkenning van afgegeven vluchtelingenpaspoorten. 

16.8.2 Implementatie 

Ingevolge artikel 11 van de Paspoortwet heeft iedere vluchteling die als zodanig tot een van 
de landen van het Koninkrijk is toegelaten recht op een reisdocument voor vluchtelingen 
(een zgn. vluchtelingenpaspoort), geldig voor vijf jaar. Aan de erkende vluchteling die niet 
als zodanig tot een van de landen van het Koninkrijk is toegelaten kan een 
vluchtelingenpaspoort worden verstrekt, aldus artikel 12 Paspoortwet. 

Problematisch was de regeling van de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) in de 
Vreemdelingenwet per 1 januari 1994. De vvtv kan volgens de tekst van de wet zeer wel 
worden opgelegd aan een groep personen waaronder zich vluchtelingen lcunnen bevinden 
(denk aan de Bosniers). Volgens het destijds geldende tweede lid van artikel 12b Vw had 

oplegging van een vvtv 'tot gevolg dat de oorspronkelijke aanwaag om toelating door het 
bevoegd gezag onherroepelijk buiten behandeling wordt gesteld'. Na drie jaar op grond van 

Grahl-Madsen 1972, p. 354. 
Goodwin-Gill 1996, p. 303 . 

401  Robinson 1953, p. 135-136; Goodwin-Gill 1996, p. 302-303. 
Goodwin-Gill 1996, p.304. 
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een vvtv in Nederland te hebben verbleven kon een vergunning tot verblijf zonder 
beperkingen worden aangevraagd (artikel 13a Vw). 

Vluchtelingenverdrag 

Het is duidelijk dat zich onder de houders van een vvtv personen bevonden die vluchteling 
waren. Middels artikel 12b lid 2 Vw werd beoogd hun procedure ter verIcrijging van 
toelating als vluchteling te bloldceren, in ieder geval gedurende drie jaar. Aan deze personen 
werd geen vluchtelingenpaspoort verstrekt. Tegenover de vluchtelingen onder de houders 
van een vvtv was deze regeling strijdig met artikel 28 V1V, omdat zij ondanks hun 
hoedanigheid van vluchteling en hun rechtmatig verblijf geen vluchtelingenpaspoort konden 
Icrijgen. 

Bij wet van 11 juni 1998' werd artikel 12b lid 2 Vw geschrapt. Reden daarvoor was de 
jurisprudentie van de Rechtseenheidskamer (zie hieronder), die inhield dat verlening van 
een vvtv geen grond was om de oorspronkelijke aanvraag buiten beschouwing te laten. 
Daarom kon deze bepaling vervallen.' Bij Nota van Wijziging werd echter het huidige 
artikel 15e lid 2 Vw voorgesteld, dat inhoudt dat bij verlening van een vvtv de gewone 
beslistermijn van zes maanden kan worden verlengd tot ten hoogste drie jaar.' Grond voor 
deze verlenging is, aldus de wettekst, dat 

"door buitengewone omstandigheden de beschikking omtrent de aanvraag om toelating niet 
binnen [de gewone termijn van zes maanden] kan worden gegeven." 

Reden voor deze bepaling was dat het "in geval van een massale instroom van asielzoekers 
in een naar verhouding korte periode" onmogelijk zou zijn om binnen zes maanden een vvtv 
te verlenen eerst na inhoudelijke beoordeling. Daarom wordt het mogelijk gemaalct een vvtv 
te verlenen en de inhoudelijke behandeling 

"van een groot aantal gelijktijdige aanvragen om toelating over een langere periode te 
kunnen spreiden. Bij buitengewone omstandigheden denken wij aan plotseling uitbrekende 
(burger)oorlogen, hongersnood of (natuur)rampen die grote immigratiestromen veroorzaken 
(bijvoorbeeld in het verleden de Bosniers)." 407  

Bij buitengewone omstandigheden werd gedacht aan, bijvoirbeeld, "als er plotseling 2 miljoen 
Algerijnen naar Europa komen en Nederland bereid zou zijn er 30.000 van te ontvangen.',408 De 
Staatssecretaris zei dat de buitengewone omstandigheden "aangetoond [moeten] kunnen 
worden als wij de Kamer laten weten dat wij dit artikel willen toepassen." 409  

Later preciseerde de regering dat verlening van een vvtv normaliter niet gepaard gaat met 
gebruik van artikel 15e lid 2 Vw. 41° Een motie waarin de regering werd verzocht de Kamer 

° Stb. 1998, 334. 
405  Kamerstuldcen // 1996/1997, 25 172, nr. 3, p. 3. 
406  Kamerstuldcen // 1996/1997, 25 172, nr. 6, onderdeel B. 
407  Kamerstulcken II 1996/1997, 25 172, nr. 6, p. 4. 
408 Aldus Van Oven, Handelingen 11 18 december 1997, p. 39-3114. 
41" Handelingen II 18 december 1997, p. 39-3116. 
410  Kamerstukken II 1997/1998, 25 172, nr. 9, p. 7. 
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vooraf te berichten indien zij gebruik gaat maken van deze mogelijkheid om de 
beslistermijn te verlengen 4" werd aangenomern 4" de Staatssecretaris had gezegd zo een 
voorafgaande kennisgeving ook zonder deze motie vanzelfsprekend te vinden.'” 

Met deze bepaling is dus opnieuw de mogelijkheid geschapen om rechtmatig in Nederland 
verblijvende personen die, als hun zaak inhoudelijk beoordeeld wordt, vluchteling zullen 
blijken te zijn geen vluchtelingenpaspoort te verstreklcen. Cruciaal is op dit punt de 
opschorting van de behandeling voor maximaal drie jaar. Dit kan leiden tot situaties die in 
strijd zijn met artikel 28 VIV. 

16.8.3 Jurisprudentie 

In twee uitspraken van de Rechtseenheidskamer is de werking van artikel 12b lid 2 Vw 
zodanig gemodificeerd dat de vvtv-regeling niet meer in strijd was met artikel 28 V1V. Als 
gevolg van deze uitspraken was artikel 12b lid 2 Vw zinledig geworden; het is dan ook bij 
wet van 11 juni 1998 4 k geschrapt. De uitspraken van de Rechtseenheidskamer kwamen er, 
simpel gezegd, op neer dat personen aan wie een vvtv was opgelegd desondanks konden 
doorprocederen ter verkrijging van toelating als vluchteling of een vergunning tot verblijf 
zonder beperkingen als er twijfel mogelijk was over de vraag of zij op den van deze 
verblijfstitels aanspraak konden maken.m Omdat vluchtelingen binnen de aldus 
gedefinieerde categorie vallen, wordt hun erkenning als vluchteling, en daarmee het 
verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort niet langer gebloklceerd. Bovendien heeft de 
Rechtseenheidskamer uitgemaakt dat de vraag of een vvtv wordt verleend eerst aan de .orde 
komt als verwijdering niet met enige rechtsregel in strijd zou zijn.''' Dat betekent dat voor 
vreemdelingen die voor toelating als vluchteling (of een vergunning tot verblijf zonder 
beperkingen) in aanmerking komen de vvtv niet in overweging komt. 

Over het nieuwe artikel 15e lid 2 Vw is nog geen rechtspraak beschikbaar. Het ligt voor de 
hand aan te nemen dat die beschikbaar zal komen naar aanleiding van het besluit van de 
Staatssecretaris d.d. 21 april 1999 om etnische Albanezen uit Kosovo in aanmerking te laten 
komen voor een vvtv, onder gelijktijdige toepassing van artikel 15e lid 2 Vw.''' In de te 
verwachten procedures zal aan de orde kunnen komen of deze opschorting van de 
behandeling kan worden getoetst op een manier die vergelijkbaar is als die waarop de buiten 
behandeling stelling ex artikel 126 lid 2 Vw werd getoetst (zie hierboven). Daarnaast kan 
aan de orde komen of de inschatting van de Staatssecretaris dat het bij de Kosovaren "gaat 
om een tijdelijke situatie en deze personen zo snel als mogelijk zullen terugkeren" kan 
worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 15e lid 2 Vw. 

411  Kamerstukken II 1997/1998, 25 172, nr. 13. 
412  Handelingen 1118 december 1997, p. 39-3212. 
412  Handelingen 1118 december 1997, p. 39-3116. 
414  Sib, 1998, 334, inwerkingtreding per 1 juli 1998, Stb 1998, 335. 
412  Rb. 's-Gravenhage (REK) 15 december 1994, RV 1994, 63, AB 1995, 248, CV 18f-6; Rb. 's-Gravenhage (REK) 
11 mei 1995, RV 1995, 62, AB 1996,9, G V 181-5 en 181-7. 
416  Rb. 's-Gravenhage (REK) 3 november 1994, RV 1994,12, AB 1995, 216, GV 18f-3. 
412  Kamerstukken 11 1998/1999, 19 637 en 2218!, nr. 434. 
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16.8.4 Conclusie 

Vluchtelingenverdrag 

De Vreemdelingenwet bevat, na schrapping van artikel 12b lid.2, thans geen bepalingen die 
op zichzelf reeds in strijd zijn met artikel 28 V1V. Het is echter van belang vast te stellen dat 
regelingen die, voor vreemdelingen aan wie een bepaalde verblijfstitel is verleend, als effect 
hebben dat de procedure ter verlcrijging van de vluchtelingenstatus gebloklceerd wordt 
strijdig zijn met artikel 28 V1V indien zich onder deze groep vreemdelingen vluchtelingen 
bevinden. Daarom is het mogelijk dat het gebruik van de bevoegdheid van artikel 15e lid 2 
Vw kan leiden tot strijd met artikel 28 V1V. Deze strijdigheid wordt uiteraard vermeden 
indien aan de hele bier bedoelde categorie vreemdelingen een vluchtelingenpaspoort wordt 
verstrekt. 

16.9 Artikel 32 V1V 

16.9.1 Analyse 

1. De Verdragsluitende Staten zullen een rechtmatig op hun grondgebied vertoevende 
vluchteling niet uitzetten behoudens om redenen van nationale veiligheid of openbare orde. 
2. De uitzetting van een zodanige vluchteling zal alleen mogen plants vinden ter uitvoering 
van een besluit dat is genomen in overeenstemming met de wettelijk voorziene procedure. 
Behoudens indien dwingende redenen van nationale veiligheid zich daartegen verzetten, is 
het de vluchteling toegestaan bewijs over te leggen zich vrij te pleiten, alsmede zich te 
wenden tot een bevoegde autoriteit en zich te dien einde te doen vertegenwoordigen bij die 
autoriteit of bij een of meer speciaal door die bevoegde autoriteit aangewezen personen. 
3. De Vedragsluitende Staten zullen een zodanige vluchteling een redelijk uitstel gunnen 
teneinde hem in staat te stellen te pogen in een ander land rechtmatig toegelaten te worden. 
De Verdragsluitende Staten behouden het recht, gedurende dat uitstel, zodanige interne 
maatregelen toe te passen als zij noodzakelijk achten. 

Artikel 32 V1V reguleert de uitzetting van vluchtelingen die lawfully in their [nl. de 
verdragsstaten] territory zijn; zij kunnen worden uitgezet om redenen van nationale 
veiligheid en openbare orde. Met nadruk zij gesteld dat artikel 33 lid 2 V1V aan uitzetting 
naar het land van erkomst een aantal eisen stelt die aanmerkelijk stringenter zijn dan die van 
artikel 32. Als uitzetting naar het land van herkomst aan de orde is, is artikel 33 lid 2 V1V 
tevens van toepassing. 

De Nederlandse vertaling rechtmatig op hun grondgebied vertoevende kan aanleiding zijn 
voor misverstanden. De opstellers van het Verdrag kozen er bewust voor om het personele 
werkingsbereik niet te beperken tot vluchtelingen lawfully residing; rechtmatig verblijf 
(m.n. een verblijfstitel) is niet vereist. Met de woorden lawfully in their territory werd 
beoogd tot uitdruldcing te brengen dat ook kort verblijvende vluchtelingen onder deze 
bepaling vallen. 418 0mdat toelating als vluchteling derhalve niet vereist is, kan het ook gaan 
om elders als vluchteling erkende personen. Zelfs is het in theorie denlcbaar dat deze 

418  Zie Boeles 1995, 72-73 voor uigebreide citaten uit de Travaux Preparatoires op dit punt. 
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bepaling van toepassing is op een asielzoeker die in een ander land in procedure is - 
vooropgesteld dat hij of zij voorshands als vluchteling wordt behandeld en dat betrokkene 
rechtmatig op Nederlands grondgebied verblijft (bijv. in het bezit van een visum is). 

Artikel 32 bepaalt allereerst dat rechtmatig verblijvende vluchtelingen alleen om redenen 
van nationale veilig,heid en openbare orde kunnen worden uitgezet. Gronden die niet tot 
deze redenen kunnen worden herleid kunnen dus niet tot uitzetting leiden. Het Executive 
Committee van UNHCR heeft, in verband met artikel 32 VIV, in 1977 aanbevolen dat 

"explusion measures against a refugee should only be taken in very exceptional cases and 
after due consideration of all circumstances, including the possibility for the refugee to be 
admitted to a country other than his country of origin." 419  

In het derde lid bepaalt artikel 32 namelijk dat aan vluchtelingen in geval van uitzetting een 
redelijke termijn zal worden gegund om een ander asielland te vinden. 

Het meest van belang is artikel 32 echter vanwege de eisen die worden gesteld aan de 
rechtsmiddelen die een uit te zetten vluchteling moet lcunnen aanwenden. Artikel 32 stelt 
vier eisen aan de procedure. Ten eerste moet het gaan om a decision reached in accordance 
with due process of law. De - evenzeer authentieke - Franse tekst spreelct echter van een 
decision rendue confortnement ft la procedure prevue par la lot De - niet authentieke - 
Nederlandse vertaling kiest voor de Franse versie. Tussen deze twee formuleringen zit een 
aanmerkelijk verschil. De Franse tekst eist uitsluitend dat de beslissing tot stand is gekomen 
in overeenstemming met de nationale regels, terwijl de Engelse tekst een inhoudelijke eis 
stelt, namelijk dat die regels voldoen aan het vereiste van due process. Dat brengt volgens 
Goodwin-Gill de volgende eisen met zich mee: 

"(a) knowledge of the case against one, (b) an opportunity to submit evidence to rebut that 
case, (c) reasoned negative decisions, and (d) the right to appeal against an adverse decision 
before an impartial tribunal independent of the initial decision-making body." 4" 

Robinson stelt, zonder nadere uitleg, dat de Franse tekst hier doorslaggevend is."' 

Het probleem wordt enigszins verholpen doordat artikel 32 lid 2 VIV als tweede eis stelt dat 
de vluchteling de mogelijkheid geeft om bewijs over te leggen om zich vrij te pleiten. Dit 
impliceert dat voldaan moet zijn aan de door Goodwin-Gill als (a) tot en met (c) genoemde 
eisen. Immers, de door hem onder (b) genoemde eis is letterlijk in artikel 32 lid 2 
neergelegd, terwijI een effectieve mogelijlcheid om zich vrij te pleiten met zich mee brengt 
dat men kennis kan nemen van het eigen dossier, alsmede van de gronden waarop de 
uitzettingsbestissing is gebaseerd. 

419  Conclusion 7 (XXVIII) 1977. 
4" Goodwin-Gill 1996, p. 307 . 
421  Robinson 1953, p. 158. 
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16.9.2 Implementatie 

Vluchtelingenverdrag 

De derde eis, inhoudend dat de vluchteling zich tot een bevoegde autoriteit kan wenden, 
wordt algemeen opgevat als de garantie van een beroepsmogelijkheid. 422 Deze 
beroepsmogelijkheid wordt echter niet nader gekwalificeerd. Het hoeft dus met name niet te 
gaan om een orgaan dat onafhankelijk is van de administratie, en evenmin moet het gaan om 
een onpartijdig orgaan. 

De vierde eis houdt in dat de vluchteling zich kan doen bijstaan; naar de letter hoeft dit niet 
te betekenen dat de vluchteling aanspraak kan malcen op een advocaat, jurist of anderszins 
deskundig persoon. 423  

Om terug te komen op de vraag of de procedure moet voldoen aan de vereisten van due 
process of dat deze enkel in overeenstemming met nationaal recht hoeven te zijn: deze 
kwestie speelt vooral met betrekking tot de vraag of de beroepsinstantie onpartijdig en 
onafhankelijk moet zijn. Dat is immers het enige aspect van due process zoals gedefmieerd 
door Goodwin-Gill dat niet wordt gegarandeerd door de andere criteria van artikel 32 lid 2 
V1V. Een redelijke interpretatie brengt met zich dat, nu de tekst van deze bepaling expliciet 
ingaat op de beroepsinstantie, maar daar niet rept van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, 
deze eis niet kan worden ingelezen in de eerste zin van artikel 32 lid 2 V1V. Ware dat 
anders, dan had immers volstaan kunnen worden met de eis van due process, aangevuld met 
het recht op vertegenwoordiging. Opgemerkt zij dat de eis van een onpartijdige en 
onafhankelijke beroepsinstantie wel voortvloeit uit bepalingen in andere verdragen. 

Zoals Boeles opmerkt, brengt een redelijke interpretatie van artikel 32 V1V mee dat niet 
alleen de uitzettingsbeslissing in de enge zin van het woord (gebaseerd op artilcel 22 Vw) 
aan de eisen van artikel 32 moet voldoen, maar ook de daaraan voorafgaande materiale 
beslissing - in ons geval de intreldcing van met name de toelating als vluchteling. 

In dit verband is de mogelijkheid om de toelating als vluchteling in te treldcen omdat er geen 
vrees voor vervolging meer is (artikel 15 lid 3 Vw, artikel 1C V1V) niet relevant. In het 
systeem van het Verdrag gaat het daar niet om de uitzetting van een vluchteling, maar om de 
uitzetting van iemand die heeft opgehouden vluchteling te zijn. Ook niet relevant in dit 
verband is de intreklcingsgrond van artikel 15 lid 3 Jo. 14 lid 1 onder a Vw (verstrekking van 
onjuiste gegevens die hebben geleid tot het verlenen van de toelating als vluchteling). In dat 
geval moet het immers gaan om iemand die op grond van de onjuiste gegevens wel 
vluchteling leek te zijn, maar die dat op grond van de ware gegevens niet blijkt te zijn. In de 
termen van het Verdrag gaat het hier om uitzetting van iemand die nooit vluchteling blijkt te 
zijn geweest. In beide gevallen is artikel 32 V1V daarom niet van toepassing. 

Op grond van artikel 15 lid 3 Jo. 14 lid 1 Vw kan de toelating van iemand die, in de zin van 
het Verdrag, nog steeds vluchteling is plaatsvinden in geval van inbreuk op de openbare 

422 Robinson 1953, 159; Bodes 1995, 76; Goodwin-Gill 1996, 306. 
423  Boeles 1995, p. 77. 
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orde (bij herhaling een bij de Vreemdelingenwet strafbaar gesteld felt hebben begaan; een 
gekwalificeerde strafrechtelijke veroordeling) of ernstig gevaar voor de nationale veiligheid. 
Deze intrekkingsgronden vallen onder de noemer openbare orde en nationale veiligheid van 
artikel 32, en zijn dus onproblematisch. 

Aan de procedurele vereisten van artikel 32 lid 2 is voldaan doordat tegen de intreklcing van 
de vluchtelingenstatus bezwaar en beroep open staat. De vluchteling heeft inzage in het aan 
de intreldcing ten grondslag liggende dossier; kan bewijs overleggen om zich vrij te pleiten; 
beroep op de rechter staat open; en de vluchteling kan aanspraak maken op juridische 
bijstand. De Nederlandse implementatie van de procedurele garantie van artikel 32 is dus 
ruimer dan is vereist; de implementatie bevindt zich op het niveau van de eisen van 'due 
process' zoals gedefinieerd door Goodwin-Gill. 

Aan artikel 32 lid 3 is in de Nederlandse regelgeving geen uitwerking gegeven. De bepaling 
vereist op zich geen positivering; het kan voldoende zijn als een uit te zetten vluchteling in 
de pralctijk een redelijk uitstel wordt gegund om een ander asielland te vinden. 

16.9.3 Conclusie 

Aan artikel 32 lid 1 VIV is in de Vreemdelingenwet correct uitvoering gegeven. Het tweede 
lid van deze bepaling is ruimhartig uitgewerkt. Het derde lid is niet in regelgeving 
uitgewerkt, maar dat is strikt genomen ook niet vereist 
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17 De refoulementverboden 

17.1 Inleiding 

Refoulementverboden 

In dit hoohdstuk staan de voor Nederland geldende verdragsbepalingen centraal die (in 
bepaalde gevallen) verwijdering4" verbieden wanneer de vreemdeling als gevolg van die 
verwijdering terecht kan komen in een mensenrechtelijk onaanvaardbare situatie. Ze worden 
aangeduid als 'refoulementverboden'. De term 'refoulement' wordt hier niet in de beperlcte, 
technische zin van het Vluchtelingenverdrag gehanteerd, maar in een mime zin, omvat in dit 
kader dus ook die vormen van verwijdering die niet strijdig zijn met het Vluchtelingenverdrag, 
maar wet met andere mensenrechtenbepalingen. 

