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DEEL I 

Vorming van Europees Immigratie- en asielrecht 
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Hoofdstuk 1 	Inleiding 

11 

Dat er in de toekomst een samenhangend Europees asiel- en immigratierecht zal komen 
lijkt historisch onontkoombaar te zijn, maar niemand weet hoe en wanneer. Op dit 
moment is nog sprake van een gistingsproces waarvan de precieze uitkomst moeilijk te 
voorspellen is. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw hebben talloze bespre-
kingen op vele niveaus en in wisselende mate van voltalligheid van de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap een gecompliceerde innerlijke strijd te zien gegeven tussen poli-
tieke wil en onwil, een strijd waarin gemeenschappelijke beduchtheid voor onbeheers-
baarheid van asiel en immigratie vaak de doorslag gaf. Tezelfdertijd werden wezenlijke 
veranderingen aangebracht in het karakter van de Europese gezamenlijkheid. De 
econotnisch georienteerde Europese gemeenschappen (EGKS, EEG en Euratom) 
waarvan de instellingen al in 1965 waren 'gefuseerd', werden door de Europese Akte 
van 1986, het Verdrag van Maastricht van 1992 en het Verdrag van Amsterdam van 
1997 ingebed in het veel bredere kader van een zich schoksgewijze ontpoppende Euro-
pese Unie. Ook hier voltrok zich een hortend en stotend proces waar politieke wil en 
onwil om de voorrang strijden. Een boeiend proces waaraan veel valt waar te nemen en 
te onderzoeken. 

Wat wordt het gemeenschappelijke asiel- en immigratiebeleid van deze (con)federatie in 
ontwikkeling? Dat is de vraag waarop ons onderzoek was gericht. Dit rapport is in 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie (WODC) geschreven in een periode tussen de ondertekening van 
het Verdrag van Amsterdam in oktober 1997 en de inwerkingtreding ervan. Het 
onderzoek is afgesloten op 12 januari 1999. De onderzoeksvragen waren de volgende: 

1. Op welke wijze en in hoeverre vindt er harmonisatie plaats, en wat is het 
effect van de gekozen vorm van harmonisatie voor de samenhang van het 
rechtsgebied, de effectiviteit van de uitvoering, de bescherming van de 
belangen van de lidstaten en de bescherming van de rechten van individuen? 

2. Hebben besluiten op het gebied van asiel en immigratie in de verschillende 
lidstaten tot specifieke wets- of beleidswijzigingen geleid? 

3. Op basis van het meerjarig werkprogramma van de Raad dient de vraag 
beantwoord te worden in hoeverre welke (deel)onderwerpen reeds 'geregeld' 
zijn danwel nog regeling behoeven. Een en ander dient mede in het licht van 
het geheel van de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Amsterdam op het gebied van asiel en immigratie te worden geplaatst. 

4. Wat zijn de consequenties van de gekozen wijze van 'recht maken' voor de 
kwaliteit van het aldus gevormde recht, met name in verband met de 
realiteit van communautarisering van door het Verdrag van Amsterdam? 

De effectiviteit van harmonisatie staat in deze vragen centraal. Om de effectiviteit - 
doeltreffendheid - van jets te kunnen beoordelen zal men eerst moeten kunnen vaststel-
len wat het doel is dat ermee wordt nagestreefd. Pas daarna kan men immers zien of dat 
doel wordt getroffen. In de eerste vraag van de onderzoeksopdracht zijn vier belangen 
genoemd die met harmonisatie kunnen worden gediend: de samenhang van het rechtsge-
bied, de uitvoerbaarheid van de regelgeving, de belangen van de lidstaten en de belangen 



Het rapport bestaat uit twee delen. Ha eerste deel is een juridische analyse, geschreven 
door Boeles, Fernhout en Kuijpers. Het tweede deel is het verslag van een onderzoek, 
verricht door Gerritsma, Tax en Vrouenraets naar de vraag of en in hoeverre de tot 
dusverre genomen harmonisatiemaatregelen tot specifieke wetswijzigingen hebben 
geleid. 

Deel I 

Dee! II 

Dit deel omvat de verslagen van twee onderzoeken. 

Onderzoek a: de bereikte harmonisatie 

Om een beeld te krijgen van specifieke wetswijzigingen die door besluiten van de Ad 
Hocgroep Immigratie en de JBZ-Raad van de afgelopen jaren zijn teweeggebracht 
hebben wij de meest recente relevante wetgevingen van de vijftien lidstaten en de voor 
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van de betrokken individuen. Maar met de aanwijzing van de betrokken belangen is de 
doelstelling nog niet geidentificeerd. Zoals in hoofdstuk 3 wordt uiteengezet, is dat doe! 
de 'handhaving en ontwikkeling van de Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid'. 

Daarmee is voor de harmonisatie op het gebied van immigratie en asiel in de toekomst 
een omschreven uitgangspunt vastgelegd. Het is waarschijnlijk niet meer te achterhalen 
of die doelstelling impliciet, geheel of gedeeltelijk, wellicht ook al gold voor de 
harmonisatiepogingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Wat er echter zij van 
deze uit historisch oogpunt interessante vraag, voor de fase rth de inwerkingtreding van 
het verdrag van Amsterdam kunnen wij ervan uitgaan dat de effectiviteit van oude en 
nieuwe regelgeving op het gebied van irrunigratie en asiel moet worden afgemeten aan 
de mate waarin deze doelstelling wordt gediend. Op dat uitgangspunt is dit rapport 
gebouwd. 

Na dit korte inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de geschiedenis van de attri-
butie van bevoegdheden op het gebied van immigratie en asiel beschreven. In hoofdstuk 
3 geven wij aan hoe de harmonisatie van imrnigratie en asiel in verhouding staat tot de 
in de verdragen aangegeven doelstellingen, welke harmonisatiemethoden kunnen worden 
onderscheiden, en hoe de methode van harmonisatie (met inachtnerning van het subsi-
diariteitsbeginsel) mede worth bepaald door de aard van de regelgeving. In hoofdstuk 4 
onderzoeken wij de harmonisatiepretentie van de bestaande verdragen en de besluiten 
die op dit moment al zijn genomen en de bmikbaarheid van de gekozen instrumenten 
om die pretentie waar te maken. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de verdragen en de 
besluiten, die van 1990 tot de inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam zijn 
genomen, beschreven en bezien op inhoudelijke relevantie. In hoofdstuk 6 wordt de fase 
tot het Verdrag van Amsterdam geevalueerd, mede aan de hand van het in deel II 
opgenomen onderzoek. Daama komt de implementatie van het Verdrag aan de orde in 
hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk mondt uit in aanbevelingen. 



ons toegankelijke vakliteratuur en andere informatiebronnen over het nationale immigratie-
en asielrecht onderzocht. Wij hebben tien raadsbesluiten gekozen, ten aanzien waarvan 

wij een select aantal onderzoeksvragen hebben gesteld. Wij hebben getracht het aan deze 
onderzoeksmethode verbonden risico van verkeerde interpretatie van los van de context 
bekeken wetsbepalingen zoveel mogelijk te vertnijden door onze bevindingen, waar dat 
kon, te toetsen aan de vakliteratuur en andere bronnen. Ook hebben wij getracht de 
meest recente stand van de wetgeving te verwerken. Wij kunnen met dit onderzoek 
echter niet pretenderen een juridisch sluitende en feilloze weergave van de onderzochte 
situatie te geven. Wij verwachten wel dat het door ons gevonden beeld voldoende 
betrouwbaar is om te kunnen beoordelen in hoeverre de onderzochte raadsbesluiten het 
beoogde effect hebben gesorteerd. Dit onderzoek is voorbereid door Vrouenraets en 
uitgevoerd door Gerritsma. 

Onderzoek b: de historische ontwikkeling 

Het eerstgenoemde onderzoek kon slechts een beeld geven van de mate waarin de 
nationale wetgevingen op een bepaald tijdstip in overeenstemming waren met harmoni-
satiemaatregelen. Wat daaruit niet naar voren kon komen is, of de harmonisatiemaat-
regelen daadwerkelijk de aanleiding waren geweest voor wijzigingen op nationaal 
niveau. Om daarvan een indruk te krijgen hebben wij, door inventarisatie van berichtge-
ving in Migration News Sheet over de periode 1991 - 1998 de voorgenomen en doorge-
voerde wetgevingen in twaalf lidstaten onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
Tax. 

Bij de voorbereiding van dit rapport hebben wij veel steun ondervonden van de 
adviezen van mevr. mr.J.D.M. Steenbergen, verbonden aan het Instituut voor Immigra-
tierecht aan de Universiteit Leiden. Wij danken haar daarvoor. Ook gaat onze dank uit 
naar de contactpersonen en instanties in de lidstaten die zo vriendelijk waren om ons de 
meest recente relevante wetgeving in een voor ons toegankelijke taal toe te zenden: 
Caritas, (Oostenrijk); Caritas (Luxemburg); Comision Espagnola de Ayuda al Refugia 
(Spanje); D. Vanheule (Universiteit Antwerpen, Belgie); J. Vedsted-Hansen (Universiteit 
Kopenhagen, Denemarken); P. Holtmiiller (Amnesty International Duitsland); M. 
Pastore (A.S.G.I. Turijn, Italie); Irish Refugee Council; F. Julien-Laferriere (Universiteit 
Parijs-Zuid, Frankrijk); A. Kekkonen (UVI, Directorate of Immigration, Finland); P. 
Visanen (Ministerial Counsellor, Ministery of the Interior, Finland); E. Ulfvebrand 
(Rode Kruis, Zweden) en G. Joseph (Caritas Zweden). 

De beleidingscommissie bestond uit: prof. dr. J.W. de Zwaan (voorzitter), mr. drs J.H. 
Gerritsen, mr. drs. C.D. de Jong, mevr. mr . N.P.M. Jonkers, drs. J. van der Klaauw, 
mevr. drs. E.M. Naborn en mr. A.H. Sorel. 

Leiden - Nijmegen, januari 1999 

*** 
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Hoofdstuk 2 	De voorgeschiedenis: spanning tussen nationale bevoegdheden en 
een gezamenlijke aanpak van immigratie en asiel 

Sinds de oprichting in 1957 heeft de Europese Economische Gemeenschap in het teken 
gestaan van overdracht van nationale bevoegdheden ten behoeve van de totstandkoming 
van de vier fundamentele vrijheden. Op het gebied van het vrij personenverkeer van 
burgers van EG-lidstaten zijn veel bevoegdheden van de lidstaten overgedragen naar de 
organen van de gemeenschap. De uitleg van het gemeenschapsrecht door het Hof van 
Justitie EG heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Weliswaar heeft een werkgroep in 
1997 geconstateerd, dat de werking van het vrij verkeer van personen nog gebreken ver-
toont, en zijn aanleiding van dat rapport stappen gezet om tot vervolmaking te 
komen'. Maar aan het feit van de overdracht van bevoegdheden doet dat weinig af. 
Mede door de Hofjurisprudentie over de communautaire inhoud van het begrip 
'werknemer' 3, over de rechtstreekse werking van het verblijfsrecht 4, over de beperkte 
strekking van het openbare- ordevoorbehoud 5 , over de ruime betekenis van 'ontvangers 
van diensten' 6, over het verblijfsrecht van studenten en over andere kwesties is de 
competentie van de lidstaten te beslissen over toegang, toelating en uitzetting van 
burgers van andere lidstaten voor een groot deel van de gevallen afgeschaft of geredu- 

2 

3 

4 

5 

6 

Verslag van 18 maart 1997 van de Groep op hoog niveau, onder voorzitterschap van S. Veil 
(C4-0181/97); mededeling Europese Commissie, een actieplan voor het vrij verkeer van 
werknemers, COM (97) 586 def.; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verorde-
ning (EEG) 1612/68, voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEG en 
voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 
Raadgevend Comite voor het vrije verkeer en de sociale zekerheid van communautaire 
werknemers en tot wijziging van Verordeningen (EEG) 1612/68 en (EEG) 1408/71; 
COM(1998) 394 def, 98/0229(COD), 98/0230(COD) en 98/0231(COD). 

De voornaamse conclusie van de werkgroep-Veil was, dat het wettelijk kader van het vrij 
verkeer van personen op enkele uitzonderingen na al bestaat, en dat de meeste problemen 
die de mensen ondervinden kunnen worden opgelost zonder dat de wetgeving veranderd 
hoeft te worden. 

Bijvoorbeeld: Lawrie-Blum, zaak 66/85, Jur. 1986, 2121; Levin, zaak 53/81 Jur. 1982, 1035; 
Kempf, zaak 139/85, Jur. 1986, 1741. 

Bijvoorbeeld, Reyners, Zaak 2/74, Jur. 1974, 631; Royer, zaak 48/75, Jur. 1976, 497; Pieck, 
zaak 157/79, Jur. 1980, 2171; Lopes da Veiga, zaak 9/88, Jur. 1989, 2989. 

Bijvoorbeeld, Rutili, zaak 36/75, Jur. 1975, 1219; Bonsignore, zaak 67/74, Jur. 1975, 297; 
Boucherau, zaak 30/77, Jur. 1977, 1999. 

Bijvoorbeeld: Luisi en Carbone, zaken 286/82 en 26/83, Jur. 1984, 377; Forcheri, zaak 
152/82, Jur. 1983, 2323; Gravier, zaak 293/83, Jur. 1985, 593. 
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ceerd tot een declaratoire bevoegdheid 7 . Aan de lidstaten is op het gebied van immigra-
tiewetgeving en beleid een restbevoegdheid gebleven voor die gevallen waarin onderda-
nen van andere lidstaten geen aan het gemeenschapsrecht onleend recht op verblijf 
bezitten. Ook de controlerende bevoegdheden van de lidstaten ten aanzien van het 
grensoverschrijdend verkeer van EG-onderdanen zijn tot een minimum terug gebracht s . 

2.1 Communautaire bevoegdheden ten aanzien van burgers van derde landen; de theorie 

De vraag naar de bevoegdheid van de Gemeenschap ligt heel anders wanneer het gaat 
om staatsburgers van derde landen. Toch is de scheiding tussen de bevoegdheden ten 
aanzien van gemeenschapsonderdanen en die ten aanzien van onderdanen van derde 
landen niet messcherp. Al bij de oprichting van de EEG kon men betogen dat het 
stellen van regels inzake het verkeer van burgers van derde landen tot de competentie 
van de gemeenschap behoorde. Het toenmalige art. 3 van het EEG-verdrag omschreef 
als een van de doelstellingen van de gemeenschap de afschaffing tussen de lidstaten van 
hinderpalen voor het vrij verkeer van personen. Dit, zonder restrictie voor wat betreft 
de nationaliteit. Nu deze doelstelling in de aanhef van art. 3 ten dienste werd gesteld 
van de in art. 2 omschreven hoofddoelstelling van de instelling van een gemeenschappe- 
lijke markt, kon worden betoogd dat art. 100 (nu 94) EEG-verdrag dan wel art. 235 (nu 
308) EEG-verdrag de Raad bevoegd maakte tot het vaststellen van richtlijnen ten 
aanzien van het (vrij) verkeer van personen ongeacht hun nationaliteit 9. Het regelen 
van het vrij verkeer van personen is dan immers krachtens art. 3 jo 2 EG-verdrag hetzij 
'rechtstreeks van invloed op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke 
markt' hetzij 'noodzakelijk om een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezen-
lijken'. Daar is wel tegenover gesteld, dat het blijkens bepalingen verderop in het 
Verdrag alleen zou gaan om het verkeer van personen in verband het het verrichten van 