Begonnen wordt met een korte schets van de voomaamste 'refoulementverboden' en een eerste 
analyse van hun onderlinge verhouding. Vervolgens worden de betreffende bepalingen en in 
hun implementatie in het nationale recht apart besproken. Ten slotte wordt ingegaan op 
bepalingen voorzover deze zien op de onaanvaardbaarheid van de verwijdering als zodanig, los 
van de situatie in het land waarnaar de vreemdeling verwijderd wordt. 
De bepalingen inzake het recht op familie- en priveleven blijven hier onbesproken; deze worden 
in Hoofdstuk 6 behandeld. 

17.2 Schets van de refoulementverboden. 

17.2.1 Expliciete refoulementverboden: Vluchtelingenverdrag en Antifolterverdrag 

Indien de Nederlandse staat een vreemdeling verwijdert naar een land waar deze de gerede 
kans4" loopt een mensenrechtelijk onaanvaarbare behandeling of situatie te zullen ondergaan, is 
hij daarvoor veelal zelf (mede)verantwoordelijk. Verschillende bepalingen in mensenrech-
tenverdragen verwoorden deze medeverantwoordelijkheid en koppelen daaraan het expliciete of 
impliciete verbod om in dergelijke gevallen tot verwijdering over te gaan. Het bekendste 
expliciete refoulementverbod is ongetwijfeld artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag, dat luidt: 

Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een vluchteling uitzetten of 
terugleiden naar de grenzen van een grondgebied 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. 

Een recenter uitdruldcelijk geformuleerd verwijderingsverbod is neergelegd in artikel 3 lid 1 van 
het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-
fing (Anti-folterverdrag): 

424 De term 'verwijdering' wordt hier gebruikt als overkoepelende term voor elke vorm van uitzetting, uitlevering, 
overlevering etc. 
425  Verderop wordt het te hanteren risicocriterium per bepaling geanalyseerd. 
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Geen enkele Staat die partij is bij dit Verdrag, mag een persoon uitzetten of terugzenden 
("refouler") naar of uitleveren aan een andere Staat wanneer er gegronde redenen inn om aan te 
nemen dat hij daar gevaar zou lopen te worden onderworpen aan foltering. 

17.2.2 Verbod op foltering en onmens el ijke/vemederende behandeling/bestraffing (EVRM 
en IVBP) 

Daarnaast vloeien uit bepaalde mensenrechtenbepalingen 'impliciete verwijderingsverboden' 
voort. Deze bepalingen verbieden niet uitdruldcelijk dat een vreemdeling in die en die gevallen 
verwijderd wordt. Zij verbieden dat hij onderworpen wordt aan of terecht komt in een bepaalde 
mensenrechtelijk onaanvaardbare behandeling of situatie. 

Zo wordt een staat die de betroklcene door hem te verwijderen aan het reale risico van zo een 
behandeling/situatie blootstelt voor dat resultant verantwoordelijk gehouden, ook al is het enige 
wat hij doet het verrichten van die verwijderingsdaad, en zijn het anderen buiten de rechtsmacht 
van de staat die de persoon in kwestie aan die behandeling onderwerpen, resp. doet de 
betreffende mensenrechtelijk onaanvaardbare situatie zich buiten de rechtsmacht van die staat 
voor. Men zou zulks kunnen lcwalificeren als een vorm van indirect of middellijk daderschap: 
als de verwijderingshandeling een cruciaal onderdeel vormt in de keten van gebeurtenissen 
culminerend in een dergelijke behandeling/situatie, dan is (ook) de verwijderende staat voor die 
behandeling verantwoordelijk. Het belangrijkste impliciete refoulementverbod vomit onge-
twijfeld artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM): 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vemederende 
behandelingen of straffen. 

Een nagenoeg gelijkluidende bepaling vormt artikel 7 van het Intemationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten (IVBP): 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of 
vemederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid 
gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten. 

Op grond van vaste jurisprudentie vomit verwijdering naar een land waar iemand het reale 
risico (real risk) loopt aan zo een behandeling te worden onderworpen een schending van 
artikel 3 EVRM respectievelijk artikel 7 IVBP door de verwijderende Lid-Staat. 

17.2.3 Recht op leven en verbod op de doodstraf (EVRM en IVBP) 

Een ander impliciet refoulementverbod wordt afgeleid uit artikel 2 lid I EVRM, luidend: 

Het recht van een leder op leven wordt beschermd door de wet Niemand mag opzettelijk van 
het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis 
wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet 



Refoulementverboden 

Leidt verwijdering naar een ander land tot de dood, dan is dat in strijd met artikel 2 EVRM, 
behoudens het geval van (rechtmatige) doodstraf. Voor Nederland, dat ook partij is bij het 
Zesde Protocol bij het EVRM, is de uitzondering van de doodstraf vervallen. Artikel 1 van het 
Zesde Protocol EVRM luidt immers: 

De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld. 

Artikel 6 IVBP bevat met artikel 2 lid 1 EVRM vergelijkbare voorschriften. Het eerste, in casu 
relevante lid van artikel 6 IVBP luidt: 

1. leder heeft recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar 
willekeur van zijn leven worden beroofd. 

Lid 2 van dit Verdrag bevat waarborgen ter zake van de doodstraf. Voor Nederland zijn deze 
niet van belang, daar Nederland toegetreden is tot het Tweede Facultatieve Protocol bij het 
IVBP. Artikel 1 van het Tweede Protocol schrijft voor: 

1. Niemand die ressorteert onder de rechtsmacht van een Staat die Partij is bij dit Facultatieve 
Protocol mag worden terechtgesteld. 
2. Elke Staat die Partij is neemt alle nodige maatregelen om de doodstraf onder zijn rechtsmacht 

af te schaffen. 

17.2.4 Artikel 16 lid 1 Antifolterverd rag, een refoulementverbod? 

Nog niet uitgekristalliseerd is de betekenis van artilcel 16 lid 1 Antifolterverdrag, luidend: 

Iedere Staat die Partij is, verbindt zich ertoe in alle gebieden onder zijn rechtsmacht andere 
vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, die geen foltering 
inhouden zoals omschreven in artikel 1, te voorkomen, wanneer zulke handelingen worden 
gepleegd door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een 
overheidsfunctionaris of andere personen die in een officiele hoedanigheid handelt. 
Inzonderheid zijn de verplichtingen vervat in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van toepassing, met 
vervanging van de verwijzingen naar foltering door verwijzingen naar andere vormen van 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

Voorshands nemen wij aan dat deze bepaling alleen ziet op wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling/bestraffmg die voortvloeit uit handelen of gedogen door de betreffende overheid 
zelf, en niet (ook) op dergelijke behandeling/bestraffmg die volgt op verwijdering. Anders 
gezegd: een uitzetting in strijd met artikel 25 Vw zal in het algemeen wel een schending van 
artikel 16 lid 1 Antifolterverdrag opleveren 426, maar een uitzetting die als gevolg heeft dat 
betroldcene in een land terecht komt waar hem zodanige behandeling/bestraffmg te wachten 
staat zal geen schending van deze bepaling vormen. 

Weliswaar valt niet geheel uit te sluiten dat het Antifoltercomite - analoog aan de jurisprudentie 
van Europees Hof en Europese Commissie voor de Rechten van de Mens - aan artikel 16 lid 1 

426  Aldus CAT 19 juni 1998 (G.R.B /Zweden), JV 1998/188. 
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Antifolterverdrag een extraterritoriale streklcing zal geven, door daarin een voorschrift te lezen 
dat een met artikel 3 EVRM te vergelijken refoulementverbod behelst, dat ook in de weg staat 
aan verwijdering naar een land waar betrokkene onmenselijk of vemederend behandelt/bestraft 
wordt. Maar hoewel enkele leden van het Comite wel wat voor deze redenering lijken te 
voelen,"' ligt een dergelijke ontwikkeling toch niet voor de hand, daar dat moeilijk te rijmen is 
met het expliciete refoulementverbod van artikel 3 van het Verdrag, dat een uitputtende regeling 
lijkt te bieden. Door artikel 16 een extraterritoriaal effect te verlenen wordt immers de 
reilcwijdte van artikel 3 in feite uitgebreid tot situaties waarin betroklcene na verwijdering niet 
voor foltering, maar 'slechts' voor wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffmg 
te vrezen heeft. Bovendien vormen ook de beperking in artikel 16 tot de gebieden ("territories") 
onder de rechtsmacht van de betreffende lid-staat vomit, en de verwijzing naar de artikelen 10- 
13 (die zich richten tot de autoriteiten van die staat) aanwijzingen voor een interpretatie 
inhoudende dat artikel 16 de werkingssfeer van artikel 3 niet uitbreidt."' We laten deze bepaling 
als (mogelijk) refoulementverbod derhalve verder onbesproken, en behandelen haar alleen bij 
de voorschriften die zien op de verwijderingshandeling als zodanig. 

172.5 Overige uitzettingsverboden 

Ten slotte zijn er nog een aantal andere mensenrechtenbepalingen die onder omstandigheden 
neerkomen op een verwijderingsverbod. Te denken valt aan het recht op gezinsleven, dat in 
Hoofdstuk 6 uitgebreid aan de orde komt. Maar ook EVRM-bepalingen als artikel 4 (verbod op 
dwangarbeid), 5 (habeas corpus) en 6 (fair trial) lcunnen met zich brengen dat niet verwijderd 
mag worden, omdat betroldcene na verwijdering blootgesteld wordt aan een ingrijpende 
schending van zijn in deze bepalingen gewaarborgde rechten. Daarbij zal dan wel een meer 
gedistantieerde maatstaf gehanteerd moeten worden dan bij bodemnormen als artikelen 2 en 3 
EVRM het geval is. Ten aanzien van genoemde, meer secundaire mensenrechtenmaatstaven 
hoeft niet gewaarborgd te zijn dat ze in het land waarnaar verwijderd wordt, onverkort 
nageleefd worden. 4" Zo toetste het Straatsburgse hof de aanvaardbaarheid van de uitlevering 
van Soering in het licht van artikel 6 EVRM niet aan de hand van het criterium of er sprake zou 
lcunnen zijn van een 'gewone' schending van deze norm, maar aan de hand van het criterium of 
er sprake zou lcunnen zijn van eenflagrante schending (flagrant denial) van het recht op een 
fair trial.'" Een beroep op bepalingen als voomoemd heeft tot nu toe zowel in 'Straatsburg' als 
in de Nederlandse jurisprudentie geen succes gehad. Wij laten ze verder onbesproken. 

427  Zie hierover B.C. Ingelse 1999, p. 263-266. 
428  Zo oak Ftaess, 1989, p. 133: 'Das Folterverbot in Art. 1 Fok ist auch datum beschrankt, well im Gegensatz zu 
anderen Konventionen "grausame, unmenschliche und emiedrigende Behandlung oder Strafe" in der 
Begriffsumschreibung nicht erwahnt werden. Lediglich im Titel und in der Praambel wird auf diese "milderen" 
Formen von Folter hingewiesen. Art. 16 FoK halt in diesem Zusammenhang lest, doss nut die Art. 10-13 FoK 
(welche die innerstaatlichen Verpflichtungen betreffen) auch bei unmenschlicher oder emiedrigender Behandlung 
oder Strafe Anwendung finden. Wichtigere Bestimmungen, wie das Rackschiebevervot von Art. 3FoK finden 
dagegen nut in den schweren Fallen von Verletzungen der Menschenwerde, also bei Folter, Anwendung." 
429  SpfikerboerNermeulen 1997, p. 286-287. 
" 3" EHRM 7 juli 1989, RV 1989,94 (rm. 113). 
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17.3 De onderlinge verhouding van refoulementverboden 

.17.3.1 Het Vluchtelingenverdrag ten o pzichte van de andere verdragen 

Refoulementverboden 

De zojuist opgesomde refoulementverboden staan niet volstrelct los van elkaar; er is sprake van 
overlapping, en - blijkens de jurisprudentie - van wederzijdse beInvloeding. Uiteraard zijn er 
wel fundamentele verschillen in reikwijdte. In deze paragraaf pogen wij beknopt weer te geven 
waar de verschillende verboden elkaar overlappen, en waar hun reilcwijdte uiteenloopt. 

Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag is op enkele punten enger dan de andere refoulementver-
boden. Zo vooronderstelt toepasselijkheid van deze bepaling dat er een verband is tussen de 
gevreesde vervolging en een der aldaar genoemde vervolgingsgronden; het moet gaan om 
vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
het hebben van een bepaalde politick overtuiging (artikel lA sub 2 jo. 33 lid 1 
Vluchtelingenverdrag)."' In de andere bepalingen ontbreelct een dergelijk vereiste: is er sprake 
van een relevant risico van foltering, onmenselijke of vernederende behandeling/bestraffmg 
(artikel 3 EVRM), van foltering (artikel 3 lid 1 Anti-folterverdrag) of van de dood (artikel 2 lid 
1 EVRM/artikel 1 Protocol 6 EVRM), dan doet het er niet toe of dit risico gerelateerd is aan het 
behoren tot een bepaalde bevollcingsgroep of het hebben van een bepaalde religieuze of 
politieke overtuiging. Voor hun toepasselijkheid is de oorzaak en grond van de verboden 
behandeling niet relevant. Zo zou uitlevering van Jens Soering - een Duitser die de ouders van 
zijn vriendin had vermoord - door het Verenigd Koninkrijk aan de VS vanwege het dood-
strafrisico en de daannee verbonden kans dat hij vele jaren in de dodencel zou moeten 
verblijven wel in strijd zijn met artikel 3 EVRM, 432 maar vanwege het ontbreken van elke relatie 
met een der vervolgingsgronden niet onverenigbaar zijn met artikel 33 lid 1 Vluchtelingenver-
drag. En om dezelfde reden zou overlevering door Nederland aan de VS van een Amerikaanse 
militair, die zijn vrouw aan stuldcen had gesneden, om die reden niet met het 
Vluchtelingenverdrag in strijd zijn, maar wel met artikel 2 EVRM/artikel 1 Protocol 6 
EVRM.433  

Daarnaast is het vluchtelingrechtelijke refoulementverbod in zoverre beperkter dat het buiten 
toepassing blijft indien er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de betroldcene in het 
land van herkomst zeer zware misdrijven heeft begaan (artikel 1F Vluchtelingenverdrag), 
alsmede wanneer er ernstige redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de 
veiligheid van het land van toevlucht, of wanneer hij, bij gewijsde veroordeeld wegens een 
bijzonder ernstig misdrijf, een gevaar voor de gemeenschap van dat land oplevert (artikel 33 lid 
2 Vluchtelingenverdrag). De andere refoulementverboden laten dergelijke uitzonderingen niet 

431  Een uitgebreide bespreking van de strekking van het Vluchtelingenverdrag is hier uiteraard niet aan de orde. 
Volstaan wordt met een verwijzing naar enkele handboeken: A. Grahl-Madsen, The status of refugees in 
international law, Leiden 1966 (Vol. I) en 1972 (Vol. II); J.A. Hoeksma, Tussen vrees en vervolging, Assen 1982; 
R. Femhout, Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland, Deventer 1990; J.C. Hathaway, The law of 
refugee status, Toronto/Vancouver 1991; G.S. Goodwin-Gill, The refugee in international law, Oxford 1996 (2nd 
edition); T.P. Spijkerboer/B.P. Vermeulen, Vluchtelingenrecht, Utrecht 1997 (2e druk). 
432  EHRM 7 juli 1989, RV 1989, 94. 
433  HR 30 maart 1990, NJ 1991, 249 (Short); B.P. Vermeulen, NJCM-Bulletin 1990, p. 429-443. 
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toe; hun toepasselijlcheid lijdt geen beperking vanwege het gedrag van betrokkene" of het 
gevaar dat hij voor de staat van ontvangst oplevert. Dienovereenkomstig besliste het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens, dat ook al zou de vreemdeling onder de werkingssfeer van 

artikel 33 lid 2 Vluchtelingverdrag vallen, hij toch niet verwijderd mocht worden indien dat 
schending van artikel 3 EVRM met zich zou brengen."' En dienovereenkomstig besliste het 
Antifoltercomite dat ook al zou aan de vreemdeling de exclusion clause van artikel IF 
Vluchtelingenverdrag tegengeworpen lcunnen worden, zulks het verbod van artikel 3 
Antifolterverdrag niet zou ktumen doorIcruisen. 436  

Verder is het vluchtelingrechtelijke refoulementverbod enger doordat het slechts van toepassing 
is op degene die zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit (zie artikel IA 
onder 2 Vluchtelingenverdrag), terwijI artikelen 2 en 3 EVRM deze bepaicing niet kennen. 
Vereist is slechts dat sprake is van een daad van rechtsmacht door de Nederlandse staat (artikel 
I EVRM). Daarvan kan uiteraard ook sprake zijn als deze plaatsvindt terwij1 de vreemdeling 
zich in het land van herkomst bevindt,"' bijvoorbeeld door toegang tot de ambassade aldaar of 
tot een vliegtuig met bestemming naar Nederland te weigeren, dan wel door het afwijzen van 
een visum. 

Ten stone is artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag in zoverre beperIcter dan artikel 3 EVRM en 
artikel 2 lid 1 EVRM dat het een risico van vervolgingsdaden in het land waamaar verwijderd 
wordt vooronderstelt. Artikel 3 EVRM en artikel 2 lid I EVRM verbieden daarentegen niet 
alleen verwijdering naar een land waar betrokkene het risico loopt aan bepaalde 
(be)handelingen onderworpen te worden, maar ook verwijdering naar een land waarin de 
situatie - los van menselijk handelen - zodanig is dat betrokkene daar het risico loopt in 
onmenselijke omstandigheden terecht te komen, dan wel het leven te verliezen. Zo is 
verwijdering van een aidslijder in de laatste fase van zijn zielcte naar een land waarin geen 
adequate medische hulp beschikbaar is in strijd met artikel 3 EVRMm, en is verwijdering naar 
een land waar betrokkene het risico loopt touter vanwege de annoede aldaar de hongersnood te 
sterven in strijd met artikel 2 lid 1 EVRM (ook als dat niet aan menselijk handelen of nalaten 
aldaar toegerekend kan worden). 

Anderzijds is artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag in zoverre ruimer dat het begrip 'gegronde 
vrees voor vervolgingt in artikel IA sub 2 van het Verdrag en het daarmee identieke begrip 
'bedreiging van leven of vrijheid' in artikel 33 lid 1' meer omvat dan het risico van marteling 
of dood(straf) waarop het Antifolterverdrag resp. artikel 2 EVRM/artikel 1 Protocol 6 EVRM 

434  EHRM 2 mei 1997, RV 1997, 70 (D./Verenigd Koninkrijk). 
435  EHRM 15 november 1996, RV 1996, 20, par. 80 (Chahol/Verenigd Koninkrijk): "The prohibition provided by 
Article 3 against ill-treatment is equally absolute in expulsion cases ... the activities of the individual in question, 
however undesirable or dangerous, cannot be a material consideration. The protection afforded by Article 3 is thus 
wider than that provided by Article 32 and 33 of the United Nations 1951 Convention on the Status of Refugees". 
Soottgelijke overwegingen bezigt het Hof in EHRM 17 december 1996, RV 1996, 21, par. 41 (Ahmed/Oostenrijk). 
Zie nader hiervoor de noten van Vermeulen in RV 1996,20 en 21. 
436  CAT 28 april 1997, no.39/1996, RV 1997,21 (Poez/Zweden). 
437  van Dijk, c.a., 1998, p. 9-10; SpijkerboerNermeulen 1997, p. 193-194. 
438  EHRM 2 mei 1997, RV 1997,70 (D./Verenigd Koninkrijk). 
435  Zie SpijkerboerNermeulen 1997, p. 108-109, voor de rehttie tussen beide bepalingen: artikel 33 lid 1 
Vluchtelingenverdrag moet gelezen worden in het licht van artikel IA sub 2 van het Verdrag. 
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zien. Ook het risico van 'gewone' mishandeling, gevangenisstraf, detentie, discriminatie e.d. kan 
onder omstandigheden neerkomen op gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke 
zin, terwijl het risico om dergelijke handelingen te zullen ondergaan veelal geen strijd met 
laatstgenoemde bepalingen zal opleveren. 

17.3.2 Artikel 3 EVRM overlapt het V luchtelingenverdrag 

Refoulementverboden 

De relatie tussen artikel 3 EVRM en artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag is gecompliceerd. 
Zoals elders reeds betoogd zijn wij van oordeel dat artikel 3 EVRM artikel 33 lid 1 Vluchte-
lingenverdrag in principe overlapt in de zin dat ingeval van toepasselijkheid van het refoule-
mentverbod ook (nagenoeg) altijd artikel 3 EVRM van toepassing 	Uiteraard is de 
werkingssfeer van beide normen niet identiek; artikel 3 EVRM iseen norm die artikel 33 lid 1 
Vluchtelingenverdrag (nagenoeg geheel) omvat, maar dam niet mee samenvalt omdat haar 
bereik ruimer is. 

Deze opvatting is zeker nog niet algemeen aanvaard."' Inderdaad moet worden toegegeven dat 
het Hof en de Commissie zich consequent op het standpunt stellen dat het EVRM geen recht op 
politiek asiel waarborgt."2 Deze overweging kan evenwel zo verstaan worden dat de Conventie 
geen recht op politiek asiel in de vorm van een aanspraak op een verblijfstitel bevat. Dat sluit 
dus nog niet uit dat de Straatsburgse instanties van oordeel zijn, dat artikel 3 EVRM een 
uitzettingsverbod behelst dat het refoulementverbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag 
omvat. 