7 

8 

9 

Sommige auteurs menen zelfs dat de bevoegdheid van de lidstaten tot het verlenen van de 
nationaliteit door het gemeenschapsrecht is ingeperkt: Stephen Hall, Nationality, Migration 
Rights and Citizenship of the Union, p. 43, 44; G.R. de Groot, the Relationship between 
the Nationality Legislation of the Member States of the European Union and European 
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economische activiteitenl°, maar die redenering is niet dwingend. Zij wordt tegengespro-
ken door twee op art. 235 (nu 308) van het verdrag gebaseerde Richtlijnen van 1990 
inzake economisch niet-actieve personen. Als art. 3 van het verdrag geen betrekking had 
op het verkeer van economisch niet-actieve personen, zou bezwaarlijk kunnen worden 
volgehouden dat de richtlijnen, zoals art. 235 (nu 308) van het verdrag vergt, noodzake-
lijk waren om 'een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken'. 

In latere wijzigingen van dit verdrag en in het EU-verdrag, waarover hieronder meer, is 
de term '(vrij) verkeer van personen' regelmatig gebruikt in een context waar evident 
werd gedoeld op personen met de nationaliteit van een derde staat. Zo werd sinds het 
Verdrag van Maastricht in art. 3 sub d EG-verdrag gesproken van binnenkomst en 
verkeer van personen in de interne markt overeenkomstig art. 100 C (inmiddels verval-
len), dat betrekking had op visumplicht voor derdelanders. En in de toenmalige tekst 
van art. K.1 (nu: 29) van het EU-verdrag werden onderwerpen van immigratie en asiel 
vermeld als aangelegenheden van gemeenschappelijk belang 'met het oog op de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van de Unie, met name het vrije verkeer van personen 
(...)'. Bij het Verdrag van Amsterdam is een nieuwe titel in het EG-verdrag ingevoerd 
met de veelzeggende naam 'vrij verkeer van personen, asiel en immigratie'. Het eerste 
artikel van die titel spreekt van maatregelen die erop gericht zijn het vrije verkeer van 
personen te waarborgen (...)". Mocht het zo zijn geweest, dat in het verleden aan de 
term 'vrij verkeer van personen' een beperkte betekenis moest worden gehecht, dan is 
die beperking door latere verdragswijzigingen komen te vervallen. Maar er zijn aanwij-
zingen dat ook in het verleden van zo'n beperkte betekenis geen sprake was. 

In de artikelen 39 ev (ex 48) EG-verdrag inzake het vrij verkeer van werknemers 
ontbreekt een expliciete verwijzing naar de nationaliteit van een lidstaat. Daarin 
verschillen deze bepalingen van die waarin de vrijheid van vestiging en diensten wordt 
geregeld (artt. 43 (ex 52) e.v., artt 49 (ex 59) e.v.). Men kan op goede gronden betogen, 
dat de Raad derhalve bevoegd was maatregelen te treffen met betrekking tot het vrij 
verkeer van werknemers van alle nationaliteiten 12 . Als dat zo is, dan zou in Verorde-
ning 1612/68 en Richtlijn 68/360 (beide gebaseerd op art. 40 (ex 49) EG verdrag) tot op 
zekere hoogte gebruik zijn gemaakt van de in het EG-verdrag gegeven bevoegdheid. Het 
recht op toegang tot de arbeidsmarkt van de lidstaten is in die verordening en die 
richtlijn primair toegekend aan werknemers met de nationaliteit van een lidstaat maar 
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J.P.H. Donner, De ontwikkeling van het vrije verkeer van personen binnen de Europese 
Gemeenschappen en de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen, SEW 
1990, P.  767; S. Hall, Nationality, Migration Rights and Citizenship of he Union, Dor-
drecht, Boston, Londen, 1995, p. 159 e.v. 

Art. 61 EG-verdrag. 
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66k aan personen ongeacht hun nationaliteit, mits die behoren tot de in die verordening 
omschreven kring van familieleden. Nergens in ant. 39 - 42 (ex 48 - 51) EG-verdrag 
wordt vermeld dat met 'werknemers' 66k hun 'familieleden, ongeacht de nationaliteit' 
worden bedoeld. Maar de Raad was tot deze regeling van het verkeer van familieleden 
bevoegd omdat zijn bevoegdheid het regelen van vrij verkeer van derdelanders omvatte. 
Die bevoegdheid werd ontleend aan art. 39 (ex 48) EG-verdrag, welk artikel op zijn 
beurt op art. 3 EG-verdrag voortbouwt. 

Een dergelijke, rechtstreeks op een specifieke bepaling over vrij personenverkeer 
gebaseerde, redenering kan niet dienen ter verklaring van de bevoegdheid van de Raad 
om in Richtlijn 73/148 op gelijke voet als bij de werknemers de toelating van familie-
leden van zelfstandigen en dienstenverleners en -ontvangers te regelen. De richtlijn was 
gebaseerd op ant. 44 lid 2 (ex 54 lid 2) en 52 lid 2 (ex 63 lid 2) EG-verdrag. De in die 
artikelen omschreven rechten zijn echter uitdrukkelijk gereserveerd voor onderdanen 
van de lidstaten. Tenzij de Raad geacht zou moeten worden onbevoegd te hebben 
besloten, lijkt de enige denkbare basis te liggen in art. 94 (ex 100) of art. EG-verdrag, in 
samenhang met de toen in art. 3 EG-verdrag omschreven doelstelling: ten dienste van de 
totstandkoming van de gemeenschappelijke markt moesten de hinderpalen voor het vrij 
verkeer van personen (ongeacht hun nationaliteit) worden opgeruimd. 

De juistheid van dit betoog is nooit ter toetsing aan het Hof van Justitie EG voorgelegd. 
Wel heeft het Hof in 1987 vastgesteld dat het immigratiebeleid ten aanzien van onderda-
nen van onderdanen van derde landen de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden 
binnen de gemeenschap kan beInvloeden, en mede daarorn valt onder de onderwerpen 
op sociaal gebied, bedoeld in art. 137 (ex 118) EG-verdragn. Het Hof meent kennelijk 
dat het immigratiebeleid met betrekking tot derdelanders minstens 'van invloed is' op 
het functioneren van de gemeenschappelijke markt. Voor het vaststellen van bevoegd-
heid van de Raad tot het maken van richtlijnen op grond van art. 94 (ex 100) EG-
verdrag is dan nog slechts nodig dat die invloed als 'rechtstreeks' kan worden aange-
merkt. Onlangs heeft het Hof overwogen dat de binnenkomst en het verkeer in de 
interne markt van een onderdaan van een derde land 'noodzakelijkerwijze impliceert' 
dat hij zich op het grondgebied bevindt en dat hij volgens de regels vergunning heeft 
gekregen om op dat grondgebied te verkeren". Het is van daaruit maar een kleine stap, 
te stellen dat regelgeving inzake het verlenen en weigeren van vergunningen met betrek-
king tot het verblijf van derdelanders op het gemeenschappelijk grondgebied 'noodza-
kelijkerwijze' samenhangt met, en dus noodzakelijk is voor het tot standbrengen van 
een interne, cq. een gemeenschappelijke markt'. Daarmee zou, als art. 94 (ex 100) de 
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Commissie - Raad, Zaak C-170/96, 12 mei 1998 (luchthaventransitvisa). 
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FlvJ EG 9 juli 1987, gevoegde zaken 281, 283 t/m 285 en 287/85, Bondsrepubliek Duitsland 
en anderen tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur 1987, p. 3203. 

Het Hof heeft weliswaar in een juridisch advies van 1994 [1994] 1-5267 uitgemaakt dat de 
maatregelen inzake verkeer en binnenkomst van personen, bedoeld in het toenmalige an. 3 
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bevoegdheid niet leverde, in elk geval reeds de bevoegdheid van de Raad tot het maken 
van richtlijnen op basis van art. 235 (nu 308) EG-verdrag zijn gegeven. 
De Europese Commissie gaf in 1995 te kennen dat zij art. 94 (ex 100) EG-verdrag in elk 
geval als een voldoende rechtsbasis beschouwde voor richtlijnen die de personencontrole 
aan de binnengrenzen en het reizen van derde-landers over het gezamenlijke grondge-
bied betreffen. Zij heeft op basis van art. 94 (ex 100) EG-verdrag in 1995 twee ontwerp-
richtlijnen ingediend die betrekking hebben op de afschaffing van de personencontro-
le" aan de binnengrenzen en op een recht van onderdanen van derde landen om 
binnen de Gemeenschap te reizen 17. De ontwerp-richtlijnen zijn nog in behandeling. 

2.2 Communautaire bevoegdheden ten aanzien van burgers van derde landen: de praktijk 

In de praktijk is men er echter steeds van uitgegaan dat het EEG-verdrag zoals dat in 
1957 was opgesteld geen bevoegdheden gaf aan de gemeenschapsorganen tot het regelen 
van personenverkeer met betrekking tot derdelanders buiten de gevallen waarin dat ten 
aanzien van familieleden van EG-burgers met een communautair verblijfsrecht al was 
gebeurd. Die visie kwam overeen met wat de regeringen van de, of minstens enkele, 
lidstaten als wenselijk beschouwden. Men wilde de beheersing op nationaal niveau van 
immigratie en asiel niet zonder meer uit handen geven". Dat betekende dat de juridi-
sche vormgeving van de bevoegdheden op dit gebied nog moest gaan plaatsvinden. De 
ontstaansgeschiedenis van de vorming van een Europees immigratie- en asielrecht kan 
dan ook worden beschreven als een moeizaam en verbrokkeld onderhandelingsproces 
tussen de lidstaten over het behoud en de overdracht van bevoegdheden, een proces 
waarbij de Commissie aan de zijlijn voorzichtig heeft geprobeerd mee te sturen". 

De ontwikkeling in de richting van een unie, waarin de personencontrole aan de 
binnengrenzen van de lidstaten zou worden afgeschaft, een unie met (min of meer) 
gemeenschappelijke regels voor immigratie en asiel van burgers van derde landen is 
ingezet in december 1974, toen de staats- en regeringleiders op een topconferentie de 
wens formuleerden om nog voor het eind van dat decennium het geheel van de 
betrekkingen van de lidstaten om te zetten in een Europese Unie. In 1976 publiceerde 
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Tindemans een rapport onder de titel 'Het Europa van de mens' 20, waarin de Raad 
onder meer werd aanbevolen het geleidelijk verdwijnen van de personencontrole aan de 
binnengrenzen als doelstelling te aanvaarden. Deze gedachte is uiteindelijk neergelegd in 
het bij de Europese Akte van 1986 in het verdrag ingevoerde art. 8a (nu: 14). In dit 
artikel werd het begrip 'interne markt' geintroduceerd, dat werd omschreven als omvat-
tende een 'ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer van goederen, perso-
nen", diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit verdrag'". 
De interne markt moest volgens dat artikel uiterlijk 31 december 1992 zijn voltooid. 

Ondertussen hadden vijf lidstaten (Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Belgie, 
Luxemburg en Nederland) besloten in kleiner verband te werken aan een samenwerking 
die tussen de gezamenlijke lidstaten nog niet al te vlot wilde lukken, wat resulteerde tot 
het op 14 juni 1985 gesloten Akkoord van Schengee. Daarin kwamen zij onder meer 
overeen te streven naar opheffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 
en verlegging daarvan naar de buitengrenzen. De daarop volgende jaren kenmerkten 
zich door simultane inspanningen om door intergouvernementeel overleg voortgang te 
boeken in het overleg tussen de vijf 'Schengenstaten' en de gezamenlijke lidstaten van de 
gemeenschae. In juni 1990 werden als resultaat daarvan de Overeenkomst van Dublin 
en het Schengen Uitvoeringsverdrag getekend. 

2.3 Schengen, Dublin en de beperking van nationale bevoegdheden 

Wat betekenen deze verdragen voor de bevoegdheden van de afzonderlijke staten op het 
gebied van toegang, verblijf en uitzetting van staatsburgers van derde landen? In veel 
opzichten hebben de verdragsstaten hun bevoegdheden beperkt en zich bij de uitoefe-
ning daarvan gebonden aan in die verdragen omschreven restricties, criteria en procedu-
res. Zo hebben de Schengenstaten bun bevoegdheid tot het uitvoeren van persoonscon- 
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Bulletin EG; suppl. 1/76. 

Opnieuw was er sprake van vrij verkeer van personen zonder restrictie voor wat betreft 
hun nationaliteit. 

Zie over de inhoud van het begrip 'interne markt' J.P.H. Donner, tap. p. 776 - 779. 

Trb. 1985, 102. 

Zie bijvoorbeeld het rapport van de groep van coordinatoren van 5 en 6 juni 1989 aan de 
Europese Raad (het 'Palma document'), waarin werd aangedrongen op een reeks juridische 
maatregelen, waaronder harmonisatie van het visumbeleid en de voorwaarden voor toegang 
tot de Gemeenschap, aanvaarding van identieke internationale verplichtingen met betrek-
king tot asiel, een systeem tot vaststelling van de verantwoordelijke staat voor behandeling 
van een asielverzoek, een vereenvoudigde procedure voor kennelijk ongegronde asielverzoe-
ken, voorwaarden voor het verkeer van de aanvrager tussen de lidstaten, mogelijke 
harmonisatie van de criteria voor verlening van asiel en de vluchtelingstatus, en bestudering 
van een financieringssysteem. 
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trole aan de binnengrenzen van het Schengengebied vrijwel geheel opgegeven 25 . De 
nationale controle aan de buitengrenzen is door het verdrag gestroomlijnd 26. De 
Schengenstaten hebben hun vrijheid tot het stellen van voorwaarden aan toegang tot het 
grondgebied onderworpen aan de in de SUO gestelde criteria 27  en delen hun bevoegd-
heid tot het afgeven van visa voor een gebied dat hun territorium omvat met de andere 
verdragsstaten". Ook de bevoegdheid van de Schengenstaten tot het weigeren van 
toegang is beperkt, door de binding aan de in art. 5 SUO vermelde criteria en door de 
invloed die andere Schengenstaten daarop kunnen uitoefenen door middel van signale-
ring ter fine van weigering van toegang". De Schengenstaten hebben voorts hun 
bevoegdheid tot het afwegen van het belang van een derdelander bij een verblijfs-
vergunning tegen het belang van hun openbare orde aangepast, in die zin dat nu ook de 
openbare orde van andere Schengenstaten in de weging moet worden betrokken 30. In 
asielzaken hebben de Schengenstaten en de staten die partij zijn bij de Overeenkomst 
van Dublin hun bevoegdheid tot het in behandeling nemen van een asielverzoek be-
perktm. Zij hebben zich voorts impliciet verbonden elkaars beslissingen in asielzaken te 
erkennen. De bevoegdheid tot het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen van deze 
verdragen is overgedragen aan het Uitvoerend Comite (SUO) en het Comite (Dublin). 
De bevoegdheden van nationale organen van de verdragspartijen zoals parlement en 
rechter zijn ten gevolge van deze verdragen inhoudelijk veranderd en in bepaalde op-
zichten verarmd. De vrijheid van de individuele verdragsstaten, bepaalde als onwenselijk 
ervaren ontwikkelingen al dan niet te criminaliseren, is in hoofdstuk 7 SUO beperkt. Er 
is overigens behalve van beperking ook sprake van uitbreiding van nationale competen-
ties, nu verdragsstaten de bevoegdheid hebben gekregen om maatregelen te nemen 
(verlening en weigering van visa, signalering van vreemdelingen in het Schengen 
Informatie Systeem) die mede gelden voor andere verdragsstaten 