Wij sluiten niet geheel uit dat niet elke daad van vervolging in de zin van het 
Vluchtelingenverdrag tegelijkertijd een handelen als verboden in artikel 3 EVRM vormt. 
Mogelijk zijn er vervolgingsdaden die niet zo ingrijpend zijn dat ze met artikel 3 EVRM in 
strijd zijn: in dit verband zou gedacht kunnen worden aan een Berufsverbot. Zo heeft de 
Commissie overwogen dat vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag niet per definitie 
een behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM vormt, maar slechts warmer die vervolging een 
high level of severity bereikt. 443  De vraag is echter niet zozeer of vervolging altijd ook een door 
artikel 3 EVRM verboden handelen inhoudt, als wel of gegronde vrees voor vervolging itnmer 
tevens een reeel risico van een artikel 3 EVRM-schending met zich brengt. Dat laatste is ons 
inziens meestal het geval. limners, als eenmaal aannemelijk gemaalct is dat betroldcene een 
gegronde vrees voor vervolging heeft, hoe valt dan nog op goede gronden uit te sluiten dat die 

440  Zie bijvoorbeeld B.P. Vermeulen, MR 1990, P.  153; SpijkerboerNermeulen 1997, P.  192; Vermeulen 1998, in: 
P. van Dijk, e.a., p. 328 e.v. 
44I  Zie onder meer K. Pollet, 1994, p. 35-37 en van Dijk, in: R. Lawson & M. de Blois 1994, p. 123 e.v. 
442  Zo bijvoorbeeld EHRM 30 oktober 1991, A.215, RV 1991, 19 (Vilvarajah); EHRM 17 december 1996, RV 
1996, 21, par. 38 (Ahmed/Oostenryk); en recent EHRM 2 februari 1999, zaak no. 42225/98 (.I.E.D./Verenigd 
Koninkrijk). 
"3  Aldus de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) in zaalc 10633/83, X./Nederland: 
"although the risk of political persecution, as such, cannot be equated to torture, inhuman or degrading treatment, 
the Commission does not exclude that expulsion or 'refoulement' may, in a particular case, raise an issue under 
Article 3 if it brings about a prejudice for the individual concerned which reaches such a level of severity as to 
bring it within the 'scope of this provision"; vergelijkbare overwegingen in zaak 10760/84, (C/Nederland), 
Decisions & Reports 38, P.  226. 
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vervolging niet de intensiteit van een inbreuk op artikel 3 EVRM zal aannemen? Als bij-
voorbeeld aannemelijk is dat een gevangenisstraf van enkele maanden opgelegd zal worden 
vanwege een geweldloze politieke uiting en betrokkene daarmee gegronde vrees voor 
vervolging heeft, hoe valt dan nog met gerust hart aim te nemen dat die straf niet (tevens) 
gepaard zal gaan met marteling, mishandeling of andere bijkomende maatregelen die te samen 
wel het artikel 3 EVFtM-niveau bereiken? 

Bovendien moet voor ogen gehouden te worden dat artikel 3 EVRM zich volgens vaste 
jurisprudentie van het Hof niet alleen verzet tegen verwijdering ingeval van een reeel risico van 
foltering of onmenselijke behandeling of bestraffmg, maar ook ingeval van zo reeel risico van 
vernederende behandeling of bestraffmg.' In dit verband dient tevens acht geslagen te worden 
op de ruime uitleg die het Hof geeft van het begrip "vemederende behandeling of bestraffing", 
waaronder bijvoorbeeld ook het toebrengen van stokslagen als pedagogische straf yak."' In het 
licht van deze uitleg kan tech wel staande gehouden worden dat (vluchtelingrechtelijke) 
vervolging in het algemeen zo emstig is dat deze als vemederende behandeling of bestraffing in 
de zin van artikel 3 EVRM is aim te merken. 

Ten slotte dient erkend te worden dat de bewijslast die de Straatsburgse organen in het kader 
van de beoordeling of verwijdering een reel risico (real risk) van een schending van artikel 3 
EVRM met zich brengt lange tijd zwaarder was dan in het kader van het beroep op 
vluchtelingschap gebruikelijk is. Het lijkt er evenwel op dat de bewijslast ter zake wat 
afgezwalct is, en thans vergelijkbaar is met het lgegronde vrees'-criterium van het 
Vluchtelingenverdrag; wij komen hierop uitgebreid terug in de volgende paragrafen. 

Dat spralce is van verregaande overlap van artikel 3 EVRM met het vluchtelingrechtelijke 
refoulementverbod blijkt bijvoorbeeld uit de zaak Ahmed v. Oostenrlik. Dat klager het risico 
liep om na verwijdering aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM onderwmpen te 
worden had de Commissie afgeleid uit het feit dat hij eerder als vluchteling toegelaten was, er 
geen argumenten aangevoerd waren waarom hij in Somali niet meer voor vervolging te vrezen 
zou hebben, en de Oostenrijkse autoriteiten bij de toelating als vluchteling in wezen dezelfde 
elementen hadden te beoordelen als de Commissie in het kader van de klacht onder artikel 3 
EVRM.4“ Ook in het oordeel van het Hof speelde de toelating als vluchteling in dit kader een 
grote rol. Dat het Hof een duidelijk verband ziet tussen het refoulementverbod van artikel 33 lid 
1 Vluchtelingenverdrag en artikel 3 EVRM blijkt ook uit de overweging dat artikel 3 

4"  EHFtM 7 juli 1989, RV 1989,94, par. 91 (Soering); EHRM 20 maart 1991, RV 1991,18, par. 69 en 70 (Cruz 
Varas); EHRM 30 oktober 1991, RV 1991, 19, par. 103 (Vilvarajah); EHRM 28 november 1996, par. 92 (Arsona); 
en recent EHRM 23 februari 1999, zaak no. 45917/99 (Andric/Zweden): "an expulsion decision may give rise to an 
issue under Article 3 of the Convention, and hence engage the responsibility of the State, where substantial grounds 
have been shown for believing that the person concerned would face a real risk of being subjected to torture or to 
inhuman or degrading treatment or punishment in the country to which he or she is to be expelled." 
445  EHRM 25 april 1978, A.26, p. 15 (T)'rer); EHRM 23 september 1998 (A./Verenigd Koninkrijk). Geen schending 
van artikel 3 EVRM werd geconstateerd in EHRM 25 maart 1993, A.247-C, p. 59-60 (Costello-Roberts); hier 
betrof het enkele tikken toegebracht met een gymschoen. 

ECRM 5 juli 1995, RV 1995, 21, par. 65: "In the asylum proceedings, the Austrian authorities had to consider 
basically the same elements under Austrian law as the Commission must consider under Article 3". 
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EVRM inzoverre ruimer is dat deze bepaling geen beperking kent analoog aan artikel 33 lid 2 
Vluchtelingenverdrag, en in die zin dus een ruimere bescherming biedt. 447  

Ook de Nederlandse rechtspraak neigt in deze richting. Zo overwoog de Zwolse rechtbank: 

"Aangezien een vreemdeling in het algemeen slechts vluchteling is, indien op grond van hem 
persoonlijk betreffende feiten en omstandigheden is vastgesteld dat hij een gegronde reden heeft 
vervolging in vluchtelingrechtelijke zin te vrezen, impliceert de erkenning als vluchteling, dat de 
betrolckene bij gedwongen verwijdering naar het land van herkomst in beginsel (ook) een reel 
risico loopt op een behandeling waartegen artikel 3 EVRM en vergelijkbare bepalingen in 
internationale verdragen, waaronder het Antifolterverdrag, bescherming beogen te bieden." 448  

En de Haarlemse rechtbankpresident stelde onlangs dat 

"behoudens uitzonderingen (met name de gevallen waarin een beroep op vluchtelingschap is 
gedaan maar geen relatie met een vervolgingsgrond kan worden gelegd), de criteria voor het 
vaststellen van vluchtelingschap enerzijds en schending van artikel 3 EVRM of artikel 3 AFV 
[Antifolterverdrag] anderzijds, ook qua risico-inschatting, grotendeels gelijk 1open"." 9  

17.3.3 Het Antifolterverdrag ten opzic hte van de andere verdragen 

Refoulementverboden 

Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag en artikel 3 EVRM zijn in zoverre ruimer dan artikel 3 
Antifolterverclrag dat er althans naar Nederlandse jurisprudentie 4" ook spralce kan zijn van 
vluchtelingrechtelijke vervolging en naar EHRM-jurisprudentie sprake kan zijn van onmenselij-
ke behandeling"' als er geen overheid (meer) is, terwijl toepasselijkheid van artikel 3 Antifolter-
verdrag deelname, instemming of gedogen van de overheid vereist. 452  Volledigheidshalve zij 
hierbij wel aangetekend dat het Antifoltercomite in een recente uitspraak een ruime uitleg van 
het begrip `overheid' heeft gegeven: ook `gezagsdragers' van de facto-overheden (bijvoorbeeld 

"7  EHRM 17 december 1996, RV 1996, 21: "the Court attaches particular weight to the fact that on May 1992 the 
Austrian Minister of the Interior granted the applicant refugee status within the meaning of the Geneva Convention 
... finding credible his allegations that his activities in an opposition group and the general situation in Somalia 
gave grounds to fear that, if he returned there, he would be subjected to persecution" (par. 42); "the activities of the 
individual in question, however undesirable or dangerous, cannot be a material consideration. The protection 
afforded by Article 3 is thus wider than that provided by Article 33 of the United Nations 1951 Convention on the 
Status of Refugees" (par. 41). 
448  Kv,  • D 's-Gravenhage (Zwolle) 9 september 1998, JV 1998/208. 
4" Pres. Rb. 's-Gravenhage (Haarlem) 26 maart 1999, JV 1999/116. 
45°  Rb. 's-Gravenhage (REK) 27 augustus 1998 (2x), JV 1998/157 en 158. 
451  EHRM 17 december 1996, RV 1996, 21 (A/Oostenrijk); EHRM 29 april 1997, RV 1997,20 (H. L.R./Frankrijk). 
452  CAT 15 mei 1998, no. 83/1997 (G.R.B./Zweden), JV 1998/188, RV 1998, 18. Aldus ook het General comment 
on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22: 21/11/97. General comment 1 
(A/53/44, Annex IX), waarin het CAT stelt: 
"1. Article 3 is confined in its application to cases where there are substantial grounds for believing that the author 
would be in danger of being subjected to torture as defined in article 1 of the Convention [deze definitie vereist 
betrokkenheid van een overheidsorgaan]. [...] 
3. Pursuant to article 1, the criterion, mentioned in article 3, paragraph 2, of "a consistent pattern of gross, flagrant 
or mass violations of human rights" refers only to violations by or at the instigation of or with the consent or 
acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity." 
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de slrijdende partijen in Somalia) werden daar in als zodanig aangemerlct." 
Daamaast is artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag meer omvattend in de zin dat deze bepaling 
ziet op daden van vervolging, hetgeen beduidend meer mensenrechtenschendingen omvat dan 
(alleen) foltering. Het enkele feit dat betroldcene vluchteling kan zijn betekent dan ook niet 
automatisch dat hij (mede) door artikel 3 Antifolterverdrag is beschermd" Uiteraard is oak de 
reilcwijdte van artikel 3 EVRM ruimer, daar deze bepaling zich evenzeer verzet tegen 
verwijdering waarbij 'slechts' een reeel risico dreigt van onmenselijke of vemederende 
behandeling/bestraffing welke niet de graad van emst kenmerkend voor foltering bereikt, terwijI 
artikel 3 Antifolterverdrag alleen op het risico van foltering betreldcing heeft (zie hierboven). 

17.3.4 De beperkte relevantie van artikel 2 en Protocol 6 EVRM 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft nog geen inhoudelijk oordeel gegeven 
omtrent de betekenis van attikel 2 EVRM en Protocol 6 EVRM in vreemdelingenzaken. Zaken 
waarin het risico van de doodstraf resp. van versnelling van het levenseinde aan de orde 
lcwamen zijn enkel beoordeeld aan de hand van artikel 3 EVRM. 455  

De Commissie heeft wel in een enkele zaak een oordeel uitgesproken over de porta van artikel 
2 EVRM. In het eerdergenoemde rapport inzake Bahaddar expliciteert de Commissie de risico-
maatstaf die met betrekking tot de vraag of verwijdering schending van artikel 2 EVRM (recht 
op leven) zal opleveren aangelegd moet worden. Zij komt tot de slotsom dat in dat kader schen-
ding slechts aan de orde is wanneer er sprake is van een bijna-zekerheicr. Een reed risico 
volstaat in verband met een toetsing aan artikel 2 EVRM dus niet, hoewel een dergelijk risico - 
merIcwaardig genoeg - dan wel een schending van artikel 3 EVRM met zich brengt: 
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"As to the prohibition of intentional deprivation of life, the Commission does not exclude that 
an issue might be raised under Article 2 in circumstances in which the expelling State knowingly 
puts the person concerned at such high risk of losing his life as for the outcome to be a near-
certainty. The Commission considers, however, that a "real risk" - within the meaning of the 
case-law concerning Article 3 ... - of loss of life would not as such necessarily suffice to make 
expulsion an "intentional deprivation of life" prohibited by Article 2, although it would amount 
to inhuman treatment within the meaning of Article 3• ' 456  

Identieke overwegingen bezigt de Commissie in haar recente rapport in de zaak Dehwari v. 
Nederland."' 

Deze benadering komt er dus op neer dat artikel 2 EVRM en Protocol 6 EVRM ook in zaken 
waarin een risico van dood(slraf) speelt nauwelijks aan hod zullen komen; de meeste van 
dergelijke zaken zullen beoordeeld worden in het licht van artikel 3 EVRM. Voldoet 

453  CAT 15 mei 1999, no. 120/1998 (Elmi/Australie). 
'CAT 15 november 1995, no. 23/1995 (X/Spanje): "The Committee ... points out that its authority does not 
extend to a determination of whether or not the claimant ... can invoke the protection of the Geneva Convention 
relating to the Status of Refugees". ldem CAT 28 april 1997, no.40/1996 (Mohamed/Griekenland). 
"5  EHRM 7 juli 1989, RV 1989,94 (Soering); EHRM 2 mei 1997, RV 1997, 70 (D./Verenigd KoninIcrlik). 
456  ECRM 13 september 1996, mak no. 25894/94 (Bahaddar/Nederland). 
457  ECRM 29 oktober 1998, zaak no. 37014/97, NAY 1999/87 (Dehwari/Nederland). 



verwijdering aan artikel 3 EVRM, dan is daarrnee in het algemeen tevens gegeven dat ook 
voldaan is aan artikel 2 EVRM en Protocol 6 EVRM. We laten artikel 2 EVRM en Protocol 6 
EVRM dan ook verder onbesproken. 

17.3.5 De beperkte relevantie van het IVBP 

Refoulementverboden 

De betekenis voor de Nederlandse rechtspralcijk van het IBVP en met name van de 
jurisprudentie van het Comite voor de rechten van de mens - het Human Rights Committee 
(HRC)4" - inzake de artikelen 6 en 7 IVBP alsmede het Tweede Facultatieve Protocol bij het 
IVBP is gering. Dat ligt niet zozeer aan de juridische status van de inzichten (views) van het 
Comite ter zake. Het Comite zelf is blijkbaar van mening dat zij juridisch bindend zijn: 

"By becoming a party to the Optional Protocol, the State Party has recognized the competence 
of the Committee to determine whether there has been a violation of the Covenant or not and 
that, pursuant to article 2 of the Covenant, the State party has undertaken to ensure to all indivi-
duals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant and 
to provide an effectieve and enforceable remedy in case a violation has been established. "  

Wij zijn evenwel van oordeel, dat de views van het HRC, net als de views van het CAT formedl 
niet bindend zijn,46° zie voor een nadere argumentatie hieronder. 461  Maar uiteraard hebben ze 
wel de status van gezaghebbende interpretaties, en zal Nederland ze in het algemeen in acht 
nemen. 

De reden voor de beperkte betekenis van de HRC-jurisprudentie is dat de relevante artikelen nit 
het EVRM formeel gezien minimaal dezelfde werkingssfeer hebben als de vergelijkbare 
bepalingen in het IVBP, terwijl de uitleg die de Straatsburgse (en Nederlandse) rechters aan het 
EVRM geven beduidend ruimhartiger is dan die welke het HRC geeft. 

Het recht op leven te zamen met het doodstrafverbod in artikel 6 IVBP jo. Tweede Facultatief 
Protocol IVBP, en het recht om gevrijwaard te blijven van foltering, onmenselijke en 
vernederende behandeling/bestraffing in artikel 7 IVBP vinden vergelijkbare waarborgen in 
artikel 2 EVRM jo. Zesde Protocol EVRM, artikel 3 EVRM en artikel 3 Antifolterverdrag. Wil 
echter in verwijderingszalcen tot een schending van het IVBP geconcludeerd lcunnen worden, 
dan eist het HRC dat zich een real risk voordoet in de vorm van een necessary and foreseeable 
consequence, een bijna-zekerheid. 462  (1) Bij de toetsing aan de EVRM-bepalingen hanteren 
Commissie en Hof niet een zo zwaar risico-criterium; en dat geldt in nog sterkere mate voor het 

458  Nederland heeft de bevoegdheid van dit Committee erkend (Eerste Facultatief Protocol bij het IVBP). 
459  HRC 27 olctober 1995, zaak nr. 563/1993 (Aranella/Colombia). Zie hierover Boerefijn, p. 690 e.v. 
46°  R.A. Lawson, 'De internationale rechter en de Nederlandse rechter', Preadvies NJV 1999, Deventer 1999, P.  36, 
38, 86, 92; Boerefijn, `Consequenties van schending van het IVBP', NJCM-Bulletin 1997, p. 679. 
461  Lawson, 1999-2, p. 38; hiermee niet verenigbaar is hetgeen Lawson op p. 86 stelt, namelijk dat het (per 
definitie?) niet te goeder trouw zou zijn om kennis te nemen van de opvatting van het Comite dat zich een 
schending van het IVBP heeft voorgedaan en deze vervolgens terzijde te schuiven. 
462  HRC 30 juli 1993, no. 470/1991 (Kindler/Canada), RV 1994, 100; HRC 5 november 1993, no. 469/1991 
(Ng/Canada), RV 1994, 100; HRC 31 olctober 1994, no. 593/1993 (Cox/Canada); HRC 28 juli 1997, no. 692/1996 
(A.R.J/Australie); HRC 4 december 1997, no. 706/1996 (G.T./Australie). 

175 



Verenigde Hales 

Antifoltercomite. (2) Bovendien wordt door de Straatsburgse instanties niet een zo restrictieve 
uitleg van bijvoorbeeld het begrip 'onmenselijke behandeling' gegeven. Zo oordeelde het Hof in 
de Soering-zaak dat sprake was van een (I) real risk dat de betrokkene na uitlevering langdurig 
in de dodencel (on death row) zou moeten verblijven, (2) hetgeen neer zou komen op een 
onmenselijke behandeling."' Het 1-RC meende in de (gjoss° modo vergelijkbare) Kindler-zaak 
daarentegen (1) dater geen sprake was van een real risk in de S van een necessary and 
foreseable concequenc, en (2) dat een verblijf on death row in het algemeen geen onmenselijke 
behandeling vormde; de argumenten aangevoerd om deze casus van die van Soering te 
onderscheiden zijn niet overtuigend.' Al met al komt het er op neer, dat wanneer aan de maat-
staven van het EVRM en het Antifolterverdrag is voldaan, ook aan het IVBP - althans in het 
licht van de HRC-jurisprudentie - zal zijn voldaan.' Wij laten de refoulementverboden van het 
IVBP derhalve verder buiten beschouwing. 

17.4 De individuele bepalingen 

17.4.1 Artikel 33 Vluchtelingenverdrag 

17.4.1.1 Analyse 

Artikel 33 Vluchtelingenverdrag luidt: 

I. Oeen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, eat vluchteling uitzetten of 
terugleiden naar de grenzen van een grondgebied wan 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. 
2. Op de voordelen van deze bepaling kan evenwel geen aanspraak warden gemaakt door een 

vluchteling ten aanzien van wie er emstige redenen bestaan hem te beschouwen als een gevaar 
voor de veiligheid van het land want hij zich bevindt, of die, bij gewijsde veroordeeld wegens 
een bijzonder emstig misdrijf, een gevaar oplevert voor de gemeenschap van dat land. 

Wij gaan er van uit dat de categorie van personen die door het refoulementverbod van artikel 33 
lid 1 Vluchtelingenverdrag tegen verwijdering naar het land van herkomst beschermd worden 
identiek zijn met de categorie personen die vallen onder de definitie van vluchteling in de zin 
van artikel I van het Verdrag. Dat betekent dus dat de het begrip 'bedreiging van leven of 
vrijheid' in artikel 33 lid 1 van het Verdrag ruim uitgelegd dient te worden, in de S dat daar 
alle vormen van vervolging als bedoeld in artikel 1 Vluchtelingenverdrag onder vallen, ook al 
zijn deze in de letterlijke zin van het woord niet aan te merken als een bedreiging van leven of 
vrijheid. Kortom: de vreemdeling die voldoet aan de defmitie van artikel 1 Vluchtelingenver-
drag mag op grond van het eerste lid van artikel 33 Vluchtelingenverdrag - behoudens de 

463  EHRM 7 juli 1989, RV 1989,94. 
464  HRC 30 juli 1993, no.470/199! (Kindler/Canada), RV 1994, 100. 
463  De stelling van H.C. Ingelse, De rol van het Comae in de ontwikkeling van het VN - Verdrag tegen Foltering, 
Amsterdam 1999, p. 267, dat het Mensenrechtencomite, had het de klachten die bij het Comitt tegen Foltering 
waren gekomen ontvangen, tenminste tot een zelfde resultaat zou zijn gekomen, is dan ook onjuist. 
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uitzonderingen van het tweede lid van deze bepaling - niet naar het land van (dreigende) 
vervolging verwijderd worden." 6  Voor de betekenis van artikel 1 Vluchtelingenverdrag zij 
verwezen naar Hoofdstuk 16 van dit boek, alsmede naar de aldaar genoemde literatuur. 
Artikel 33 lid 2 van het Verdrag maalct voor twee gevallen een uitzondering op het 
refoulementverbod van het eerste lid. Ten eerste kan een vluchteling naar zijn land van 
herkomst worden teruggezonden indien er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als 
een gevaar voor de veiligheid van het land waar hij zich bevindt. Het betreft hier slechts de 
staatsveiligheid. Van een gevaar daarvoor is enkel spralce indien er goede redenen zijn om aan 
te nemen dat de betroldcene met geweld of andere illegale middelen de regering van het land 
van ontvangst omver wil werpen, spioneert, terrorisme bedrijft e.d.' Een richtsnoer voor de 
invulling van dit begrip kan worden gevonden in Titel I van het Tweede Bock van het Wetboek 
van Strafrecht inzake de misdrijven tegen de veiligheid van de staat. 