Er was dus sprake van importante beperkingen op, en wijzigingen van de bevoegdheden 
van de vijf staten die partij waren bij de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst, inmiddels 
uitgebreid tot 13 EG-lidstaten, alsmede Noorwegen en Ijsland. Het ging daarbij in hoge 
mate om de regeling van formele aspecten en de uitoefening van controle op het gebied 
van immigratie en asiel. Maar ten aanzien van de voorwaarden voor toegang tot het 
Schengengebied en het visumstelsel bracht het verdrag een vergaande inhoudelijke 
unificatie. En ook de uit het verdrag voortvloeiende wederzijdse erkenning van criteria 
van openbare orde en criteria voor de erkenning van vluchtelingschap had inhoudelijke 
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hoofdstuk 2 SUO. 

Hoofdstuk 3 SUO. 

Art. 96 SUO. 

Art. 25 SUO. Zie ook art. 49 lid 3 Vw. 

Hoofdstuk 7 SUO, Overeenkomst van Dublin. 



implicaties. 

Wat geldt voor de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, geldt mutatis mutandis, met 
inachtneming van de beperking tot het onderwerp van de verdeling van de verantwoor-
delijkheden voor behandeling van asielverzoeken, ook voor de invloed van de Overeen-
komst van Dublin op de bevoegdheden van de vijftien lidstaten van de EG. 

Voor de gezamenlijke EG-lidstaten in hun totaliteit is deze ontwikkeling na Dublin 
gestagneerd. Het was de bedoeling dat de lidstaten van de gemeenschap, na de Overeen-
komst van Dublin andere onderwerpen die in de SUO samenhangend waren opgeno-
men in afzonderlijke verdragen zouden regelen. In dat kader is er door de EEG-lidstaten 
langdurig onderhandeld over een ontwerp voor een verdrag inzake de overschrijding 
van de buitengrenzen". Die onderhandelingen liepen vast op een geschil tussen Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk over de status van Gibraltar. 

Ten gunste van wie of wat werden de bevoegdheden van de verdragsstaten bij Schengen 
beperkt? Niet alle beperkingen van nationale bevoegdheden hebben noodzakelijkerwijs 
geleid tot overdracht van bevoegdheden. Vaak ging het om bevoegdheden die nationaal 
bleven worden uitgeoefend, maar met inachtneming van bij over krachtens verdrag 
vastgestelde regels. Bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het verlenen en weigeren van 
toegang tot het eigen grondgebied. Voorzover er bevoegdheden zijn overgedragen, zijn 
die in een aantal gevallen overgedragen aan andere partijen bij de overeenkomst. 
Bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het verlenen van toegang het hele gebied van de 
gezamenlijke Schengenstaten. Maar er zijn ook bevoegdheden overgedragen aan het 
Uitvoerend Comite. Het Uitvoerend Comite van Schengen kreeg in het algemeen tot 
taak 'toe te zien op de juiste toepassing van deze Overeenkomst'. Naast deze algemene 
taak gal het verdrag het Uitvoerend Comite tal van bijzondere bevoegdheden. Zo moest 
het nadere regelingen vaststellen met betrekking tot de overschrijding van de bui-
tengrenzen door het 'kleine grensverkeer' en de pleziervaart en de kustvisvangst (artikel 
3). Voorts nam het de 'nodige' beslissingen met betrekking tot praktische details van 
grenscontrole en grensbewaking (artikel 8). Daarnaast stelde het Uitvoerend Comite vast 
aan de hand van welke criteria (ter bepaling van het 'hoofdreisdoel') de voor afgifte van 
het eenvormige visum bevoegde verdragsstaat wordt bepaald (artikel 12 lid 3). Een 
uitvoerige taakomschrijving voor het Uitvoerend Comite met betrekking tot visa staat 
in artikel 17 SUO. Ook elders in het verdrag werden verspreid taken aan het Uitvoe-
rend Comite toegekend". 

Dit geldt mutatis mutandis ook weer bij de Overeenkomst van Dublin. Bevoegdheden, 
bijvoorbeeld die tot het behandelen van een asielverzoek, worden nationaal uitgeoefend 
met inachtneming van bij of krachtens het verdrag gestelde regels; maar de bevoegdheid 
tot inbehandelingneming van een asielverzoek is tevens overgedragen aan andere 
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verdragsstaten conform de regels voor de verdeling van verantwoordelijkheid; en er zijn 
ook bevoegdheden in handen gegeven van het Comite, bijvoorbeeld tot tijdelijke 
opschorting van de verplichtingen van een verdragsstaat. 

2.4 De oprichting van de Europese Unie; consequenties voor de bevoegdheden 

Intussen stonden de ontwikkelingen niet stil. Betrekkelijk kort na de ondertekening van 
de de Schengen Uitvoeringsovereenkomst en de Overeenkomst van Dublin kwam in 
1992 het verdrag van Maastricht tot stand, waarin de Europese Unie werd opgericht. In 
het Unieverdrag, dat aanvangt met gemeenschappelijke bepalingen (titel I), werden de 
verdragen tot oprichting van de EGKS, Euratom en de EEG (bij deze gelegenheid door 
schrapping van het woord 'economische' omgedoopt tot Europese Gemeenschap") 
geincorporeerd en opgenomen onder titel II, III en IV. Deze drie verdragen tezamen 
plegen te worden aangeduid als de 'eerste pijler' waarop het Unieverdrag rust. Vervol-
gens werden bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids 
beleid opgenomen in titel V (de 'tweede pijler') en bepalingen betreffende de samenwer-
king op het gebied van justitie en binnenlandse zaken in titel VI (de 'derde pijler'). Deze 
wat tweeslachtige constructie, waarin de verworvenheden van de Europese gemeenschap-
pen (het 'acquis communautaire') werden gereserveerd voor de eerste pijler, en waarin de 
twee andere pijlers een nieuw juridisch kader bevatten voor een intensievere samenwer-
king tussen de lidstaten op nieuwe gebieden, heeft tal van rechtsvragen opgeroepen, 
waaronder de niet onbelangrijke vraag of de Europese Unie rechtspersoonlijkheid 
bezit". 

Immigratie en asiel werden in de derde pijler (art. K.1 Titel VI) aangewezen als aangele-
genheden van gemeenschappelijk belang 'met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie, met name het vrije verkeer van personen, en onverrninderd 
de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap'. Hoewel het leek of het verdrag de 
intergouvernementele besluitvormingspraktijk die op het gebied van immigratie en asiel 
in zwang was geraakt, binnen de derde pijler grotendeels ongehinderd liet voortgaan, 
heeft het Unieverdrag toch essentiele wijzigingen gebracht in de bevoegdheden van de 
lidstaten op dit gebied. Belangrijk is art. C EU-verdrag, waarin staat dat de Unie 
beschikt over een institutioneel kader dat de samenhang en de continuiteit van het 
optreden gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie verzekert, en 
tegelijk het acquis communautaire in acht neemt en ontwikkelt. Het Europees parle-
ment, de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie oefenen, aldus art E EU-verdrag, 
hun bevoegdheden uit onder de voorwaarden en ter verwezenlijking van de doelstellin-
gen die zijn vastgesteld in enerzijds de bepalingen van de Verdragen tot oprichting van 

34 Art. G EU-verdrag. 

35 	Zie hierover N.M. Blokker en T. Heukels, The European Union: historical origins and 
institutional challenges, in: Ton Heukels, Niels Blokker, Marcel Brus (eds.) 'The European 
Union after Amsterdam', Kluwer Law International, Den Haag, Londen, Boston, 1998, en 
D. Curtin en I. Dekker, The European Union as a 'Layered' International Organisation: 
Institutional Unity in Disguise, in: P. Craig and G. de Biirca (eds.), 'European Union Law: 
An Evolutionary Perspective' (Oxford, 1999). 



de Europese Gemeenschappen (...) en anderzijds andere bepalingen van het EU-verdrag. 

Voortaan was in deze bepalingen en in titel VI van het EU-verdrag de bevoegdheid tot 
het nemen van besluiten op de in art. K.1 genoemde gebieden formeel neergelegd bij de 
Raad, met in de meeste gevallen een initiatiefrecht van de Comtnissie en van iedere 
lidstaat. In art. K.4 is een Coordinatiecomite van hoge ambtenaren opgericht". In art. 
K.6 kreeg het Europese parlement een bescheiden adviserende rol en aan het Hof werd 
weliswaar in art. L de competentie op het gebied van besluiten krachtens art. K.3 • 
ontzegd, maar de mogelijkheid werd in art. K.3 lid 2 onder c, derde alinea opengehou-
den dat het Hof bevoegd zou worden verklaard tot uitleg van door de Raad opgestelde 
overeenkomsten. 

Bovendien werd bij het Unieverdrag een nieuwe bepaling 100C opgenomen in het EG-
verdrag die twee functies had: het visumplichtbeleid werd gecommunautariseerd, en 
andere onderwerpen op het gebied van samenwerking tussen justitie en binnenlandse 
zaken konden eveneens onder het EG-verdrag worden gebracht als daartoe op grond 
van art. K.9 EU-verdrag werd besloten. Van die mogelijkheid is nooit gebruik ge-
maakt". 

In het algemeen betekende het EU-verdrag dus een beperking van de bevoegdheden van 
de lidstaten tot het maken van intergouvernementele afspraken door de instelling van 
een institutioneel kader dat volgens in het verdrag voorgeschreven lijnen ging besluiten 
over aangelegenheden van immigratie en asiel. En de nationale bevoegdheden tot het 
vaststellen van de derde Staten waarvan de burgers aan visumplicht zijn onderworpen 
werden geheel overgeheveld naar de Raad, met een exclusief initiatiefrecht van de 
Commissie. 

Van dat moment af kreeg de Europese besluitvorming over immigratie en asiel een 
ander gezicht. In plaats van de vele gremia waarin tot 1992 activiteiten en denkwerk 
werden verricht", werd nu gewerkt volgens de in titel VI uitgezette beslissingslijnen. 
Vooruitlopend op inwerkingtreding van het Unieverdrag, die plaatsvond op 1 november 
1993, hebben de ministers belast met immigratiezaken van de lidstaten (de 'Ad Hoc 
Groep Immigratie', ook wel aangeduid als de 'immigratieraad') in 1992 en 1993 al min 
of meer volgens dat model gewerkt. Zo kwamen op 30 november en 1 december in 
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Zie voor de relatie tot Coreper: J.W. de Zwaan, Het cornice van permanente vertegenwoor-
digers: ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen, 
Deventer, 1993, p. 276 e.v. 

Bij ha Verdrag van Amsterdam is deze bepaling vervallen. 

Zie J.P.H. Donner, De ontwikkeling van het vrije verkeer van personen binnen de 
Europese Gemeenschappen en de overeenkomst ter uitvering van het akkoord van 
Schengen, SEW, 1990, p. 770, 771; en P. Bodes, Vrij verkeer van personen: mensenrechten 
aan de buitengrenzen, SEW 1990, p. 724. 
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Londen twee resoluties, twee aanbevelingen, een conclusie en twee beslissingen tot 
stand39, en op 1 juni 1993 in Kopenhagen twee resoluties en een aanbeveling 40. Na 1 
november 1993 volgden nog reeksen besluiten van de Raad. 

Volgens artikel K.3 EU-verdrag kon de Raad besluiten nemen tot 
(a) een gemeenschappelijk standpunt 
(b) een gemeenschappelijk optreden 
(c) een overeenkomst. 

In de praktijk heeft de Raad zijn besluiten op het gebied van immigratie en asiel veelal 
gegoten in een lichtere vorm, namelijk resoluties, aanbevelingen, guidelines, interim re-
ports en conclusies. En twee gevallen heeft de Raad in het kader van de harmonisatie 
van immigratie en asiel een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld" en in een viertal 
gevallen is het gekomen tot een gemeenschappelijk optreden". Een overeenkomst is 
niet tot stand gekomen, hoewel de Commissie wel een tweetal initiatieven voor een 
verdrag heeft genomen". 
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39 	Resolutie inzake kennelijk ongegronde asielverzoeken, Resolutie over een geharmoniseerde 
benadering ten aanzien van vraagstukken betreffende derde landen van ontvangst; aanbeve-
ling betreffende de praktijken van lidstaten rond uitzetting; aanbeveling betreffende transit 
ter fine van uitzetting; conclusies inzake landen waar in het algemeen geen ernstig risico van 
vervolging bestaat; beslissing tot het oprichten van een clearing house; beslissing betreffende 
de oprichting van een centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake 
asielaangelegenheden (CIBGA); beslissing betreffende de organisatie en ontwikkeling van het 
Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en 
immigratie (CIBGI). 

40 Resolutie inzake de harmonisatie van het nationale beleid in de lidstaten betreffende 
gezinshereniging; resolutie over zekere gemeenschappelijke richtlijnen met betrekking tot de 
toelating van bijzonder kwetsbare personen uit het voormalige Joegoslavie; aanbeveling 
betreffende controle op en uitzetting van onderdanen van derde landen die zonder machti-
ging verblijf houden of werken. 

41 	Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1886 inzake de geharmoniseerde toepassing van 
de definitie van de term 'vluchteling' in artikel 1 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 
1951 betreffende de status van vluchtelingen, PB L 63/2, 13.3.96; Gemeenschappelijk 
standpunt van 25 oktober 1996 over bijstandstaken en informatiestages vO6r de grens, PB L 
281/1, 31.10.96. 

42 	Gemeenschappelijk optreden van 30 november 1994 ter vereenvoudiging van het reizen van 
scholieren uit derde landen, die in een lidstaat verblijven, PB L 327/1, 19.12.94; Gemeen-
schappelijk optreden van 3 maart 1996 met bertrekking tot de luchthaventransitregeling, PB 
L 63/8, 13.3.96; Gemeenschappelijk optreden van 14 oktober 1996 houdende een beleidska-
der voor de initiatieven van de lidstaten betreffende de verbindingsofficieren, PB L 268/2, 
19.10.96; Gemeenschappelijk optreden van 16 december 1996 inzake een uniform model 
voor verblijfstitels, PB L 7/1, 10.1.97. 