De bewijslast is niet zeer zwaar. Reeds indien er reasonable grounds (aldus de authentieke 
Engelse tekst) bestaan om betroldcene te beschouwen als een gevaar voor de staatsveiligheid is 
artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag van toepassing. De niet-authentieke Nederlandse vertaling 
- "goede redenen" - is wat dit betreft iets te sterk. 

Ten tweede kan een vluchteling naar zijn land van herkomst verwijderd worden indien hij - bij 
gewijsde veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf - een gevaar oplevert voor de 
gemeenschap van het land. Aldus worden drie eisen gesteld. Allereerst moet het gaan om een 
finale rechterlijke uitspraak; zolang nog rechtsmiddelen openstaan kan artikel 33 lid 2 
Vluchtelingenverdrag geen toepassing vinden. Vervolgens moet het gaan om een bijzonder 
ernstig misdrijf. Of daarvan sprake is dient aan de hand van de concrete omstandigheden van 
het geval — blijkend uit bijvoorbeeld de overwegingen van de rechter en de opgelegde straf - te 
worden beantwoord, en niet op grond van de aard van het misdrijf in abstracto, blijkend uit het 
(hoge) strafmaximum in het Wetboek van strafrecht. Tenslotte is vereist dat de vluchteling een 
gevaar voor de gemeenschap van het land oplevert. 

Hoewel uit deze criteria voortvloeit dat verwijdering van een vluchteling naar zijn land van 
herkomst op grond van dit tweede onderdeel van artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag slechts 
bij hoge uitzondering is toegelaten, is de exacte betekenis van de materiele criteria (bijzonder 
ernstig misdrijf, gevaar voor de gemeenschap) niet geheel duidelijk. Enerzijds is dat 
problematisch; anderzijds bieden deze open begrippen de mogelijkheid om elk geval apart te 
beoordelen. Met name is het mogelijk om een afweging te malcen tussen de ernst van het 
misdrijf en het gevaar voor de gemeenschap enerzijds, en de ernst van de te vrezen vervolging 
anderzijds.' 

Volledigheidshalve merken wij nogmaals op, dat ingeval van een gegronde vrees voor 
vervolging in principe ook sprake is van een reel risico van schending van artikel 3 EVRM. 
Dat impliceert dat een vluchteling op wie artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag van toepassing 

466  SpijkerboerNermeulen 1997, p. 108-109. 
467 y KRIM 1982, p. 131. 
468  Goodwin-Gill 1996, p. 140. 
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is niettemin toch niet verwijderd mag worden omdat zullcs in strijd zal zijn met artikel 3 
EVRM."9  
Is de vreemdeling vluchteling in de zin van artikel I van het Verdrag, dan is rechtstreekse 
verwijdering naar het land van (gevreesde) vervolging behoudens artikel 33 lid 2 
Vluchtelingenverdrag in strijd met het refoulementverbod. De uitdrulcking in artikel 33 lid 1 
Vluchtelingenverdrag - "expel or return Crefouler" a refugee in any manner whatsoever" ("op 
welke wijze ook, een vluchteling uitzetten of terugleiden") - impliceert dat ook indirect 
refouleren - verwijderen naar een derde land dat doorzendt naar het land van vervolging - door 
deze bepaling verboden wordt.'" 

Er is geen consensus over de vraag of artikel 33 Vluchtelingenverdrag zich ook verzet tegen 
weigering aan de grens. Het Verdrag bevat geen expliciet recht op toegang. Niettemin houden 
wij het er op, dat in leder geval naar de huidige stand van zaken het refoulementverbod zich 
mede verzet tegen een weigering aan de grens die tot terugkeer naar het land van vervolging 
leidt."' Allereerst geeft de tekst van deze bepaling enige aanleiding tot dit standpunt. Artikel 33 
lid I van het Verdrag verbiedt immers niet alleen om de vluchteling uit te zetten (expel) naar het 
land van vervolging - hetgeen fysiek verblijf in het territorium van de verwijderende staat 
vooronderstelt - maar ook om hem terug te leiden (return) naar het land van vervolging - 
hetgeen zulk verblijfjuist niet vooronderstelt. 

Verder zijn er sinds de totstandlcoming van het Verdrag talrijke verklaringen en instrutnenten 
tot stand gekomen waaruit blijkt dat aangenomen wordt dat artikel 33 zich ook tot weigering 
aan de grens uitstrelct: zie bijvoorbeeld de Conclusies 6, 14, 21 en 22 van het Uitvoerend 
Comite van UNHCR.'" 

Bovendien huldigde de Nederlandse wetgever dit standpunt bij de totstandkoming van de 
Vreemdelingenwet in de zestiger jaren. Met betrekking tot het toenmalige artikel 6 lid 2 Vw 
(thans: artikel 6 lid 5 Vw) werd gesteld: "Artikel 33 van het verdrag bevat een geclausuleerd 
verbod om vluchtelingen uit te zetten of terug te leiden naar een land waar hun leven of vrijheid 
zou worden bedreigd wegens (kort samengevat) redenen van discriminatoire aard. Tegen een 
uitzetting in strijd hiermee is artikel 22 tweede lid gericht. De maatregel van terugleiding kent 
het ontwerp niet, doch een weigering tot het verlenen van toegang aan de grens kan in feite op 
hetzelfde neerkomen als terugleiding. Op zulk een weigering heeft artikel 6, tweede lid, van het 
wetsontwerp betrekking. De ontworpen artikelen 6, tweede lid, en 22, tweede lid, 
weerspiegelen dus te zamen het verbod van artikel 33 van het verdrag." 4" 

Ten slotte kan gewezen worden op de in 1997 in werking getreden Overeeenkomst van Dublin 
(0vD). Weliswaar gaat dit verdrag er niet expliciet van uit dat het refoulementverbod zich 
verzet tegen weigering aan de grens. Impliciet doet het verdrag dat wel, door de plicht tot 

469  Voor voorbeelden van een dergelijkc casus zic EHRM 15 november 1996, RV 1996,20 (Chahal) en EHRM 17 
december 1996, RV 1996,2! (Ahmed). 
499  Femhout, a.w., P.  149. 
491  Zie uitgebreider in deze zin: SpijkerboerNermeulen 1997, p. 183-185; Goodwin-Gill 1996, p. 121 e.v. 
492  Voor andere bronnen zie SpijkerboerNenneulen 1997, p. 185. 
493  Kamershdiken 11 1963/1964, 7163, nr. 10, p. 1-2. 
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behandeling van een asielverzoek ook aan te nemen wanneer dat verzoek aan de grens is 
ingediend: zie aldus expliciet artikel 3 OvD. 

Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag kan niet alleen ingeroepen worden indien vastgesteld is 
dat de asielzoeker vluchteling is: ook daaraan voorafgaand kan een beroep op deze bepaling 
kans van slagen hebben. Deze bepaling brengt itnmers met zich dat zolang het asielverzoek nog 
niet ten gronde onderzocht en beoordeeld is, aan de vreemdeling het voordeel van de twijfel 
gegtmd moet worden in de zin dat verwijdering achterwege blijft, tenzij evident is dat 
betroklcene zich niet in een vluchtsituatie bevindt. Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad 

"wordt de zich op vluchtelingschap beroepende vreemdeling (ook) door artikel 33 van het 
Verdrag beschermd in de (...) situatie waarin voorshands slechts vaststaat dat niet blijkt dater 
tussen redelijk denkende mensen geen twijfel over kan bestaan, dat de vreemdeling zich, 
objectief beschouwd, niet in een vluchtsituatie bevindt." 474  

Dit impliceert, dat op grond van artikel 33 Vluchtelingenverdrag hangende de beslissing op 
bezwaar of beroep schorsende werking verleend dient te worden aan de asielzoeker die voldoet 
aan het Mosa-criterium. 

Het refoulementverbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag is nogal onsystematisch in het 
nationale vreemdelingenrecht geImplementeerd. Wij pogen hier in belcnopt bestek, met 
weglating van allerlei verfijningen, deze implementatie (verdragsconform uitgelegd) weer te 
geven. 

Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag is een een ieder verbindende verdragsbepaling in de zin 
van artikelen 93 en 94 Grondwet. 475 Dat impliceert dat deze bepaling ook zonder nadere 
implementatie in nationale regelgeving in rechte toepasbaar is, zonodig onder buiten toepassing 
laten van daannee strijdig nationaal recht. 476  Het refoulementverbod is niet expliciet in nationale 
regelgeving verwoord, maar wordt er wel door voorondersteld (zie bijvoorbeeld artikelen 6 lid 
5 en 22 lid 2 Vw). De Vreemdelingenwet gaat verder dan het refoulementverbod, in de zin dat 
artikel 15 lid 2 Vw voorschrijft dat vluchtelingen in de zin van artikel IA Vluchtelingenverdrag 
die geen alternatief toevluchtsoord hebben, behoudens gewichtige redenen aan het algemeen 
belang ontleend, recht hebben op een verblijfstitel in de vorm van de toelating als vluchteling 
(en a fortiori dus niet verwijderd mogen worden). 477  Overigens is artikel 15 lid 2 Vw nogal 
ongeluldcig geformuleerd, nu deze bepaling naar de letter slechts ziet op het uitsluiten van het 
risico van direct refoulement en niet (ook) het risico van indirect refoulement. Hetzelde geldt 
voor de artikelen 6 lid 5 en 22 lid 2 Vw. 

Ten aanzien van een vreemdeling die zich er op beroept vluchteling in de zin van artikel 1A 

474  HR 13 mei 1988, RV 1988, 13, NJ 1988, 910. 
"HR 13 mei 1988, RV 1988, 13, NJ 1988, 910. 

476  Kamerstukken // 1963/1964, 7163, nr. 6, p. 8-9 en nr. 10, p. 2. 
477  SpijkerboerNermeulen 1997, p. 215-217. 
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Vluchtelingenverdrag te zijn er gezien artikel 15 lid 2 Vw dus vier reacties mogelijkm: 
(1) de vreemdeling stelt wel dat hij vluchteling in de zin van artikel IA is, maar hij is dat niet; 
(2) hij is (mogelijk) vluchteling in de zin van artikel IA, maar valt toch buiten de bescherming 
van het refoulementverbod omdat hij deze niet verdient (artikelen IF en 33 lid 2 
Vluchtelingenverdrag); 
(3) hij is (mogelijk) vluchteling in de zin van artikel IA en valt niet op grand van artikelen IF 
of 33 lid 2 buiten het refoulementverbod, maar beschikt over een alternatief toevluchtsoord; 
(4) hij is vluchteling in de zin van artikel 1A, valt niet op grand van de artikelen IF of 33 lid 2 
buiten het refoulementvebrod en beschilct niet over een vluchtalternatief. 

Deze vier varianten zijn als volgt in de Vreemdelingenwet geimplementeerd en in beleid en 
jurisprudentie uitgewerlct. 

Ad (1) De niet-ontvankelijkheden van artikel 15b lid 1 sub b-d en f Vw en de kennelijke 
ongegrondheden van artikel 15c lid 1 sub a en d-g Vw zijn te beschouwen als modaliteiten van 
het oordeel dat betrokkene geen vluchteling in de zin van artikel IA Vluchtelingenverdrag is. 
Uiteraard is oak een 'gewone' afwijzing gebaseerd op het argument dat betroklcene geen 
gegronde vrees voor vervolging heeft als zo een besluit aan te merken. 

Behalve de 'gewone' ongegrondheid en artikel 15c lid la Vw @et Mosa-criterium) zijn deze 
bepalingen geformuleerd als 'harde' niet-ontvankelijkheids- en kennelijke 
ongegrondheidsbeslissingen, waarbij het verzoek afgewezen wordt zonder dater een 
inhoudelijk oordeel over het risico van vervolging gegeven wordt. Dat is onjuist. Artikel 33 lid 
1 Vluchtelingenverdrag vereist dat beslissingen die (kunnen) resulteren in verwijdering van de 
asielzoeker naar het land van herkomst gebaseerd dienen te zijn op het oordeel dat betrokkene 
geen gegronde vrees voor vervolging heeft. Een verdragsconforme interpretatie van deze 
bepalingen brengt dan ook met zich dat ze niet opgevat worden als imperatieve 
weigeringsgyonden, maar slechts als indicaties dat betrokkene geen gegronde vrees voor 
vervolging heeft, welke vatbaar zijn voor weerlegging (door de asielzoeker). Ze dienen 
begrepen te worden als afwegingsfactoren bij de inkleuring van het Mosa-criterium. Wij wijzen 
er op dat ook het schorsingscriterium van artikel 32 lid la Vw (het Mosa-criterium als 
schorsingsmaatstaf), dat tot een materiele beoordeling verplicht, hier van uitgaat. 

Wanneer de adininistratie genoemde bepalingen onverkort hanteert zonder een inhoudelijke 
beoordeling te geven zal de rechter derhalve veelal rechtstreeks aan het refoulementverbod 
toetsen. Zo ontslaat toepasselijkheid van artikel 15b lid If Justitie volgens de 

478  De varianten (I), (3) en (4) warden in grove trekken reeds onderscheiden in Kamerstukken 11 1963-1964, 7163, 
nr. 9, p. 2: "Er zijn drie categorieen: 
a. Verdragsvluchtelingen, die rechtstreeks komen uit een vluchtland; ten aanzien van hen heeft Nederland de 
verplichting van artikel 33 Vluchtelingenverdrag (TM. 1951, 131): het verbod tot terugzending naar het vluchtland. 
b. Verdragsvluchtelingen, die reeds elders onderdak hebben gevonden. 
c. Beweerdelijke vluchtelingen, die bij nader onderzoek in het geheel geen vluchteling blijken te zijn." 
479  Volledigheidshalve: bij de totstandkoming van deze bepaling is gesteld dat hierrnee aangesloten wordt bij artikel 
31 lid 1 Vluchtelingenverdrag (Kamerstrikken 111993/1994, 22735, nr. 40, p. 2). Vc 87/8.1.2 stelt zelfs dat zij is 
gebaseerd op dit artikel. Dat is onjuist. Artikel 31 lid I Vluchtelingenverdrag bepaalt dat een rechtstreeks gekomen 
vluchteling niet bestraft mag warden vanwege illegale grensoverschrijding, nuts hij zich zonder uitstel bij de 
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Rechtseenheidskamer niet van de plicht om te beoordelen of er gevaar bestaat voor refoulement 
als bedoeld in artikel 33 van het Verdrag.' Ten aanzien van artikel 15b lid le Vw overwoog de 
Haagse rechter: 

"volgens vaste jurisprudentie dient, in verband met het bepaalde in artikel 33 van het Verdrag 
van Geneve betreffende de status van vluchtelingen ... in geval van niet-ontvankelijkheid van de 
aanvraag om toelating op deze grond, toch te worden getoetst of er geen gevaar bestaat voor 
vervolging als omschreven is in het Vluchtelingenverdrag .481 

En zelfs een terechte niet-ontvankelijkverklaring op grond van niet-verschoonbare 
termijnoverschrijding ontslaat de administratie niet van een beoordeling of verwijdering met het 
refoulementverbod strijdt." 

Ad (2) Als de vreemdeling (mogelijk) gegronde vrees voor vervolging heeft kan hem toch de 
toelating als vluchteling geweigerd worden op grond van de uitzonderingen in het Verdrag, 
artikelen IF en 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag, wellce gewichtige redenen in de zin van artikel 
15 lid 2 Vw vormen." Voor de toepassing van artikel 15 lid 2 Vw jo. artikel 1F 
Vluchtelingenverdrag zij verwezen naar Hoofdstuk 16. 

Hier bespreken wij de toepassing van artikel 33 lid 2 van het Verdrag. In de pralctijk betreft 
deze bepaling alleen de weigeringsgrond gelegen in het feit dat betroldcene "bij gewijsde 
veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf, een gevaar oplevert voor de gemeenschap 
van het land." De Vreemdelingencirculaire geeft in dit verband terecht aan, dat hiervan slechts 
in geval van hoge uitzondering spralce is (Vc B7/3.4.1). De jurisprudentie gaat in lijn hiennee 
uiterst terughoudend met deze bepaling om. De rechter stelt zich op het standpunt dat de vraag 
of er sprake is van een bijzonder ernstig misdrijf niet in abstracto - op grond van de aard van het 
misdrijf op zichzelf - maar aan de hand van de concrete bijzonderheden van het geval dient te 
worden beantwoord." Daarnaast dient steeds ook een belangenafweging plaats te vinden: dat 
artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag van toepassing is betekent niet dat de toelating te allen 
tijde op grond van artikel 15 lid 2 Vw geweigerd mag worden."Dat zij onder omstandigheden 
gehanteerd mag worden wanneer de vreemdeling tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld 

autoriteiten meldt. Deze bepaling gaat dus over het opleggen van strafsancties en niet over het weigering van de 
toelating. En overigens: artikel 31 lid 1 van het Verdrag kan natuurlijk nimmer zo uitgelegd worden dat daarmee 
afbreuk gedaan wordt aan artikel 33 lid 1, het hoofdgebod van het Verdrag. Vgl. SpijkerboerNermeulen 1997, p. 
419-420. 
48°  Rb. 's-Gravenhage (REK) 29 december 1994, RV 1994, 13; Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 mei 1995, NAV 1995, 
p. 483; Rb. 's-Gravenhage (REK) 29 mei 1997, NAV 1997, p. 578. In dezelfde richting Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 
olctober 1997, RV 1997, 17. 

Rb. 's-Gravenhage 11 februari 1999, JV 1999/135. 
482  Pres. Rb. 's-Gravenhage (Den Bosch) 17 maart 1997, RV 1997, 13; Pres. Rb. 's-Gravenhage (Haarlem) 26 
september 1997, RV 1997, 57. 
483  ABRVS 7 november 1995, RV 1995, 5 (artikel 1F); Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, JV 1997, 7 
(artikel 33 lid 2). De staatssecretaris is overigens van oordeel dat toepasselijkheid van artikel IF met zich brengt dat 
de vreemdeling geen vluchteling is in de zin van artikel 15 lid 1 Vw, zodat het tweede lid van deze bepaling niet 
aan de orde komt. Ten onrechte, zie de noot van Vermeulen in RV 1997, 9, punt 5. 
484  HR 13 mei 1988, RV 1988, 13. 
485  ARRVS 15 februari 1992, RV 1992, 3. 
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wegens het medeplegen van moord zal niet verbazen.' Maar ook bij dergelijke delicten dient 
Justitie tevens te toetsen of betrokkene daamaast (nog immer) een gevaar oplevert voor de 
gemeenschap van het land. Is dat niet het geval, dan mag toelating niet op deze grond 
geweigerd worden." 

Ad (3) Als de vreemdeling (mogelijk) gegronde wees voor vervolging heeft en de 
uitzonderingen van artikel IF of 33 lid 2 van het Verdrag doen zich niet voor, dan kan hem toch 
de toelating geweigerd worden vanwege het voorhanden zijn van een vluchtalternatief. 
Uitwerkingen van deze weigeringsgrond zijn artikel 15 lid 4 Vw (veilig derde land); artikel 15b 
lid la Vw (ander verantwoordelijk Dublin-land); artikel 15c lid lb Vw (veilig land van tweede 
nationaliteit); artikel 15c lid lc Vw (land van eerder verblijf); en impliciet artikel 15 lid 2 Vw 
(geen toelatingsplicht ten aanzien van 'niet-rechtstreekse' vluchtelingen, d.w.z. vluchtelingen die 
naar een land van eerste ontvangst terugverwezen kunnen worden). Artikel 15b lid lb Vw laten 
wij, als nauwelijks voorkomend geval, buiten beschouwing. Artikel 15 lid 4 Vw - en 
vermoedelijk ook artikel 15 lid 2 Vw - laten wij eveneens onbesproken: artikelen 15b lid la en 
15c lid lc Vw vormen ten opzichte van deze bepalingen leges speciales."' 

De onderlinge verhouding tussen artikel 15b lid la Vw en artikel 15c lid lc Vw is deze, dat de 
waarborgen van artikel 15b lid la Vw in acht genomen dienen te worden in de gevallen waarin 
er krachtens een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie een ander land is 
dat voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijk is: in casu gaat het dus om de 
staten die partij zijn bij de Overeenkomst van Dublin (0vD). Toepassing van artikel 15c lid lc 
Vw is dus uitsluitend aan de orde wanneer het gaat om niet-Dublinlanden. 

Deze bepalingen komen er op neer dat een hier ingediend asielverzoek niet afgewezen wordt op 
grond van het argument dat betroklcene in het land van herkomst geen vervolging heeft te 
vrezen, maar op grond van de overweging dat er een veilig derde land (een verantwoordelijk 
Dublin-land resp. een land van eerder verblijf) is dat meer voor de hand ligt om te dienen als 
toevluchtsoord. Absolute voorwaarde is hierbij dat er van uitgegaan mag worden dat de 
asielzoeker, als hij vluchteling is, in dat land tegen doorzending naar het land van herkomst is 
beschermd (interstatelijk vertrouwensbeginsel). Immers , zou dit vertrouwen niet 
gerechtvaardigd zijn en zou het land waar de asielzoeker aan overgedragen wordt hem 
doorzenden naar het land van herkomst waar hij te vrezen heeft voor vervolging, dart zou de 
eerste staat, die de uitzettingsketen in gang zet, zich schuldig malcen aan - indirect - refoulement 
(kettingdeportatie). 

Wetgeving en beleid gaan er van uit dat aan dit vereiste voldaan is wanneer de asielzoeker 
overgedragen wordt aan een staat welke partij is bij het Vluchtelingenverdrag (artikel 15b lid la 
Vw, resp. Vc B718.2.2) en er van uitgegaan mag worden dat die staat zijn hieruit voortvloeiende 
velplichtingen - met name uiteraard artikel 33 Vluchtelingenverdrag - te goeder trouw nakomt. 
Het is echter de vraag of die aarumme altijd gerechtvaardigd is. Ten eerste moet voor ogen 

4"  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, JV 1997/7. 
4"  Pres. Rb. 's-Gravenhage (Zwolle) 9 september 1998, JV 19981208. 

Rb. 's-Gravenhage 15 oktober 1996, RV 1996, 15 (ten aanzien van de verhouding tussen artikel 15b lid la en 
artikel 15 lid 4 Vw). 
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gehouden worden dat de interpretatie en toepassing die de verschillende staten van het 
refoulementverbod geven zeer uiteenlopen. 489  Het is dus heel wel mogelijk dat de ene staat we!, 
de andere staat niet een bepaalde persoon als vluchteling zal aanmerken, en dienovereenkomstig 
terugzending naar het land van herkomst dus niet resp. wel toelaatbaar zal achten. Het is met het 
oog hierop dat de tenzij-clausule in artikel 15b lid la Vw is opgenomen. 

Daarnaast is het zo dat niet gewaarborgd is dat de verantwoordelijke Dublin-staat resp. het 
veilige land van eerder verblijf een inhoudelijk oordeel geeft over het asielverzoek. Weliswaar 
schrijft artikel 3 lid 1 OvD voor dat het asielverzoek door de verantwoordelijke staat behandeld 
wordt. Maar waar die behandeling uit bestaat wordt overgelaten aan het nationale recht (artikel 
3 lid 3 OvD). Dat impliceert dat de voor de behandeling verantwoordelijke staat niet altijd 
verplicht is tot statusdeterminatie, maar kan volstaan met een niet-ontvankelijkverklaring van 
het asielverzoek met het argument dat betroldcene het Dublin-gebied binnengekomen is via een 
veilig derde land (Polen, Tsjechie, Hongarije etc.) waar hij naar terug kan.' Maar is het binnen 
de Dublin-sfeer vooronderstelde - overigens geclausuleerde - vertrouwensbeginsel wel 
onverkort te transponeren naar landen buiten deze sfeer? Hebben we voldoende zicht op de 
asielrechtspraktijk in bijvoorbeeld Oost-Europa om er altijd voetstoots vanuit te mogen goon dat 
het asielverzoek aldaar beoordeeld en behandeld wordt op een niveau dat overeenstemt met 
onze invulling van het Vluchtelingenverdrag? 

Soortgelijke vragen lcurmen gesteld worden ten aanzien van de toepassing van artikel 15c lid lc 
Vw. Opmerkelijk is in dit verband, dat deze bepaling geen tenzijclausule kent: blijkbaar geldt 
het vertrouwensbeginsel jegens bijvoorbeeld Oost-Europese staten sterker dan jegens Dublin-
staten. Evenzo is niet gewaarborgd dat in het land van eerder verblijf beoordeeld gaat worden of 
betroldcene vluchteling is. De Rechtseenheidskamer lijkt dat weliswaar te veronderstellen; 4" hoe 
dat echter gewaarborgd wordt is niet duidelijk. 

Een en ander betekent uiteraard niet dat in onze visie artikelen 15b lid la en 15c lid 1 c Vw 
nimmer tegengeworpen kunnen worden. Als uitgangspunt mag gehanteerd worden dat de 
Dublin-staten en de daaraan gyenzende staten in principe hun verplichtingen uit het 
Vluchtelingenverdrag nakomen; daarbij is mede relevant dat deze staten tevens partij zijn bij 
het EVRM, en het individuele klachtrecht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
hebben aanvaard. Maar genoemd uitgangspunt schept slechts een weerlegbaar vermoeden. De 
asielzoeker moet in de gelegenheid gesteld worden dit vermoeden te weerleggen, door 
aannemelijk te maken dat de Nederlandse uitleg van het vluchtelingenbegrip (op in casu 
relevante punten) wezenlijk ruimer is dan die van de andere staat, dan wel dat de procedure in 
die staat serieuze tekortkomingen heeft. 492  Die mogelijkheid dient de asielzoeker niet alleen te 
hebben wanneer hij in die andere staat (effectief) is uitgeprocedeerd 493 , maar ook als daar voor 

"9  Spijkerboer, Preadvies 1998. Voor een illustratie hiervan aan de hand van een concreet vraagstuk (kan 
vervolging in de zin van artikel lA Vluchtelingenverdrag uitgaan van anderen dan de overheid?) zie Vermeulen e.a 
1998. 
4"  Vgl. Pres. Rb. 's-Gravenhage (Zwolle) 7 maart 1997, RV 1997, 11. 
491  Rb. 's-Gravenhage (REK) 19 maart 1999, JV 1999/109. 
492  Zie in deze zin reeds HR 29 mei 1987, RV 1987, 8. 
4"  Zoals de Rechtseenheidskamer eist in het kader van de tenzij-clausule van artikel 15b lid la Vw, zie Rb. 's-
Gravenhage (REK) 27 augustus 1998, JV 1998/158. 
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hem nog wel een rechtsgang openstaat. 494  Wanneer de asielzoeker aartnemelijk weet te maken 
dat naar Nederlands gezichtspunt relevante aspecten in die rechtsgang Met genoegzaam aan hod 
kunnen komen, of die rechtsgang wezenlijke, de uitslag medebepalende gebreken vertoont, 
vereist de autonome op Nederland rustende verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
naleving van het refoulementverbod dat het asielverzoek hier inhoudelijk behandeld wordt. Een 
ander standpunt veronderstelt inuners ten onrechte dat die asielzoeker, wanneer hij na terugkeer 
in dat andere land aldaar uitgeprocedeerd is, te allen tijde in de gelegenheid is alsnog in 
Nederland een asielprocedure te starten. 

Ad (4) Doen de vorengenoemde varianten zich niet voor, dan is de overheid op grond van 
artikel 15 lid 2 Vw in principe verplicht de vreemdeling als vluchteling toe te laten. De 
Rechtseenheidskamer is overigens van oordeel dat artikel 15 lid 2 Vw in bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld vanwege de "integriteit en geloofwaardigheid van Nederland als soevereine staat", 
ook gehanteerd kan worden wanneer artikel IF of artikel 33 lid 2 niet ingeroepen kunnen 
worden.4" Alsdan zal betroklcene evenwel op grond van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag 
niet verwijderd mogen worden. Dat heeft als problematische consequentie dat de vluchteling in 
kwestie geen titel Icrijgt en zijn aanspralcen op de voorzieningen die het Verdrag hem waarborgt 
moeilijk kan realiseren. Het onthouden van een verblijfstitel in een dergelijke situatie wordt 
overigens in zijn algemeenheid wel onwenselijk geacht, en dient - aldus de REK - tot 
uitzonderingen beperkt te blijven. 49" Het gewone openbare orde-beleid (Vc A4/4.3.2) kan voor 
een dergelijk geval dan ook niet gelden.'” Vc B7/3.4.2 doet het dan ook ten onrechte 
voorkomen dat een vluchteling al geweigerd kan worden bij (verdenking van) criminele 
activiteiten. Zulks is in strijd met de REK-uitspraken, en met de strekking van artikel 15 lid 2 
Vw. 

Eerder is er al op gewezen dat de Nederlandse wetgever er van uitgaat dat artikel 33 
Vluchtelingenverdrag zich ook verzet tegen refoulement door weigering aan de grens, 4" 
hetgeen onder meer tot uitdrulcking komt in artikel 6 lid 5 Vw. Een en ander spoon met artikel 3 
OvD. 

Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag is niet alleen aan de orde indien vastgesteld is dat de 
asielzoeker vluchteling is, maar verzet zich ook tegen verwijdering hangende de asielprocedure, 
tenzij door de rechter vastgesteld is dat betrokkene zich evident niet in een vluchtsituatie 
bevindt.'" De wetgever heeft dit voor de bezvvaarfase gecodificeerd in het Mosa-criterium van 
artikel 32 lid la Vw." Uiteraard geldt dit schorsingscriterium ook wanneer beroep bij de 
rechter is ingesteld. 

4"  Zie in deze zin Bruin en Vermeulen in: Guiseppin & Jansen 1997, p. 97 resp. p. 110-111. 
495  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997,9. 
496  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997,9. 
497  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997, 10. 
498  Kamerstukken 11 1963/1964, 7163, nr. 10, p. 1-2. 
499  HR 13 mei 1988, RV 1988, 13, NJ 1988, 910. 

Dit criterium dient zowel gehanteerd te worden wanneer de weigering cm toe te laten is gebaseerd op het 
corded dat de vreemdeling geen vluchteling is, als ook wanneer deze gebaseerd is op de exceptie van een 
altematief toevluchtsoord (Dublin-land, land van eerder verblijf), zie HR 26 o1ctober 1990, RV 1990, 8. 
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Zolang nog geen eerste beslissing op het asielverzoek is gegeven, dient in het licht van artikel 
33 lid 1 Vluchtelingenwerk uitzetting achterwege te blijven. Vc A6/4.2.1, waarin er van 
uitgegaan wordt dat uitzetting hangende de eerste beslissing mogelijk is (bij gevaar voor 
openbare orde, rust, nationale veiligheid, of als toelating tot land van herkomst of derde land 
anders verloren gaat), mag dan ook niet op asielzoekers toegepast worden."' 

17.4.1.3 Conclusie 

De Vreemdelingenwetgeving en de beleidsregels vorrnen, grosso modo aanvaardbare 
implementaties van het refoulementverbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag. Het 
verbod wordt ruim opgevat. Ook de weigering aan de grens wordt er onder begrepen; de 
uitzondering van artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag wordt restrictief uitgelegd; het wordt 
geacht ook niet-kansloze asielzoekers, die nog niet als vluchteling erkend zijn, tegen 
verwijdering te beschermen; en aan toepasselijkheid wordt in het algemeen tevens een recht op 
een verblijfstitel gekoppeld wanneer de vluchteling niet over een alternatief toevluchtsoord 
beschikt. 

Op onderdelen dienen in het licht van het refoulemenverbod aanpassingen plaats te vinden. 

(1) Sommige bepalingen - artikelen 6 lid 5, 15 lid 2 en 22 lid 2 Vw - wekken ten onrechte de 
indruk dat het verbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag slechts beschermt tegen direct 
refoulement. Zij moeten zodanig aangepast worden, dat duidelijk is dat daarin ook het verbod 
op indirect refoulement voorondersteld wordt. 

(2) De niet-ontvankelijkheden van artikel 15 lid 4 en artikel 15b Vw en de kennelijk 
ongegrondheden van artikel 15c Vw vormen een nogal onsamenhangend geheel. Een grondige 
'opschoning' is nodig. 

Bovendien zijn deze bepalingen ten onrechte imperatief geformuleerd. Het refoulementverbod 
vereist een materiele beoordeling met betreldcing tot het vluchtelingschap en/of het voorhanden 
zijn van een vluchtalternatief. Staan deze bepalingen aan zulk een beoordeling in de weg, dan 
dienen ze op grond van artikel 94 Gw wegens strijd met het refoulementverbod buiten 
toepassing gelaten te worden. Ze kunnen clan ook beter geherformuleerd worden als indicaties, 
die een prima facie vermoeden rechtvaardigen dat de vreemdeling geen bescherming in 
Nederland behoeft; de vreemdeling moet in de gelegenheid gesteld worden dit vermoeden te 
weerleggen. Ten aanzien van excepties zoals artikelen 15b lid la en 15c lid lc Vw dient de 
mogelijkheid van weerlegging ook open te staan voor de vreemdeling die in het Dublin-
land/veilig land van eerder verblijf nog niet is uitgeprocedeerd. 

50 ' Verwijdering zou in een dergelijk geval overigens ook in strijd zijn met artikel 13 IVBP ("Een vreemdeling die 
wettig op het grondgebied verblipl van een Staat die partij is bij dit Verdrag, kan slechts uit die Staat worden gezet 
krachtens een overeenkomstig de wet genomen beslissing[...]"), zoals uitgelegd door het Human Rights Committee 
in het General Comment on the position of aliens under the Covenant van 11 april 1986: "The particular rights of 
article 13 only protect those aliens who are lawfully in the territory of a State party [...J. However, if the legality of 
an alien's entry or stay is in dispute, a decision on this point leading to his expulsion or deportation ought to be 
taken in accordance with article 13." Cf. Boeles 1995, p. 105-106. 
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(3) Het is te betreuren dat naast de artilcelen IF en 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag nog andere 
gewichtige redenen aanvaard worden op grond waarvan op de voet van artikel 15 lid 2 Vw de 
toelating als vluchteling geweigerd !can worden. Alsdan wordt een vluchteling die bij gebreke 
van een vluchtaltematief niet verwijderd mag worden een verblijfstitel onthouden, en wordt de 
verwerlcelijking van de hem uit het Vluchtelingenverdrag toekomende aanspraken bemoeilifict. 
Overigens dient het inroepen van zulke gewichtige redenen volgens de Rechtseenheidskamer 
tot uitzonderingen beperlct te blijven. Vc A414.3.2 en Vc B713.4.2 zijn met dat uitgangspunt in 
strijd. 

(4) Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag beschermt ook asielzoekers die niet volstrelct kansloos 
zijn tegen verwijdering. Dit is slechts voor de bezwaarfase geaxpliciteerd (artikel 32 lid la Vw). 
Ten onrechte ontbreken soortgelijke bepalingen voor de aanvraagfase en de fase van beroep bij 
de rechter. 
Voor asielzoekers dient een uitzondering op Vc A6/4.2.1 gemaalct te worden. 

17.4.2 Artikel 3 EVRM 

17.4.2.1 Analyse 

Eerder is artikel 3 EVRM gekarakteriseerd als een impliciet refoulementverbod. Op grond van 
deze bepaling mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 
vemederende behandelingen of straffen. Indien nu een staat een vreemdeling verwijdert naar 
een land waar deze het reale risico (real risk) loopt aan zo een mensenrechtelijk onaanvaarbare 
behandeling onderworpen te worden, is die staat daarvoor (mede)verantwoordelijk. 

Die (mede)verantwoordelijkheid vloeit niet alleen voort uit een rechtstreekse verwijdering naar 
het land waar de vreemdeling dat risico loopt. Zoals artikel 33 Vluchtelingenverdrag tevens 
indirect refouleren verbiedt, zo staat artikel 3 EVRM in de weg ook aan terugzending naar een 
land waarvan te verwachten valt dat dit door zal zenden naar een land waar men het gevaar 
loopt een behandeling als verboden door artikel 3 EVRM te ondergaan." 

De Straatsburgse jurisprudentie biedt tot op heden geen helderheid welke criteria op dit punt 
aangelegd moeten worden. Het Hof lipct er in de zaak-Amuur op te zinspelen dat een land als 
Syria, dat geen partij is bij het Vluchtelingenverdrag en het EVRM, om die reden - behoudens 
concrete toezeggingen van de Syrische overheid - niet kan gelden als een (in het licht van 
artikel 3 EVRM) veilig derde land waar de vreemdeling voldoende gewaarborgd is tegen 
doorzending naar zijn land van herkomst. De betreffende passus is echter te vaag om daar 
eenduidige conclusies uit af te leiden." 

Anderzijds ligt het voor de hand dat de Straatsburgse jurisprudentie althans ten aanzien van de 
West-europese staten, die inuners alien partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag en het EVRM, 

5°2  Zie SpijkerboerNermeulen 1997, p. 203-206. 
EHRM 25 juni 1996, RV 1996, 73, r.o. 48. 
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in principe zal aannemen dat dez,e als veilig derde land lcurmen gelden. Tot nu toe zijn op dit 
punt door het Hof evenwel nog geen duidelijke uitspraken gedaan. 

In de Straatsburgse jurisprudentie wordt het onderscheid tussen 'foltering', 'onmenselijke 
behandeling/straf en 'vernederende behandeling/straf herleid tot een verschil in de intensiteit 
van het toegebrachte leed. 504  Foltering is altijd een onmenselijke en vernederende behandeling, 
en een onmenselijke behandeling is altijd ook vernederend. 505  Aan de lcwalificatie van 'foltering' 
is een bijzonder stigma verbonden; alsdan gaat het om "deliberate inhuman treatment causing 
very serious and cruel suffering". 506  In Aksoy v. Turkije oordeelde het Hof voor het eerst in een 
individuele zaak dat sprake was van foltering."' Het betrof bier de zgn. Palestinian hanging 
waarbij betrokkene aan zijn armen, achter op de rug gebonden, opgehangen werd, hetgeen 
leidde tot verlamming van zijn armen. In een latere uitspraak lcwalificeerde het Hof een uiterst 
gewelddadige verlcrachting door politieagenten eveneens als foltering." 

Dit onderscheid in gradatie tussen de drie categorieen door artikel 3 EVRM verboden 
(be)handelingen en bestraffmgen is overigens niet relevant voor de vraag of verwijdering in 
strijd is met deze bepaling. Niet alleen wanneer daardoor een reed l risico van marteling of 
onmenselijke behandeling/bestraffmg in het leven geroepen wordt, maar ook ingeval van een 
reeel risico van vernederende behandeling of bestraffmg is verwijdering in strijd met artikel 3 
EVRM."9  

In de pralctijk van het vluchtelingenrecht rust de bewijslast van de gegrondheid van de vrees 
voor vervolging primair bij de asielzoeker. Deze zal aannemelijk moeten maken dat hij vluchte-
ling is en dus bij terugkeer voor vervolging heeft te vrezen. Het is vooral de concrete 
vormgeving van dit bewijslastrisico die bepalend is voor de uitslag van een asielzaak. De 
jurisprudentie vereist in het algemeen dat de asielzoeker aan de hand van hem persoonlijk 
betreffende feiten, waaruit blijkt dat de overheid of dominante bevolkingsgroepen het op hem 
gemunt hebben, de gegrondheid van zijn vrees plausibel maakt: er moet sprake zijn van een 
singling out, van een verhoogd geIndividualiseerd risico. 51° 

In de Straatsburgse jurisprudentie inzake artikel 3 EVRM is lange tijd een bewijslast gehanteerd 
die zwaarder was clan die welke voortvloeit uit het vluchtelingrechtelijke singling out-criterium. 

5°4  Zie uitgebreid hierover B.P. Vermeulen, Article 3, in: P. van Dijk e.a., a.w., p. 309 e.v. 
505  ECRM 5 november 1969, Yearbook XII (1969), P.  186 (Greek case). 
506  EHRM 18 januari 1978, A.25, p. 66-67 (lerland/Verenigd Koninkrijk). 
507 EHRM 18 december 1996, Reports 1996-VI, Vol. 26, par. 63 (Aksoy/Turkije). 
5" EHRM 25 september 1997, JV 1997/13. 
509  EHRM 7 juli 1989, RV 1989, 94, par. 91 (Soering); EHRM 20 maart 1991, RV 1991, 18, par. 69 en 70 (Cruz 
Varas); EHRM 30 oktober 1991, RV 1991, 19, par. 103 (Vilvarajah); EHRM 28 november 1996, par. 92 (Nsona); 
en recent EHRM 23 februari 1999, zaak no. 45917/99 (Andric/Zweden): "an expulsion decision may give rise to an 
issue under Article 3 of the Convention, and hence engage the responsibility of the State, where substantial grounds 
have been shown for believing that the person concerned would face a real risk of being subjected to torture or to 
inhuman or degrading treatment or punishment in the country to which he or she is to be expelled." 
510  Zie hierover Hathaway, a.w., p. 75-97; SpijkerboerNermeulen 1997, p. 68-104. 
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Toonaangevend is in dit verband het Vilvarajah-arrest, inzake de verwijdering van vijfjonge 
Tamil-asielzoekers naar Sri Lanka."' Het Hof overwoog ter zake: 

"111. The evidence before the Court concerning the background of the applicants, as well as the 
general situation, does not establish that their personal situation was any worse than the 
generality of other members of the Tamil community or other young male Tamils who were 
returning to their country. Since the situation was still unsettled there existed the possibility that 
they might be detained and ill-treated as appears to have occurred previously in the cases of 
some of the applicants ... A mere possibility of ill-treatment, however, in such circtunstances, is 
not in itself sufficient to give rise to a breach of Article 3. 
112. It is claimed that the second, third and fourth applicants were in fact subjected to ill-

treatment following their return ... Be this as it may, however, there existed no special distin-
guishing features in their cases that could or oug,ht to have enabled the Secretary of State to 
foresee that they would be treated in this way. ' 1' 22  

De kern van dit arrest komt er op neer dat er, bij gebreke van specifieke individuele kenmerken 
("special distinguishing features") waaruit een verhoogd risico van een artikel 3 EVRM-schen-
ding af te leiden was, slechts sprake was van een algemene kans, een enkele mogelijkheid ("a 
mere possibility") van zo een schending. Deze enkele mogelijIcheid, dit algemeen-gemiddelde 
risico dat elke jonge Tamil bij terugkeer zou lopen was op zich onvoldoende om als reael risico 
van een schending van artikel 3 EVRM to gelden. 