43 	Voorstel voor een akte van de Raad tot vaststelling van een Overeenkomst betreffende de 
overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten, COM(93) 684 def. PB C 11/6, 15.1.94, 
en Voorstel voor een akte van de Raad tot vaststelling van een overeenkomst betreffende de 
regels voor de toelating van onderdanen van derde landen tot de lidstaten, COM(97) 387 



Onklaarheid bestaat over de al dan niet bindende kracht van besluiten krachtens artikel 
K.3 EU-verdrag, althans voorzover die niet resulteren in een overeenkomst of een 
gemeenschappelijk optreden. Met betrekking tot een gemeenschappelijk optreden in de 
Tweede Pijler lezen wij in art. J.3 sub 1 dat de Raad bij het vaststellen ervan de precieze 
draagwijdte moet bepalen en in art. J.3 sub 4 dat het de lidstaten bindt bij het innemen 
van standpunten en bij hun verdere optreden. Over de bindende aard van een gemeen-
schappelijk standpunt zegt art. J.2 lid 2 dat 'de lidstaten verzekeren dat hun nationale 
beleid met de gemeenschappelijke standpunten overeenstemt'. Voor de beoordeling van 
de bindende kracht van resoluties, aanbevelingen en conclusies ontbreekt in het EU-ver-
drag ieder verder aanknopingspunt. Volgens de Nederlandse regering, die bij elk 
ontwerpbesluit van de Raad aan het Nederlandse parlement pleegt mee te delen of het 
naar haar mening bindend is of niet, zijn de bewoordingen van het besluit bepalend 
voor de bindendheid ervan". 

Een interessante maar netelige vraag is, of sommige door de Raad aangenomen teksten 
wellicht in weerwil van hun vrijblijvende benaming als verdragen moeten worden aange-
merkt". Op zich was de bevoegdheid van de Raad tot het opstellen van verdragen in 
het toenmalige art. K.3 EU-verdrag gegeven. Voor de vraag of een overeenkomst een 
verdrag is is de vorm noch de benaming bepalend". Het gaat erom of de partijen de 
bedoeling hadden juridische rechten en verplichtingen te creeren die door het volken-
recht worden beheerst 47. Bij afwezigheid van een duidelijke bedoeling van partijen 
moet deze worden afgeleid uit duidelijke 'commitments' en de omstandigheden van het 
geval. De vraag wordt hier slechts gesignaleerd en niet beantwoord. 

Wat betekenen deze besluiten voor de bevoegdheden van de lidstaten? Dat moet per 
besluit worden bezien. In het algemeen moet men vaststellen dat van beperking van 
nationale bevoegdheden slechts sprake kan zijn bij bindende besluiten van de Raad. 
Voor het overige zou er sprake moeten zijn van vrijwillige samenwerking op grond van 
politieke afspraken. Deze problematiek wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 bij de 
bespreking van de afzonderlijke besluiten. 
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def. - 97/0227(CNS), PB C 337/9, 7.11.1997. 

TK 1993-1994, 23 490, nr 8. 

De navolgende beschouwingen zijn ontleend aan een notitie van de Permanente Commissie 
van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht van 
september 1998 over de verdragsrechtelijke status van terugkeerregelingen. 

Aegan Sea Continental Shelf Case (Jurisdiction), ICJ Rep. (1978), p. 1, p. 39; South-West 
Africa Cases (Preliminary Objections), ICJ Rep. 1962, p. 331. 

26 

Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objecti-
ons, ICJ Rep. 1961, p. 31; Case Concerning Maritime Delimitation and territorial Questions 
Between Quatar and Bahrein (Jurisdiction on Admisibility), Judgment of 1 July 1994, par. 
25. 



2.5 Het Verdrag van Amsterdam en de bevoegdheden van de lidstaten 

Op 2 oktober 1997 werd het Verdrag van Amsterdam ondertekend. In de bevoegdheden 
van de lidstaten op het gebied van immigratie en asiel brengt dit verdrag belangrijke 
verschillen aan, nu dit hele gebied uit de derde pijler naar een nieuwe titel IV van het 
EG-verdrag is verhuisd. En het hele complex van regelingen dat in het kader van de 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst en de toetredingsverdragen was ontstaan, aangeduid 
als het Schengen acquis, is aangewezen om bij de inwerkingtreding van het verdrag te 
worden geIncorporeerd in het Unieverdrag. Voorzover dit acquis regelingen van 
immigratie en asiel betreft zal de rechtsgrondslag, die door de Raad met eenparigheid 
van stemmen moet worden vastgesteld, in het EG-verdrag moeten worden gezocht, nu 
de derde pijler voor die grondslag geen enkel aanknopingspunt meer zal bevatten. 

De nieuwe titel IV van het EG-verdrag zal echter niet gelden voor het Verenigd Ko-
ninkrijk, Terland en Denemarken, zolang deze landen dat niet willen". Denemarken 
neemt niet deel aan de besluitvorming over maatregelen overeenkomstig titel IV, maar 
kan te alien tijde meedelen geheel of gedeeltelijk afstand te doen van zijn uitzonderings-
positie". Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen deelnemen aan de besluitvor-
ming over maatregelen over immigratie en asiel in het kader van die titel, en zullen aan 
de besluitvorming gebonden zijn, als zij dat tijdig schriftelijk te kennen geven". En 
ook de operatie van het overbrengen van het Schengen acquis naar het Unie-verdrag 
geldt vooralsnog niet voor alle lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben 
bedongen dat het Schengen acquis tot nader order niet voor deze landen zal gelden. En 
Denemarken, dat nog \TO& het tot stand komen van het Verdrag van Amsterdam tot 
Schengen was toegetreden, heeft bedongen dat het - na de vaststelling van de rechts-
grondslag van het Schengen-acquis in het Unieverdrag - ten opzichte van de andere 
partijen van de Schengen-overeenkomsten dezelfde rechten en verplichtingen behoudt als 
daarv66r". 

Deze figuur, die men zou kunnen omschrijven als een afsplitsine van drie lidstaten 
ten opzichte van de andere lidstaten, is in verdragsrechtelijke termen benoemd als een 
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Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel 7a van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, PB C 
340/97, 10.11.97; Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
PB C340/99, 10.11.97; Protocol betreffende de positie van Denemarken, PB C 340/101, 
10.11.97. 

Artt. 1, 5, 7 Protocol betreffende de positie van Denemarken, PB C 340/101, 10.11.97. 

Art. 3 Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, PB C 
340/99, 10.11.97 

Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, PB C 
340/93, 10.11.97. 

27 

In de MvT bij de Goedkeuringswet voor het Verdrag van Amsterdam wordt gesproken van 
'constructieve onthouding' (TK 1997-1998, 25 922 (R 1613), nr 3 p. 9). Deze terminologie 
verwijst naar art. 23 (ex J.13) EU-verdrag. 