Nadere bestudering van de in rechte niet bestreden feiten roept de vraag op of hier niet een te 
stringente invulling aan het real risk-criterium is gegeven. Nadat de asielzoekers naar Sri Lanka 
teruggezonden waren werd er namens hen tegen het Verenigd Koninkrijk doorgeprocedeerd. 
De Engelse asielrechter, de adjudicator, kwam tot de conclusie dat ze gegronde vrees voor 
vervolging hadden, en beval de staat hen in de gelegenheid to stellen iarug to keren. Hij 
baseerde zijn oordeel op allerlei onheil dat de asielwekers eerder hadden meegemaalct, zoals 
moord op naaste familieleden, vemietiging van de woning, arrestaties, detenties en 
mishandelingen.'" Daamaast waren drie van hen na terugkeer gedetineerd of mishandeld, 
waarvan een gemarteld. Waren dit nu niet voldoende "special distinguishing features" om to 
kunnen concluderen dat verwijdering een reel risico van een inbreuk op artikel 3 EVRM met 
zich zou brengen? 

Daar komt bij dat het Hof zich er voorzover wij lcunnen zien geen enkele rekenschap geeft van 
de algemene slechte mensenrechtensituatie in Sri Lanka. Het Hof volstaat er mee te constateren 
dat die situatie niet zodanig is dat het enkele behoren tot de groep van jonge Tamils voldoende 
is om aan te nemen dat verwijdering een reel risico van een behandeling in strijd met artikel 3 
EVRM met zich brengt. Dat moge zo zijn, maar tenminste had dan toch de individuele situatie 
van de betrokkenen geplaatst moeten worden in de context van de algemene omstandigheden 
ter plaatse, van de aldaar plaatsvindende structurele mensenrechtenschendingen. Het Hof had 

De Commissie gnat van eenzelfde individualiserende benadering uit, zie bijvoorbeeld ECRM 8 april 1993, RV 
1993, 22, inzake een Eeruarmse asielzoekster die tenslotte - na afwijzing van haar klacht door de Commissie en 
venvijdering uit Zweden - in Nederland als vluchteling is toegelaten. 
512  ERRM 30 oktober 1991, A.215, RV 1991,19. 
513  EHRM 30 oktober 1991, A.215, p.24-25. 
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zich er ons inziens van moeten vergewissen dat het best zo kan zijn dat het enkele individuele 
asielrelaas sec en de algemene situatie als zodanig - los van elkaar - weliswaar onvoldoende 
lcunnen zijn om zullc een risico aan te nemen, maar dat ze in combinatie - op ellcaar betrokken - 
zeer wel de conclusie lcunnen rechtvaardigen dat zich zo een risico voordoet. 

Het lijkt er evenwel op dat deze 'harde' toepassing van het real risk-criterium in recentere 
uitspraken verlaten is. Een mogelijke aanleiding hiervoor kan gelegen zijn in de jurisprudentie 
van het CAT inzake het Anti-folterverdrag. Dit verdrag wijst er in artikel 3 lid 2 uitdruldcelijk 
op dat bij de beoordeling van de omvang van het door verwijdering teweeggebrachte risico van 
foltering rekening gehouden dient te worden met "het bestaan in de betroldcen Staat van een 
samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten". Dit 
verdrag verplicht er derhalve expliciet toe om bij de inschatting van de gevaren die betroldcene 
te wachten staan het individuele vluchtverhaal te plaatsen en te beoordelen in het licht van de 
achterliggende algemene omstandigheden. Het Comite plaatst inderdaad de individuele positie 
van de asielzoeker in de algemene context van de mensenrechtensituatie in het land van 
herkomst, en legt daarmee een mildere bewijslast op de schouders van de asielzoeker dan de 
Straatsburgse instanties in hun hierboven geschetste jurisprudentie inzake artikel 3 EVRM 
plachten te doen. Het Comite laat het bestaan van een samenhangend patroon van mensen-
rechtenschendingen uitdruldcelijk meewegen en eist in mindere mate dat sprake is van special 
distinguishing features. 
We achten het plausibel dat de zienswijzen van het Comite een zekere invloed op de Straats-
burgse jurisprudentie hebben. Uiteraard zijn het Hof en de Conunissie niet aan de opvattingen 
van het Comite gebonden. Van belang is evenwel dat het Hof in de Soering-zaak bij zijn uitleg 
van artikel 3 EVRM uitdruldcelijk verwezen heeft naar artikel 3 Antifoltervercirag, 5 " en bij de 
formulering van de risico-maatstaf ter nice van een schending van artikel 3 EVRM de 
terminologie van artikel 3 Antifolterverdrag overgenomen heeft: het moet daarbij - aldus het 
Hof- gaan om "substantial grounds for believing" dat Soering, indien uitgeleverd, een reel 
risico zou lopen aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM onderworpen te worden. 5 ". 
Dat 'Straatsburg' ook bij de concretisering van de risico-maatstaf inspiratie put uit het Anti-
folterverdrag is dus niet erg verbazingweldcend. 

Het Chaha/-arrest" 6  vormt mogelijk een eerste indicatie dat het Hof enigszins afstand genomen 
heeft van de streng-individualiserende risicomaatstaf die in het Vilvarajah -arrest gehanteerd 
werd. De algemene mensenrechtensituatie in India (gewelddadig optreden tegen Sikh-
separatisten door de politiemacht van Punjab, en het achterwege blijven van een fundamentele 
hervorming van de politie) speelt in 's Hofs oordeel een belangrijke rol. Anderzijds was door 
klagers bekendheid natuurlijk al gegeven dat er sprake is van een zeker individueel risico. 

Het is die laatste factor die het moeilijk maalct om met zekerheid te stellen dat het Hofwerkelijk 
van de Vilvarajah -maatstaf is afgestapt. In ieder geval kan geconstateerd worden dat de 

514  EHRM 7 juli 1989, RV 1989, 94, par. 88. 
5"  EliRM 7 juli 1990, RV 1989,94 (Soering); evenzo EHRM 20 maart 1991, RV 1991, 18 (Cruz Varas); EHRM 30 
oktober 1991, RV 1991, 19 (Vdvarajah); EHRM 15 november 1996, RV 1996,20 (Chahal); EHRM 17 december 
1996, RV 1996, 21 (Ahmed). 
5"  EHRM 15 november 1996, RV 1996, 20. 
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Commissie thans een soepeler risico-criterium dan voorheen hanteert. In het rapport Bahaddar 
v. Nederland" oordeelde zij dat verwijdering van klager naar Bangladesh in strijd zou zijn met 
artikel 3 EVRM, hoewel er weinig concrete aanwijzingen waren dat hij door de overheid aldaar 
tgezochtt werd. Daarrnee is het real risk-criterium gehanteerd op een wijze die neerkomt op een 
milde invulling van de tgegonde vrees'-maatstaf van het Vluchtelingenverdrag. 

De onderlinge verhouding tussen Cormnissie en CAT is op scherp gesteld door de procedures 
die de gebroeders Paez tegen hun mogelijke uitzetting naar Peru door Zweden hebben gevoerd. 
De een wendde zich tot de Commissie, die uitgaande van een individualiserende benadering tot 
de conclusie lcwam dat artikel 3 EVRM niet geschonden zou worden." De ander, die in 
vergelijkbare omstandigheden verkeerde als zijn broer, deed een beroep op het CAT, dat tot de 
slotsom kwam dat verwijdering in strijd zou zijn met artikel 3 Antifolterverdrag." 9  

Het lijkt er op dat de Commissie Cr naar streeft deze discrepantie op te heffen. Vermoedelijk als 
reactie op dit uiteenlopen van de jurisprudentie neemt zij de overwegingen van het Comite uit 
de zaak-Alarr letterlijk over."' Daarmee zwalct de Commissie, geinspireerd door het Comite, 
haar vroegere, streng-individualiserende invulling van het risico-criterium af. Dat het hierbij 
niet gaat om een incident bliftct uit een ander rapport - inzake Dehwari - waarin de Commissie 
eveneens een mild risicocriterium hanteert en voomamelijk op grond van het relaas van de 
asielzoeker tot schending van artikel 3 EVRM concludeert. 31' 

Of deze lijn in de Hof-jurisprudentie gevolgd zal worden is evenwel niet te voorspellen. 
Recente uitspraken bieden ter zake geen helderheid."' Van groot belang is dan ook hoe het Hof 
in de zaak Dehwari zal oordelen. (Wij wijzen er volledigheidshalve op, dat ingevolge Protocol 
11 bij het EVRM de Commissie opgeheven zal worden, en zal het Hof vanaf 1 november 1999 
de enige Straatsburgse toetsingsinstantie zijn.) 

Uit artikel 3 EVRM vloeit wet een verwijderingsverbod, maar geen aanspraak op een 
verblijfstitel of voorzieningen voort Weliswaar heeft het Hof zich tot op heden niet uitgelaten 
in de zin dat weigering van een verblijfstitel niet in strijd is met artikel 3 EVRM in situaties 
waarin verwijdering een schending van artikel 3 EVRM met zich zou brengen en om die reden 
van verwijdering afgezien wordt. Steeds is in deze jurisprudentie slechts de verwijdering als 
zodanig, en niet (ook) de weigering van een verblijfstitel aan de orde geweest." 4  Anderzijds is 

517  ECRM 13 september 1996, NAV 1997, 171; zie de noot van Tax aldaar, p.850 e.v. Het Hof Icwam overigens aan 
een inboudelijke beoordeling filet toe, omdat het - anders dan de Commissie - van mening was dat de vreemdeling 
niet alle nationale rechtsmiddelen had uitgeput: EHRM 19 februari 1998, JV 1998/45. 
5111  Het Hof heeft hierover geen uitspraak gedaan, nu hem naderhand een verblijfstite1 verleend was, en het Hof 
daarin voldoende grond zag om de zaak als afgehandeId aan te merlcen en van de rol te schrappen (EHRM 30 
olctober 1997, NAV 1997, 175). 
519  CAT 28 april 1997, RV 1997, 21. 

CATS mei 1996, NJCM-Bulletin 1997, p. 1101, RV 1996,22. 
521  ECRM 23 april 1998, JV 1998/176; zie ter zake de noel van Femhout. 
522  ECRM 29 oktober 1998, zaak no. 37014/97 (Dehwari/Nederland), NAV 1997, 87; ZiC voor de 
ontvankelijkheidsbeslissing ECRM 12 mutt 1998, NAV 1998, p.600  e.v. 
523  EHEtM 2 februari 1999, zaak no. 42225198 (J.E.D./Verenigd Koninkrijk); EFERM 23 februari 1999, zaak no. 
45917/99 (Andric/Zweden); EHRM 4 mei 1999, rank no. 38088/97 (S.N./Nederkmd). 
524  ZO bijv. EHRM 15 november 1996, RV 1996,20 (Chahal); EFIRM 17 december 1996, RV 1996,21 (Ahmed). 
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er geen indicatie dat het Hof bereid zal zijn uit artikel 3 EVRM onder omstandigheden een 
aanspraak op een verblijfstitel af te leiden. We wijzen crop dat het Hof steeds heeft benadrulct 
dat het EVRM geen recht op political asylum bevat. 

Wells het zo dat in zeer bijzondere omstandigheden aan een vreemdeling bepaalde 
voorzieningen verstrelct dienen te worden. In de zaak D. v. Verenigd Koninkrijk oordeelde het 
Hof dat uitzetting van een aidslijder in de laatste fase van zijn zielcte naar een land waar geen 
adequate medische hulp beschikbaar was in strijd met artikel 3 EVRM zou zijn."'Hieruit 
vloeide uiteraard tevens voort dat het Verenigd Koninlcrijk gezien artikel 3 EVRM verplicht 
was die medische hulp te verstreldcen. 

17.4.2.2 De status van de uitspraken en verzoeken van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens 

Per 1 november 1999 zal de Europese Commissie voor de Rechten ingevolge het Elfde Protocol 
bij het EVRM ophouden te bestaan; wij concentreren ons hier derhalve op het Hof. De 
rechtsmacht van het Hof strelct zich uit tot alle vraagstuldcen inzake de interpretatie of 
toepassing van het EVRM en de bijbehorende Protocollen (artikel 32 EVRM). In het kader van 
dit onderzoek beperken wij ons tot de uitspraken en verzoeken die het Hof doet in het kader van 
het individuele klachtrecht (artikel 34 EVRM). 

De einduitspraken van het Hof zijn bindend voor de betreffende staat; het Comite van Ministers 
ziet toe op de tenuitvoerlegging ervan (artikel 46 EVRM). Als het Hof oordeelt dat een 
verdragsschending heeft plaatsgevonden, heeft dat tot gevolg dat de staat rechtens verplicht is 
aan de schending een eind te maken, en zoveel mogelijk volledig rechtsherstel te 
bewerkstelligen (restitutio in integrum). 526  

De uitspraken van het Hof hebben niet alleen bindende werking in de individuele zaak, maar 
leggen veelal ook de uitleg van het EVRM in zijn algemeenheid vast: 

"The Court's judgments in fact serve not only to decide those cases brought before the Court but, 
more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instituted by the Convention, 
thereby contributing to the observance by the States of the engagements undertaken by them as 
Contracting Parties". 527  

Het Hof is geen hoger beroepsinstantie, welke integraal het optreden van de lid-staten 
beoordeelt. Het laat de staten veelal een beoordelingsmarge, een margin of appreciation. Dit 
impliceert dat de jurisprudentie van het Hof alsdan slechts een minimum-toepassing van de 
EVRM-normen geeft, daarbij dus enkel een ondergrens legt, waarbij er niets aan in de weg staat 
dat de nationale staatsorganen daarboven uitgaan door indringender aan die normen te toetsen. 

525  EHRM 2 mei 1997, RV 1997, 70 (D./Verenigd Koninkrijk). Dit impliceert volgens de Commissie overigens niet 
dat het in het algemeen verboden zou zijn om AIDS-lijders uit te zetten, ook niet als de medische behandeling in 
het land van ontvangst van beduidend mindere Icwaliteit zal zijn: ECRM 29 mei 1998, zaak no. 40900/98 (Karara 
v. Finland). 
526  EHRM 1 april 1998 (Akdivar/Turkije). 
522  EHRM 18 januari 1978, Series A vol. 25 (lerland/Verenigd Koninkrijk). 
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Het Hof heeft lcrachtens het Verdrag geen bindende bevoegdheden om voorlopige maatregelen 
te treffen. Wel vermelden de Rules of the Court dat het Hof voorlopige naatregelen kan 
voorstellen ("may indicate provisional measures"). De Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens heeft zich in Cruz Varas op het standpunt gesteld dat de lid-staten op grond van 
het individuele klachtrecht (toen artikel 25 EVRM) verplicht zijn aan verzoeken van de 
Commissie, om verwijdering van een vreemdeling die klaagt over schending van artikel 3 
EVRM op te schorten, te voldoen. 318  Het Hof heeft de visie van de Commissie evenwel niet 
aanvaard: noch uit artikel 25 EVRM (de bepaling inzake het individuele klachtrecht), noch uit 
het Huishoudelijk Reglement van de Commissie, noch uit de statenpralctijk kan een rechtsplicht 
tot het voldoen aan een aanbeveling van de Commissie afgeleid worden. Anderzijds heeft w 
een aanbeveling wel juridische relevantie, in de zin dat het negeren van een aanbeveling de 
emst van een naderhand geconstateerde schending van artikel 3 EVRM verhoogt."°Naar onze 
mening geldt dit standpunt ook voor voorlopige maatregelen van het Hof. 

17.4.2.3 Implementatie/nationale jurisprudentie 

Het uit artikel 3 EVRM voortvloeiende verwijderingsverbod is niet in geschreven wettelijke of 
beleidsregels gefmplementeerd, maar wordt in het Nederlandse recht wel voorondersteld; zie 
artikel 22 lid 3 Vw en Vc B7/10.2. Artikel 22 lid 3 Vw is overigens onwiver geformuleerd, in 
de zin dat deze bepaling ten onre,chte suggereert dat het indirect - via een derde land - 
verwijderen naar een artikel 3-situatie wel geoorloofd is. Ten onrechte ontbreekt een op artikel 
3 EVRM gebaseerde bepaling parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 

Overigens is artikel 3 EVRM een een ieder verbindende verdragsbepaling in de zin van 
artikelen 93 en 94 Grondwet, welke zonder nadere implementatie in nationale regelgeving in 
rechte toepasbaar is, zonodig onder buiten toepassing laten van daarmee sirijdig nationaal recht. 

Bij de toepassing van attikel 3 EVRM beperken de administratie en de rechter zich tot het real 
risk-criterium - het in de Straatsburgse jurisprudentie"° ontwildcelde vereiste van een 
geindividualiseerd risico."' Het in de literatuur wel verwoorde standpuntm, dat het (voormalige) 
gedoogdencriterium, inhoudend dat ook van verwijdering afgezien moet worden wanneer dat 
strijd met artikel 3 EVRM zou kunnen opleveren, gecodificeerd is in artikel 12b Vw (de vvtv-
maatstaf) en te begrijpen is als een nationale (milde) uitwerking van artikel 3 EVRM, is door de 
jurisprudentie niet aanvaard." 

Uit verweerschriften, pleitnota's en verspreide uitlatingen van de regering"° valt af te leiden dat 
een vreemdeling, die vanwege een reeel risico van schending van artikel 3 EVRM niet uitgezet 

"a  ECRM 7 juni 1990, RV 1990,15. 
525  EHRM 20 maart 1991, RV [991,18. 
535  Met name EHR1e1 30 oktober 1991, RV 1991, 19 (Vilvarajah). 
531  Zo bijvoorbeeld Rb. 's-Gravenhage (REK) 3 november 1994, RV 1994,!!. 
532  SpijkerboerNermeulen 1997, p. 198-199. 
533  Zo bijvoorbeeld Rb. 's-Gravenhage (REK) 3 november 1994, RV 1994, II. 
535  Zie onder meer in het kader van de Vreemdelingenwet (1994) Kamerstuklcen 111992/1993, 22735, nr. 5, p. 10 en 
15. Vgl. SpijkerboerNermeulen 1997, p. 317-318. 
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mag worden, in het algemeen in aanmerking komt voor een vergtuming tot verblijf, verleend op 
grond van klemmende redenen van humanitaire aard (de C-status): 

"Het is beleid van verweerder om indien zich een situatie voordoet, waarin een 
vreemdeling bij terugkeer naar het land van herkomst het reale gevaar loopt 
onderworpen te worden aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM, een 
vergunning tot verblijf zonder beperkingen te verlenen." 335  

Dit uitgangspunt kan wijken wanneer sprake is van criminele antecedenten. 536  Zulks dient wet - 
aldus de Rechtseenheidskamer - tot uitzonderingen beperlct te blijven. 537  Daaruit vloeit voort dat 
het algemene openbare orde-beleid (Vc A4/4.3.2) in een dergelijke geval, waarin vanwege 
artikel 3 EVRM niet verwijderd mag worden, niet onverkort toegepast mag worden. 538  Dat zou 
ook niet in overeenstemming zijn met de wethistorie, waarin het onthouden van een 
verblijfsvergunning in dergelijke gevallen slechts voorzienbaar geacht werd wanneer sprake 
was van zware misdrijven. 539  

In abstract° aanvaardt de jurisprudentie dat artilcel 3 EVRM ook in de weg kan staan aan 
terugzending naar een land waarvan te verwachten valt dat dit door zal zenden naar een land 
waar men het gevaar loopt een behandeling als verboden door artikel 3 EVRM te ondergaan. 
Wanneer het betreffende land van terugzending partij is bij het EVRM wordt echter altijd 
aangenomen dat dit zijn verplichtingen terzake na zal komen, zodat een risico van schending 
van artikel 3 EVRM zich niet zal voordoen."' 

Als uitgangspunt mag inderdaad gehanteerd worden dat de Dublin-staten en de daaraan 
grenzende staten in principe hun verplichtingen uit het EVRM nakomen; in dit kader is mede 
relevant dat deze staten het individuele klachtrecht bij het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens hebben aanvaard. Maar genoemd uitgangspunt schept slechts een weerlegbaar 
vermoeden. De asielzoeker moet in de gelegenheid gesteld worden dit vermoeden te 
weerleggen, bijvoorbeeld door aannemelijk te maken dat de uitleg van het EVRM door de 
andere staat (op in casu relevante punten) niet aan de jurisprudentie van het Hof voldoet,"' of 
dat de procedure in die staat serieuze tekortkomingen vertoont. 

535  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997, 9; Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 
1997, 10. 
536  Kamerstukken II 1991/1992, 22735, nr. 3, p. 22-23 en Kamerstukken II 1992/1993, 22735, nr. 5, p. 15. Ingeval 
artikel 1F Vluchtelingenverdrag tegengeworpen kan worden zal een vergunning tot verblijf evenzo geweigerd 
worden: Kamerstukken II 1997/1998, 19637, nr. 295. 
537  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997,9. 
538  Rb. 's-Gravenhage (REK) 11 september 1997, RV 1997, 10. 
539  Kamerstukken II 1991/1992,22735, nr. 3, p. 22-23 en Kamerstukken II 1992/1993, 22735, nr. 5, p. 15. 

Rb. 's-Gravenhage (REK) 24 oktober 1996, RV 1996, 10; Rb. 's-Gravenhage (REK) 19 december 1996, RV 
1996, 13; Pres. Rb. ('s-Gravenhage) Zwolle 7 maart 1997, RV 1997, 11; Rb. 's-Gravenhage (REK) 27 augustus 
1998, JV 1998/158. 

54 I  Een voorbeeld vormt de Duitse jurisprudentie, welke ontkent dat schendingen van artikel 3 EVRM ook uit 
kunnen gaan van derden welke geen (de facto) overheid zijn, hetgeen in strijd is met onder meer EHRM 29 april 
1997, RV 1997, 20. Zie ter zake C. van Eck, 'De beperkte interpretatie van artikel 3 EVRM in de Duitse 
asieldoctrine', NAV 1998, p. 668-677. 
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Zoals eerder gesteld zullen in exceptionele omstandigheden aan een vreemdeling bepaalde 
voorzieningen verstrelct dienen te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer betroldcene 
door verwijdering in strijd met artikel 3 EVRM de noodzakelijke medische zorg onthouden 
zou worden. Alsdan mag hij niet verwijderd worden en komt hij voor die zorg in 
aanmerking (zie artikel 8b lid 2 Vw). Mogelijk zal hem dan tevens een vergunning tot 
verblijf voor medische behartdeling verstrekt moeten worden.' 

17.4.2.4 Conclusie 

Artikel 3 EVRM wordt in zoverre ruimhartig gdmplementeerd, dat de vreemdeling, indien 
deze bepaling aan zijn verwijdering in de weg staat, in beginsel in aanmerldng komt voor een 
verblijfstitel. 

De Nederlandse jurispntdentie neemt de door het Hof geformuleerde maatstaven in acht Of het 
real risk-criterium in lijn met het Vilvarajah-arrest zo stringent toegepast moet blijven worden 
is evenwel onduidelijk. De jurisprudentie van de Cornmissie gaat wellicht in de richting van een 
minder strikte individualisering; of het Hof deze nieuwe lijn zal volgen zal birmen afzienbare 
tijd duidelijk worden. 

Op enkele onderdelen dienen aanpassingen pleats te vinden. 

(1) Uitsluitend zware strafbare feiten lawmen aan titelverlening in de weg staan wanneer de 
vreemdeling door artikel 3 EVRM tegen verwijdering beschermd word. Het algemene openbare 
orde-beleid mag ingevolge de jurisprudentie van de Rechtseenheidskamer dan ook niet 
onverkort op 3-EVRM-gevallen toegepast worden. Vc A4/4.3.2 dient ter mice aangepast te 
worden. 

(2) In de jurisprudentie dient de rechter zich er meer dan tot nu toe rekenschap van te geven dat 
de uitleg van artikel 3 EVRM per land verschilt, dat het filet uitgesloten is dat Nederland op een 
relevant punt een ruimere uitleg geeft dan het land waamaar betrokIcene uitgezet dreigt te 
worden, en dat alsdan vanwege het risico van indirect refoulement van verwijdering afgezien 
dient te worden. Het feit dat het beoogde land partij is bij het EVRM schept slechts een 
weerlegbaar vermoeden dat betrolckene aldaar geen risico loopt in strijd met artikel 3 EVRM 
naar het land van herkomst uagezet te worden. 

(3) Artikel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling suggereert dat het 
indirect - via een derde land - verwijderen near een artikel 3-situatie wel geoorloofd is. Ten 
onrechte ontbreekt een op artikel 3 EVRM gebaseerde bepaling parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 

542  Rb. 's-Gravenhage (Haarlem) 24 oktober 1997, JV 1998/7. 
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17.4.3.1 Analyse 

Refoulementverboden 

De betekenis van artikel 3 Antifolterverdrag ten opzichte van de andere 
refoulementverboden lijkt nogal gering. Zo beperkt deze bepaling zich slechts tot een 
verbod op verwijdering als daardoor het gevaar ontstaat dat de persoon in kwestie kan 
worden onderworpen aan foltering. Foltering wordt in artikel 1 lid 1 van het Verdrag 
gedefinieerd als een met bepaald oogmerk door of op aanstichten van, dan wel met 
instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiele 
hoedanigheid handelt, opzettelijk toebrengen van hevige pijn of hevig Iced. Op ten minste 
twee punten is de reikwijdte van artikel 3 van het Antifolterverdrag dus beperkter dan artikel 
3 EVRM. Zo valt het risico van de 'lichtere' vormen van onmenselijke of vernederende 
behandeling, en van daden van foltering waar geen overheidsfunctionaris direct of indirect 
bij betrokken is - wel bestreken door artikel 3 EVRM - buiten de werkingssfeer van artikel 3 
Antifolterverdrag. Volledigheidshalve wijzen wij er overigens nogmaals op, dat het CAT 
het begrip `overheidsfunctionaris' onlangs ruim heeft uitgelegd, in de zin dat ook 
gezagsdragers van clans e.d. als zodanig kunnen gelden. 543  

Niettemin heeft deze bepaling toch een meerwaarde, doordat het Antifoltercomite bij de 
toepassing ervan een soepeler invulling geeft van het risico-criterium clan bij artikel 3 EVRM 
tot nu toe gebruikelijk was. Dat kan een factor zijn in de versoepeling van het door de 
Straatsburgse instanties in het kader van artikel 3 EVRM gehanteerde risicocriterium. We 
komen hierop terug. 

Artikel 3 Antifolterverdrag is ook van toegepassing op situaties waarin de vreemdeling niet 
bedreigd wordt met rechtstreekse verwijdering naar het land waar hij mogelijk gefolterd zal 
worden, maar waarin het gaat om verwijdering naar een derde land, dat hem weer dreigt door te 
zenden naar het land waar hij het risico van foltering loopt. 5" In de standaarduitspraak Mutombo 
overwoog het CAT in algemene termen dat artikel 3 Antifolterverdrag zich verzette tegen 
verwijdering naar Zaire "or to any other country where he runs a real risk of being expelled or 
returned to Zaire" . 545  En in een recente zaak oordeelde het CAT dat, nu verwijdering naar Irak 
in strijd zou zijn met het refoulementverbod van artikel 3 Antifolterverdrag, ook de 
verwijdering naar Jordanie in strijd zou zijn met artikel 3 Antifolterverdrag, daar het risico van 
doorzending naar Irak filet uitgesloten kon worden.m 6  

Zoals hiervoor reeds is uiteengezet hanteert het CAT tot op heden in bepaalde gevallen een 
mildere risicomaatstaf dan de Straatsburgse organen. In dat verband wijzen we allereerst - nog 
eens - op artikel 3 lid 2 Antifolterverdrag, dat uitdruldcelijk opdraagt om bij de beoordeling van 

543  CAT 15 mei 1999, no. 120/1998 (Elmi/Australie). 
544  General comment van 21 november 1997: "The Committee is of the view that the phrase "another State" in 
article 3 refers to the State to which the individual concerned is being expelled, returned or extradited, as well as to 
any State to which the author may subsequently [curs. onzerzijds] be expelled, returned or extradited." 
545  CAT 27 april 1994, no. 13/1993 (Mutombo/Zwitserland), RV 1994, 16, MR 1994, 115. 
546  CAT 16 november 1998, no. 88/1997 (K/Zweden), JV 1999/72. 
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de omvang van het door verwijdering teweeggebrachte risico van foltering rekening te houden 
met "het bestaan in de betrokken Staat van een samenhangend patroon van grove, flagrante of 
massale schendingen van mensenrechten". Het Verdrag verplicht er derhalve expliciet toe om 
bij de inschatting van de gevaren die betroldcene te wachten staan het individuele vluchtverhaal 
te plaatsen en te beoordelen in het licht van de achterliggende algemene omstandigheden. 

Het Comit6 plaatst inderdaad de individuele positie van de asielzoeker in de algemene context 
van de mensenrechtensituatie in het land van herkomst, mat het bestaan van een samenhangend 
patroon van mensenrechtenschendingen uitdruldcelijk meewegen en eist minder stringent dan 
bijvoorbeeld het Straatsburgse Hof in Vilvarajah dat sprake is van special distinguishing featu-
res. Zie bijvoorbeeld het oordeel van het Comite in Mutombo, de leading case ter zake.' 

Anderzijds - zoals het Comae reeds in Mutombo overwoog - is het enkele bestaan van een 
samenhangend pawn van grove, flagrante of massale mensenrechtenschendingen op zichzelf 
onvoldoende voor de vaststelling dat verwijdering schending van artikel 3 Antifolterverdrag 
met zich brengt: 

Het CAT laat het individualiseringsvereiste derhalve niet los, maar past het minder strikt toe.'" 
Als de vreemdeling primair zijn land verlaat vanwege de algemene, slechte mensenrechtensitu-
atie, bijvoorbeeld voortvloeiend uit een burgeroorlog, dan ziet het CAT daarin niet een 
voldoende concreet risico om terugzending als een schending van artilcel 3 Antifolterverdrag te 
kwalificeren." Ben globaal, vaag en/of inconsistent vluchtrelaas is evenmin grond om zo een 
risico aan te nemen.' 

Daarentegen vereist de individualiseringstest niet dat sprake is van een grote mate van 
waarschijnlijlcheid dat de vreemdeling bij terugkeer aan foltering onderworpen zal worden. 
Weliswaar is het zo dat "the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere 
theory of suspicion." Echter, "the risk does not have to meet the test of being highly proba- 

' CAT 27 april 1994, no. 13/1993 (Muiombo/Zwiiserland), MR 1994, 115, RV 1994, 16. Zie met name punt 10 
van het commentaar van Femhout in MR 1994, 115. In dezelfde lijn ligt CAT 8 mei 1996, no. 21/1995 
(A./Zwitserland), RV 1996, 22, NJCM Bulletin 1997, p. 1101 e.v. 
5"  Zie voor een overzicht van wat oudere jurisprudentie in deze lijn, R. Bruin, 'Het Antifolter-comite en het 
Vluchtelingenverdrag', NAV 1997, p. 29 e.v. 
549  Geen real risk, want: "The Committee ... finds that it appears that the authoes main reason to leave his country 
was that he felt caught between two parties in the internal conflict. There is no indication that the author himself is 
personally targeted by the Sri Lanlcan authorities for repression" (CAT 19 mei 1998, no.94/1997 
(K1V./Zwiiserland)). 
" CAT 15 november 1995, no.23/1995 (X v. Spanje); CAT 28 april 1997, no.27/1995 (X/Zwirser/and); CAT 19 
mei 1998, no. 90/1997 (A.L.N./Zwitserland); CAT 16 december 1998, no. 100/1997 (JUA./Zwitserland). 
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'The aim of the determination, however, is to establish whether the individual concerned would 
be personally at risk of being subjected to torture in the country to which he would return. It 
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would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; additional 
grounds must exist that indicate that the individual concerned would be personally at risk" [curs 
onzerzijds]. 
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Medische rapporten die mogelijk duiden op ondergane marteling, in ieder geval warmer 
sprake is van het voortduren van martelpraktijken in het land van herkomst, leiden dan ook tot 
de conclusie dat zich een reeel risico als vereist voor toepasselijkheid van artikel 3 Antifol-
terverdrag voordoet, behoudens nader onderzoek door de staat en daaruit resulterend 
tegenbewijs. 552  Meer in het algemeen geldt een zeker voordeel van de twijfel ten gunste van de 
vreemdeling. 5" 

Het CAT eist van de klager dan ook geen volledig coherent vluchtrelaas, wanneer de klager 
maar een plausibele verklaring kan geven voor eventuele inconsistenties, zoals het feit dat hij is 
gemarteld: 

"the Committee considers that complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture 
and that such inconsistencies as may exist in the authors presentation of the facts are not material 
and do not raise doubts about the general veracity of the author's claims". 554  

Hetzelfde geldt wanneer betroklcene lijdt aan een post-traumatisch stess-syndroom. 555  Bevat het 
vluchtrelaas evenwel relevante inconsistenties die de vreemdeling niet aan de hand van medisch 
bewijs kan verklaren, dan komt het CAT tot de slotsom dat het risico van schending van artikel 
3 zich niet voordoet. 556  

Bij de beoordeling of zich het risico van een artikel 3-schending voordoet is niet relevant of de 
vreemdeling dit risico (mede) door eigen handelen over zich heeft uitgeroepen. Zo zal het 
gegeven dat hij primair door zijn eigen activiteiten in het land van toevlucht dit risico teweeg 
heeft gebracht geen grond zijn om hem de bescherming van het refoulementverbod van artikel 
3 te onthouden."' 

Artikel 3 Antifolterverdrag en derhalve ook het risicocriterium is evenzo aan de orde in 
gevallen waarin de vreemdeling niet bedreigd wordt door rechtstreekse verwijdering naar het 
land waar hij mogelijk gefolterd zal worden, maar waarin het gnat om verwijdering naar een 

551  General comment van 21 november 1997. Evenzo CAT 16 december 1998, no. 101/1997 (Haydin/Zweden), 
NAV 1999,48 en CAT 11 juni 1999, no. 103/1998 (S.M.R. en M.M.R./Zweden). Zie in vergelijkbare termen CAT 
10 november 1997, no. 28/1995 (E.A./Zwitserland), NAV 1998, p. 207 e.v.: "substantial grounds' in article 3 
require more than a mere possibility of torture but do not need to be highly likely to occur to satisfy that provision's 
conditions". Vgl. hieromtrent Bruin, NAV 1998, p. 145 e.v. 
552  CAT 15 november 1994, no. 15/1994 (Khan/Canada); CAT 15 november 1996, no. 43/1996 (Tala/ Zweden); 
CAT 12 november 1998, no. 97/1997 (Ayas/Zweden), JV 1999/S81; CAT 12 mei 1999, no. 124/1998 
(A./Nederland), JV 1999, 160. 
553  CAT 4 juli 1994, no. 15/1994 (Khan/Canada). 
554  CAT 8 mei 1996, no. 21/1995 (A./Zwitserland), RV 1996,22, NJCM Bulletin 1997, p. 1101 e.v.; CAT 8 mei 
1996, no. 41/1996 (Kisoki/Zweden); CAT 15 november 1996, no.43/1996 (Tala/Zweden); CAT 16 december 1998, 
no. 101/1997 (Haydin/Zweden), NAV 1999,48. Zie over deze jurisprudentie Bruin, NAV 1998, p. 874-875. 
555  CAT 12 november 1998, no. 97/1997 (Ayas/Zweden). 
556  CAT 9 mei 1997, no. 38/1995 (X./Zwitserland). 
557  CAT 29 mei 1998, no. 34/1995 (Aemei/Zwitserland): "the wording of article 3 does not distinguish between 
commission of acts, which might later expose the applicant to the risk of torture, in the country of origin or in the 
receiving country. In other words, even if the activities of which the author is accused in Iran were insufficient for 
article 3 to apply, his subsequent activities in the receiving country could prove sufficient for application of that 
article". Evenzo CAT 6 mei 1998, no. 61/1996 (X, Y. en Z./Zweden). 
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derde land, dat hem weer dreigt door te zenden naar het land waar hij het risico van foltering 

loop(' In Mutombo overwoog het CAT nog slechts in globak termen dat artikel 3 
Antifolterverdrag zich verzette tegen verwijdering naar Zaire "or to any other county where he 
runs a real risk of being expelled or returned to Zaire".". In een recente zaak is de risicomaatstaf 
ter zake van indirecte terugzending nader gespecificeerd. Het CAT had vastgesteld dat 
verwijdering naar Irak in strijd zou komen met het refoulementverbod van artikel 3 Antifol-
terverdrag. Zweden was evenwel voomemens betrokkene niet naar Irak, maar naar Jordanie te 
verwijderen. Het CAT oordeelde dat ook verwijdering naar Jordanie in strijd zou komen met 
artikel 3 Antifolterverdrag, nu het risico van doorzending naar leak niet uitgesloten kon worden, 
daar niet gegarandeerd was dat hij in Jordanie een verblijfstitel zou krijgen, en de groep van 
asielzoelcers waar de vreemdeling toe behoorde "are not entirely protectedfrom being deported 
to Iraq."' Anders gezegd: doorzending moet uitgesloten zijn. Van belang was daarbij wel, dat 
Jordanie weliswaar partij is bij het Verdrag, maar geen verklaring onder artikel 22 van het 
Verdrag heeft afgelegel, zodat de vreemdeling ten aanzien van verwijdering door dit land geen 
toegang tot het CAT heeft. 

Uiteraard impliceert het gegeven dat verwijdering een schending van artikel 3 Antifolterverdrag 
oplevert dat niet verwijderd mag worden. Is dat echter voldoende? Wordt aan de verplichtingen 
van het Verdrag voldaan door touter te 'gedogen', of 'uitstel van vertrek te verlenen', zonder de 
vreemdeling een verblijfstitel te verlenen? Een tweetal uitspraken van het CAT lijken in de rich-
ling te wijzen dat uit toepasselijkheid van artikel 3 van het Verdrag voor de staat inderdaad geen 
plicht tot titelverlening voortvloeit.'m Zeker is dat echter niet; daarvoor zijn deze uitspraken 
onvoldoende expliciet. 

17.4.3.2 Status van de uitspraken van het Antifoltercomik 

Nederland is partij bij het Antifolterverdrag, en heeft de bevoegdheid van het Comte erkend 
om kennisgevingen te ontvangen van personen onder Nederlandse rechtsmacht die stellen het 
slachtoffer te (zullen) zijn van een schending van onder meer het refoulementverbod van artikel 
3 Antifolterverdrag. Zulks kan leiden tot een oordeel van het Comae, dat Nederland, door tot 
verwijdering van betrokkene over te gaan, dit refoulemenverbod zou schenden (artikel 22 lid 7 
Antifolterverdrag). 
De juridische status van deze oordelen is niet duidelijk. Het Comte is weliswaar geen 
rechterlijke instantie of administratief beroepsorgaan: "the Committee against Torture is not an 
appellate, a quasi-judicial or an administrative body"?' Het Comte lcwalificeert zijn 
uitspraken echter wet als de Lid-Staten bindende (declaratoire) oordelen. Het ziet zichzelf als "a 

552  General comment van 21 november 1997: "The Committee is of the view that the phrase "another State" in 
article 3 refers to the State to which the individual concerned is being expelled, returned or extradited, as well as to 
any Stale to which the author may subsequently [curs. onzerzkids] be expelled, returned or extradited." 
5"  CAT 27 april 1994, no. 13/1993 (Mutombo/Zwitserland), RV 1994, 16, MR 1994, 115. 
560  CAT 16 november 1998, no. 88/1997 (K./Zweden), JV 1999/72. 
"' CAT 17 november 1997, no. 57/1996 (P.Q.L./Canada): "The Committee notes that article 3 of the Convention 
authorizes it to determine whether return would expose a person to the danger of being subjected to torture but that 
it is not competent to determine whether or not the author is entitled to a residence permit under a country's 
domestic legislation"; in vergelijkbare bewoordingen CAT 28 april 1997, no. 40/1996 (Mohamed/Griekenland). 
561  Zie het General Comment van 21 november 1997. 
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monitoring body created by the States parties themselves with declaratory powers only" . 363  Die 
oordelen, aldus het Comite, creeren evenwel de plicht van de betreffende Lid-Staat om te 
handelen met inachtneming van die oordelen. Zo besliste het Comite in Aemei: 

'The finding of a violation of article 3 has a declaratory character. Consequently, the State party 
is not required to modify its decision(s) concerning the granting of asylum; on the other hand, it 
does have a responsibility to find solutions that will enable it to take all necessary measures to 
comply with article 3 of the Convention". 564  

Het is de vraag of dit standpunt niet te ver gaat. Het Antifolterverdrag bevat geen bepaling die 
de Lid-Staten verplicht de oordelen van het CAT na te leven. 565  Ook de term view - zienswijze - 
in de authentieke Engelse tekst waannee de oordelen ex artikel 22 lid 7 Antifolterverdrag 
worden aangeduid geeft geen aanleiding om juridische binding aan te nemen. Het argument van 
Ingelse ten stone, inhoudend dat binding aan het oordeel van het Comite voortvloeit uit de 
verplichting ex artikel 14 Antifolterverdrag om rechtsherstel aan slachtoffers van 
verdragsschending te bieden, 566  gaat niet op. Het gegeven dat de Lid-staten verplicht zijn 
ingeval van schending rechtsherstel te bieden impliceert uit zichzelf uiteraard nog niet dat het 
het Comite is dat bindend vaststelt of van een schending sprake is. Wij concluderen dat het 
Comite niet de bevoegdheid heeft bindende uitspraken te doen inzalce de al dan niet naleving 
van het Antifolterverdrag.' 

Anderzijds kan niet volgehouden worden dat de uitspraken van het Comite rechtens geen 
enkele betekenis hebben. Wij houden het er op, dat het oordeel van het Comite, dat 
verwijdering schending van artikel 3 Antifolterverdrag zal opleveren, de status heeft van een 
gezaghebbende interpretatie,'" waarvan de nationale organen slechts op basis van een 
zwaarwegende motivering lumen afwijken. Voorzover het gaat om de uitleg die het Comite 
heeft gegeven van de risicomaatstaf gaan wij er van uit dat deze een correcte, en daannee voor 
Nederland bindende interpretatie vonnt. 

In dit verband rijst tevens de vraag wat de juridische status is van verzoeken van het Comite ex 
artikel 108 lid 9 van zijn Rules of Procedure om hangende de procedure bij het Comite van 
verwijdering af te zien. Deze bepaling luidt: 

"In the course of the consideration of the question of the admissibility of a communication, the 
Committee or the working group or a special rapporteur designated under rule 106, paragraph 3, 
may request the State party to take steps to avoid possible irreparable damage to the person or 
persons who claim to be victim(s) of the alleged violation. Such a request addressed to the State 
party does not imply that any decision has been reached on the question of the admissibility of 
the communication." 

563  General Comment van 21 november 1997. 
564  CAT 29 mei 1998, no. 34/1995 (Aemei/Zwitserland). 
565  Vgl. artikel 46 EVRM, dat wel zo een verplichting formuleert. 
566  Ingelse, p. 169-170. 
567  Zo ook Lawson, NJV 1999-2, P.  36, 38. 
568  Aldus ook Lawson, 1999-1, p. 38. 
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Het Comita stelt zich op het standpunt dat het negeren van zo een verzoek in strijd is met de 
'geest van het Verdrag. In de zaak van C. v. Venezuela oordeelde het: 

"the Committee is deeply concerned by the fact that the State party did not accede to the request 
made by the Committee under rule 108, paragraph 3, of its rules of procedure that it should 
refrain from expelling or extraditing the author while her communication was being considered 
by the Committee and thereby failed to comply with the spirit of the Convention. The 
Committee considers that the State party, in ratifying the Convention and voluntarily accepting 
the Committee's competence under article 22, undertook to cooperate with it in good faith in 
applying the procedure. Compliance with the provisional measures called for by the Committee 
in cases it considers reasonable is essential in order to protect the person in question from irrepa-
rable harm, which could, moreover, nullify the end results of the proceedings before the 
Committee." 569  

Hiermee volgt het CAT dezelfde lijn S de Europese Coztunissie voor de Rechten van de Mens 
in Cruz Varas."' Het Hof heef evenwel de visie van de Commissie niet aanvaard: er is geen 
rechtsplicht tot het voldoen aan een aanbeveling van de Straatsburgse organen. Anderzijds heeft 
zo een aanbeveling wel juridische relevantie, in de zin dat het negeren van een aanbeveling de 
emst van een naderhand geconstateerde schending van artikel 3 EVRM verhoogt."' Dezelfde 
redenering zouden we - mede gezien het op zichzelf niet bindende karalcter van de CAT-views - 
willen volgen ten aanzien van de verzoeken ex artikel 108 lid 9 van het CAT-reglement. De 
rechter'" en de Nederlandse regering" 5  gaan er tot op heden in ieder geval van uit dat er op 
zichzelf geen juridische verplichting is om zulke verzoeken op te volgen.'" 

17.4.3.3 Implementatie/nationale jurisprudentie 

Het in artikel 3 Antifolterverdrag neergelegde verwijderingsverbod is niet in wettelijke of 
beleidsregels geimplementeerd, maar wordt in het Nederlandse recht wet voorondersteld, zie 
artikel 22 lid 3 Vw, welke bepaling ongeluklcigerwijs lijkt te suggereren dat indirecte 
verwijdering naar een situatie van folterrisico rechtens geoorloofd is. Ten onrechte ontbreelct 
een met artikel 6 lid 5 Vw equivalente uitwerking van artikel 3 Antifolterverdrag. 

Ten overvloede wijzen we er op dat artikel 3 Antifolterverdrag een een ieder verbindende 
verdragsbepaling in de zin van artikelen 93 en 94 Grondwet is, welke zonder nadere 
implementatie in nationale regelgeving in rechte toepasbaar is, zonodig onder buiten toepassing 
laten van daamtee strijdig nationaal recht. 

De zelfstandige betekenis van artikel 3 Antifolterverdrag in de Nederlandse rechtspralctijk is tot 
op heden nogal beperIct. Er lijkt zich een lijn af te tekenen die er op neerkomt dat de 

569  CAT 16 december 1998, no. 110/98 (C./Venezuela), NAV 1999, 49; evenzo CAT 12 mei 1999, JV 1999/160. 
57°  ECRM 7 juni 1990, RV 1990, 15. 
571  EHRM 20 maart 1991, RV 1991, 18. 
577  Pres. Rb. 's-Gravenhage (Haarlem) 26 mart 1999, JV 1999/116. 
573  Aanh. Hand. Kamerstukken 1/1998-1999, nr. 897. 
5n  Anders Rieter, van Hoven & Flinterman, NJB 1999, p. 908-909. Kern van hun argumentatie is gelegen in het 
onherstelbare karakter van tern eventuele schending, voortvloeiend uit het negeren van het verzoek van het Comitt, 
en in de aantasting van de effectiviteit van de procedure bij het Comite. 
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risicocriteria, te hanteren bij de beoordeling van een beroep op artikel 33 lid 1 
Vluchtelingenverdrag, artikel 3 EVRM en artikel 3 Antifolterverdrag, dezelfde zijn. 5" Dat 
brengt het risico met zich dat de wat mildere uitleg die het CAT ter zake geeft onvoldoende aan 
bod komt. We wijzen er op dat het CAT een uitdruldcelijke toetsing aan artikel 3 
Antifolterverdrag vereist. 5" 

Onverenigbaar met het mildere CAT-criterium, ingevolge wellce medische rapporten die 
mogelijk duiden op ondergane marteling - in sarnenhang met het voortduren van 
martelpralctijken in het land van herkomst - het vermoeden (behoudens tegenbewijs) wettigen 
dat artikel 3 Antifolterverdrag van toepassing is', is het gestelde in IND-werkinstructie nr. 173 
van 11 augustus 1998 (NAV 1998, p. 781), dat bij de beoordeling van de asielmotieven 
"medische aspecten in beginsel geen rol (spelen), aangezien er medisch gezien (meestal) geen 
uitspraken te doen zijn over de oorzaak van medische klachten en/of littekens". 

Daarnaast wordt de (voor de staat) strenge maatstaf die het CAT aanlegt warmer het risico van 
indirect refoulement beoordeeld moet worden genegeerd. 

Dat de bewijsmaatstaven onder artikel 3 EVRM en artikel 3 Antifolterverdrag aan elkaar 
gelijkgesteld worden is overigens wel te begrijpen, nu het althans naar de tekst van deze 
bepalingen om elkaar overlappende voorschriften gaat. Is er een reed l risico van foltering in de 
zin van artikel 3 Antifolterverdrag, dan is crook een reed l risico van foltering in de zin van 
artikel 3 EVRM. 

Het voorgaande impliceert dat toepasselijkheid van artikel 3 Antifolterverdrag en dus van 
artikel 3 EVRM met zich brengt dat betroldcene - net als (andere) artikel 3 EVRM-gevallen - 
behoudens criminele antecedenten en/of toepasselijkheid van artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
in aanmerking komt voor een vergunning tot verblijf zonder beperkingen op grond van 
klemmende redenen van humanitaire aard, de C-status. 

17.4.3.4 Conclusie 

Artikel 3 Antifolterverdrag speelt op dit moment nog slechts een bescheiden rol in de 
Nederlandse asielprakijk. Dat is, gezien de jurisprudentie van het CAT waarin een tamelijk 
ruimhartige risicocriterium gehanteerd wordt dat soepeler lijkt te zijn van het real risk-criterium 
van artikel 3 EVRM, niet terecht. Op enkele punten zullen wijzigingen gerealiseerd moeten 
worden. 

(1) Het door het CAT aztngelegde milde criterium lijkt niet onverkort in de jurisprudentie 
toegepast te worden. Er lijkt een tendens te zijn om dit criterium aan het real risk-criterium van 

573  Rb. 's-Gravenhage (Zwolle) 30 maart 1998, JV 1998/77; Rb. 's-Gravenhage (Zwolle) 9 september 1998, JV 
1998/208; Pres. Rb. 's-Gravenhage (Haarlem) 26 maart 1999, JV 1999/116. 
576  CAT 15 november 1996, no. 43/1996 (Tala/Zweden); CAT 8 mei 1998, no. 89/1997 (Falakaflak/Zweden). 
577  CAT 15 november 1994, no. 15/1994 (Khan/Canada); CAT 15 november 1996, no. 43/1996 (Tala/Zweden); 
CAT 12 november 1998, no. 97/1997 (Ayas/Zweden), JV 1999/S81; CAT 12 mei 1999, no. 124/1998 
(A./Nederland), JV 1999/160. 
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artikel 3 EVRM gelijk te stellen. Daarbij wordt onder meer de (voor de staat) strenge maatstaf 
die het CAT aanlegt wanneer het risico van indirect refoulement beoordeeld moet worden 
genegeerd. 

(2) IND-werkinstructie nr. 173, volgens welke medische aspecten bij de beoordeling van de 
asielmotieven in principe geen rot spelen, is in strijd met het CAT-criterium, op grond waarvan 
medische rapporten die mogelijk duiden op ondergane marteling, wanneer tevens sprake is van 
voortduren van martelpralctijken in het land van herkomst, het vermoeden (behoudens 
tegenbewijs) wettigen dat artikel 3 Antifolterverdrag van toepassing is. 

(3) Artikel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling (incorrect) 
suggereert dat het indirect - via een derde land - verwijderen naar een artikel 3-situatie wel 
geoorloofd is. Ten onrechte ontbreelct een op artikel 3 Antifolterverdrag gebaceerde bepaling 
parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 

17.4.4 Bepalingenter zake van de verw ijdering sec 

her wordt een belcnopt overzicht gegeven van de bepalingen die onder omstandigheden de 
verwijdering als zodanig verbieden, los van hetgeen de vreemdeling in het land waamaar hij 
verwijderd wordt van anderen te wachten staat. Separate bespreking van de betekenis van deze 
bepalingen, bun implementatie en de beoordeling daarvan lawn we achterwege. De pralctische 
betekenis van deze bepalingen is beperlct. 

Relevant zijn in dit verband allereerst artikel 3 EVRM, artikel 7 IVBP en artikel 16 
Antifolterverdrag. Onder omstandigheden kan de fysieke of psychische toestand van de 
vreemdeling zodanig slecht zijn, dat de enkele verwijdering at met deze bepaling(en) in strijd is. 
Daarvan zal overigens niet snel sprake zijn. Zo oordeelde het EHRM in Cruz Varas dat zijn 
verwijdering niet met artikel 3 EVRM in strijd was nu zijn angst voor terugkeer ongegrond was, 
ook al leed hij aan een post-traumatisch stress-syndroom en verslechterde zijn psychische 
toestand na verwijdering."' In een min of meer vergelijkbare situatie oordeelde het CAT dat 
verwijdering niet in sirijd was met artikel 16 Antifolterverdrag." 9  Wij gaan er van uit dat in de 
pralctijk inachtneming van deze bepalingen door rechtstreelcse rechtelijke toetsing aan deze 
bepalingen alsmede door artikel 25 Vw voldoende verzekerd is. 

Zoals gezegd zal niet snel geconcludeerd worden dat verwijdering met genoemde artikelen in 
strijd is. Oat geldt ook voor andere gevallen dan vorengenoemde. Zo was verwijdering van een 
negenjarig meisje naar Zaire, waarbij de (vlieg)reis, inclusief een zes dagen durend verblijf op 
de luchthaven van Zurich, acht dagen in beslag nam en deels onbegeleid plaatsvond, volgens 
het EFIRM niet onverenigbaar met artikel 3 EVRM.' 10  

571  EHRM 20 maart 1991, RV 1991,18 (Cruz Varas). 
5"  CAT 19 juni 1998, no. 83/1997 (G.RB/Zweden),if 1998/188. 
5s°  EHRM 28 november 1996, NJCM-Bulletin 1997, p. 159 e.v.  . (Thaw). 
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Herhaaldelijke verwijdering naar een land zonder dat de vreemdeling daar toegelaten wordt - de 
situatie van onder meer de refugee in orbit - kan met artikel 3 EVRM in strijd komen."' 

Verwijdering kan daarnaast in strijd komen met artilcel 3 EVRM en daarmee vergelijkbare 
bepalingen wanneer er discriminerende redenen aan ten grondslag liggen. 582 0verigens zal 
beoordeling en veroordeling aan de hand van gelijkheidsbeginselen (artikel 14 EVRM, artikel 
26 IVBP) alsdan meer voor de hand liggen. 

Artikel 4 Protocol 4 EVRM verbiedt daarenboven de collectieve uitzetting van vreemdelingen, 
of deze nu discriminerend is of niet. Aan dit voorschrift is ons inziens voldaan in het 
Nederlandse vreemdelingenrecht voldaan, nu individuele beschildcingen worden gegeven en 
daartegen rechtsmiddelen openstaan waardoor de specifieke aspecten van elke zaak aangevoerd 
en beoordeeld lcunnen worden. 583  

17.4.5 Conclusies/Aanbevelingen 

17.4.5.1 Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag 

Refoulementverboden 

De Vreemdelingenwetgeving en de beleidsregels vormen grosso modo aanvaardbare 
implementaties van het refoulementverbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag. Het 
verbod wordt ruim opgevat. Ook de weigering aan de grens wordt er onder begrepen; de 
uitzondering van artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag wordt restrictief uitgelegd; het wordt 
geacht ook niet-kansloze asielzoekers, die nog niet als vluchteling erkend zijn, tegen 
verwijdering te beschennen; en aan toepasselijkheid wordt in het algemeen tevens een recht 
op een verblijfstitel gekoppeld warmer de vluchteling niet over een alternatief 
toevluchtsoord beschikt. 

Op onderdelen dienen in het licht van het refoulemenverbod aanpassingen plaats te vinden. 

(1) Sommige bepalingen - artikelen 6 lid 5, 15 lid 2 en 22 lid 2 Vw - wekken ten onrechte de 
indruk dat het verbod van artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag slechts beschermt tegen direct 
refoulement. Zij moeten zodanig aangepast worden, dat duidelijk is dat daarin ook het verbod 
op indirect refoulement voorondersteld wordt. 

(2) De niet-ontvankelijkheden van artikel 15 lid 4 en artikel 15b Vw en de kennelijk 
ongegrondheden van artikel 15c Vw vormen een nogal onsamenhangend geheel. Een grondige 
'opschoning' is nodig. 

58'  ECRM 17 juli 1980, D&R 21 (1981), p. 89; ECRM 14 mei 1984, RV 1984, 110; Hof 's-Gravenhage 29 
november 1987, RV 1987, 94. 
582  ECRM 14 december 1973, D&R 78-A (1994), p. 62 (East African Asians/Verenigd Koninkrijk). 
583  ECRM 16 december 1988, RV 1989, 45 (A./Nederland); Pres. Rb. Zwolle 23 maart 1981, KG 1981, 32. Vgl. 
EHRM 23 februari 1999, zaak no. 45925/99 (Pranjko/Zweden); zie ook Van Dijk/Van Hoof e.a., Theory and 
Practice of the Europan Convention on Human Rights, 's-Gravenhage 1998, p. 677. 
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Verenigde Naties 

Bovendien zijn deze bepalingen ten onrechte itnperatief geformuleerd. Het refoulementverbod 
vereist een materiele beoordeling met betrekking tot het vluchtelingschap en/of het voorhanden 
zijn van een vluchtaltematief. Staan deze bepalingen aan zulk een beoordeling in de weg, dan 
dienen re op grond van artikel 94 Gw wegens grijd met het refoulementverbod buiten 
toepassing gelaten te worden. Ze lcunnen dan ook beter geherformuleerd worden als indicaties, 
die een prima facie vermoeden rechtvaardigen dat de vreemdeling geen bescherrning in 
Nederland behoefk de vreemdeling moet in de gelegenheid gesteld worden dit vermoeden te 
weerleggen. Ten aanzien van excepties zoals artikelen 156 lid la en 15c lid lc Vw dient de 
mogelijkheid van weerlegging ook open te staan voor de vreemdeling die in het Dublin-
lancVveilig land van eerder verblijf nog niet is uitgeprocedeerd. 

(3) Het is problematisch dat naast de artikelen IF en 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag nog andere 
gewichtige redenen aanvaard worden op grond waarvan op de voet van attikel 15 lid 2 Vw de 
toelating als vluchteling geweigerd kan worden. Alsdan wordt een vluchteling die bij gebreke 
van een vluchtaltematief niet verwijderd mag worden een verblijfstitel onthouden, en wordt de 
verwerkelijking van de hem uit het Vluchtelingenverdrag toekomende aanspraken bemoeilijkt. 
Overigens dient het inroepen van zullce gewichtige redenen volgens de Rechtseenheidskamer 
tot uitzonderingen beperkt te blijven. Vc A4/4.3.2 en Vc 87/3.4.2 zijn met dit uitgangspunt in 
strijd. 

(4) Artikel 33 lid 1 Vluchtelingenverdrag beschermt ook asielzoekers die niet volstrekt kansloos 
zijn tegen verwijdering. Dit is in de Nederlandse regelgeving slechts voor de bezwaarfase 
geexpliciteerd (artikel 32 lid la Vw). Ten onrechte ontbreken soortgelijke bepalingen voor de 
aanvraagfase en de fase van beroep bij de rechter. Daamaast dient - in lijn hiermee - voor 
asielzoekers een uazondering op Vc A6/4.2.1 gemaalct te worden. 

17.4.5.2 Artikel 3 EVRNI 

Artikel 3 EVRM worth in zoverre ruitnhartig geimplementeerd, dat de vreemdeling, indien 
deze bepaling aan zijn verwijdering in de weg staat, in beginsel in aarunerking komt voor een 
verblijfstitel. 

De Nederlandse jurisprudentie neemt de door het Hof inz_ake wild 3 EVRM geformuleerde 
maatstaven in acht. Of het real risk-criterium in lijn met het Vilvarajah-arrest zo stringent 
toegepast moet blijven worden is evenwel onduidelijk. De jurisprudentie van de Commissie 
gaat wellicht in de richting van een minder strikte individualisering; of het Hof deze nieuwe lijn 
zal volgen zal binnen afzienbare tijd duidelijk worden. 

Op enkele onderdelen dienen in de regelgeving aanpassingen plaats te vinden. 

(1) Uitsluitend zware stratbare feiten kunnen aan titelverlening in de weg staan wanneer de 
vreemdeling door artikel 3 EVRM tegen verwijdering beschermd word. Het algemene openbare 
orde-beleid mag ingevolge de jurisprudentie van de Rechtseenheidslcamer dan ook niet 
onverkort op 3-EVRM-gevallen toegepast worden. Vc A4/4.3.2 dient ter rake aangepast te 
worden. 
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17.4.5.3 Artikel 3 Antifolterverdrag 

Refoulementverboden 

(2) In de jurisprudentie dient de rechter zich er meer dan tot nu toe rekenschap van te geven dat 
de uitleg van artikel 3 EVRM per land verschilt, dat het niet uitgesloten is dat Nederland op een 
relevant punt een ruitnere uitleg geeft dan het land waarnaar betroldcene uitgezet dreigt te 
worden, en dat alsdan vanwege het risico van indirect refoulement van verwijdering afgezien 
dient te worden. Het felt dat het beoogde land partij is bij het EVRM schept slechts een 
weerlegbaar vermoeden dat betrokkene aldaar geen risico loopt in strijd met artikel 3 EVRM 
naar het land van herkomst uitgezet te worden. 

(3) Artilcel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling suggereert dat het 
indirect - via een derde :and - verwijderen naar een artikel 3-situatie wel geoorloofd is. Ten 
onrechte ontbreekt een op artikel 3 EVRM gebaseerde bepaling parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 

Artikel 3 Antifolterverdrag speelt op dit moment nog slechts een bescheiden rol in de 
Nederlandse asielprakijk. Dat is, gezien de jurisprudentie van het CAT waarin een tamelijk 
ruimhartige risicocriterium gehanteerd wordt dat soepeler lijkt te zijn van het 'real risk'- 
criterium van artikel 3 EVRM, niet terecht. Op enkele punten zullen wijzigingen gerealiseerd 
moeten worden. 

(1) Het door het CAT aangelegde milde criterium lijkt niet onverkort in de jurisprudentie 
toegepast te worden. Er lijkt een tendens te zijn om dit criterium aan het 'real risk'-criterium van 
artikel 3 EVRM gelijk te stellen. Daarbij wordt onder meer de (voor de staat) strenge maatstaf 
die het CAT aanlegt wanneer het risico van indirect refoulement beoordeeld moet worden 
genegeerd. 

(2) IND-werkinstructie nr. 173, volgens welke medische aspecten bij de beoordeling van de 
asielmotieven in principe geen rol spelen, is in strijd met het CAT-criterium, op grond waarvan 
medische rapporten die mogelijk duiden op ondergane marteling het vermoeden (behoudens 
tegenbewijs) wettigen dat artikel 3 Antifolterverdiag van toepassing is. 

(3) Artikel 22 lid 3 Vw is onzuiver geformuleerd, in de zin dat deze bepaling (incorrect) 
suggereert dat het indirect - via een derde land - verwijderen naar een artikel 3-situatie wel 
geoorloofd is. Ten onrechte ontbreekt een op artikel 3 Antifolterverdrag gebaseerde 
bepaling parallel aan artikel 6 lid 5 Vw. 
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