Zie over de bevoegdhedenproblematiek recentelijk P.J. Leefmans, Externe milieubevoegdhe-
den, Deventer, 1998, p. 160 e.v. 
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nauwere samenwerking tussen die andere lidstaten. In an. 43 - 45 (ex K.15 - K.17) EU-
verdrag zijn algemene bepalingen opgenomen ter regeling van toekomstige vormen van 
nauwere samenwerking. Aanvullende bepalingen, die betrekking hebben op de derde, 
resp. de eerste pijler, zijn opgenomen in ant. 40 - 42 (ex K.12 - K.14) van het EU-ver-
drag en art. 11 (ex 5a) EG-verdrag. Nu immigratie en asiel niet meer in de derde pijler 
voorkomen zal voor deze onderwerpen art. 11 (ex 5a) EG-verdrag relevant zijn. Volgens 
art. 11 (ex 5a) EG-verdrag is nauwere samenwerking met gebruikmaking van de 
instellingen, procedures en regelingen van de verdragen niet toegestaan (a) op gebieden 
die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gemeenschap, (b) als zij afbreuk doet 
aan beleidslijnen, acties of programma's van de gemeenschap, (c) als zij betrekking heeft 
op het burgerschap van de Unie of onderdanen van de lidstaten onderling discrimineen, 
(d) indien zij niet blijft binnen de bij het EG-verdrag aan de gemeenschap verleende 
bevoegdheden en (e) indien zij discriminatie of beperking van de handel tussen de 
lidstaten vormt of de mededingingsvoorwaarden tussen de lidstaten vervalst. De 
algemene bepalingen van an 43 - 45 (ex K.15 - K.17) EU-verdrag stellen enkele rand-
voorwaarden zoals: dat samenwerking alleen is toegestaan als het om een meerderheid 
van de lidstaten gaat, en dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de bevoegdheden, 
rechten en verplichtingen en belangen van de niet participerende lidstaten. Op bun 
beun moeten de niet deelnemende lidstaten de tenuitvoerlegging van de samenwerking 
niet belemmeren. 

De regeling voor nauwere samenwerking in art. 11 (ex 5a) EG-verdrag laat blijkens het 
vijfde lid de bepalingen van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het 
kader van de Europese Unie onverlet. Toch zou moeten worden aangenomen dat de 
lidstaten bij het vaststellen van nauwere samenwerking zoals die reeds is neergelegd in 
het Verdrag van Amsterdam moeten hebben beoogd die beginselen alvast in acht te 
nemen. En als dat niet zo is, is het legitiem de vraag te stellen in hoeverre in dit speciale 
geval van de beginselen van an. 11 (ex 5a) is afgeweken, en welke consequenties die 
afwijkingen hebben voor de instandhouding van het acquis conzmunautaire. 

Voor dit hoofdstuk, waarin de geschiedenis van de bevoegdheden op het gebied van 
immigratie en asiel wordt geschetst, is vooral interessant dat art. 11 (ex 5a) EG-verdrag 
nauwere samenwerking alleen toelaat als die geen betrekking heeft opgebieden die onder 
de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. Betekent dit, dat de in The! IV 
EG-verdrag geregelde onderwerpen geen van alle onder de exclusieve bevoegdheid van 
de gemeenschap kunnen vallen? 

Die conclusie lijkt in zijn algemeenheid te simpel. Voor de lidstaten die zich aan the! IV 
EG-verdrag hebben verbonden zullen wel degelijk bevoegdheden tot het exclusieve 
domein van de gemeenschap kunnen (gaan) behoren, 66k als andere lidstaten zich (nog) 
niet aan the! IV hebben willen committeren. Exclusiviteit zal in de toekomst kunnen 
ontstaan waar nu nog concurrerende bevoegdheden bestaan, mits de Gemeenschap van 
zijn bevoegdheden gebruik maakt". Of er - in die tot 12 lidstaten beperkte betekenis - 
sprake is van een exclusieve communautaire bevoegdheid moet per onderwerp aan de 
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hand van de tekst van het verdrag worden bezien, waarbij ook het Schengen-acquis 
moet worden betrokken. 
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Exclusiviteit zal op dit moment niet gauw kunnen worden geconstateerd, nu de 
regelgeving in het kader van titel IV nog op gang moet komen. Van exclusiviteit lijkt 
geen sprake te zullen zijn waar het verdrag uitdrukkelijk spreekt van minimumnormen - 
wat gebeurt in art. 63 sub 1 b, c, d en sub 2 - of wanneer de lidstaten zich expliciet 
bevoegdheden hebben voorbehouden - wat is gebeurd ten aanzien van art. 62 sub 2 a en 
art 63 sub 3 en 4 EG-verdrag. 

In elk geval zijn het belangrijke bevoegdheden - exclusief of niet - die de 12 lidstaten in 
handen van de Raad hebben gelegd: 

" toegang: 
het vaststellen van normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van 
personencontroles aan de buitengrenzen in acht moeten nemen: art. 62 sub 2 a 
EG-verdrag; 
het vaststellen van voorschriften over visa en vaststelling van de voorwaarden 
waaronder burgers van derde landen hoogstens drie maanden vrij kunnen reizen 
op het grondgebied van de lidstaten: art 62 sub 2 b en sub 3 EG-verdrag; 
* verblijfi 
het stellen van voorwaarden voor toegang en verblijf en normen inzake de afgifte 
door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels: art. 63 sub 3 EG-verdrag; 
het vaststellen van minimumnormen voor het aanmerken van burgers van derde 
landen als vluchteling; het vaststellen van minimumnormen voor de procedures tot 
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus; het vaststellen van minimum-
normen voor de opvang van asielzoekers en het vastellen van criteria en instru-
menten voor het aanwijzen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek: art. 63 sub 1 a t/m c EG-verdrag; 
het vaststellen van mimimumnormen voor tijdelijke bescherming van ontheemden 
en andre beschermenswaardige personen: art. 63 sub 2 a EG-verdrag; 
het vaststellen van de rechten en voorwaarden volgens welke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven in andere lidstaten mogen 
verblijven: art. 63 sub 4 EG-verdrag; 
* controle: 
het regelen van de afschaffing van de personencontrole aan de binnengrenzen: art. 
62 sub 1 EG-verdrag; 
het nemen van maatregelen betreffende illegale immigratie en illegaal verblijf met 
inbegrip van repatriering van illegaal verblijvende personen: art. 63 sub 3 EG-
verdrag; 

Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn in het EG-verdrag, in een protocol en in 
een verklaring uitdrukkelijk bevoegdheden aan de lidstaten voorbehouden: 

een lidstaat mag op de gebieden, bestreken door art. 63 sub 3 en sub 4 (maatrege-
len van immigratiebeleid en maatregelen inzake verblijf van legaal in een lidstaat 
verblijvende derde-landers op het grondgebied van andere lidstaten) nationale bepa- 
lingen handhaven of invoeren die met het EG-verdrag en met internationale 
overeenkomsten verenigbaar zijn (art. 63 voorlaatste zin); 
de bepalingen van art. 62 sub 2 a (normen en procedures die de lidstaten bij de 



Aanbeveling van 30 november/ 1 december 1994, PB C 274, 19.09.1996. 

Aanbeveling van 24 juli 1995, PB C 274, 19.09.1996. 

PB C 340/93, 10.11.1997. 

2.6 Externe bevoegdheden 
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57 Zie over de grondslagen van externe bevoegdheid van de Gemeenschap uitvoerig P.J. 
Leefmans, Externe milieubevoegdheden, Communautairrechtelijke grenzen aan externe 
milieubevoegdheden van de EG-lidstaten, Deventer, 1998, p. 12 - 52. 
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uitvoering van personencontroles aan de buitengrenzen in acht moeten nemen) 
laten de bevoegdheid van de lidstaten om met derde landen over overeenkomsten 
te onderhandelen of overeenkomsten te sluiten onverlet, mits daarbij de commu-
nautaire wetgeving en andere desbetreffende internationale overeenkomsten 
worden geeerbiedigd (Protocol betreffende de buitenlandse betrekkingen van 
lidstaten in verband met de overschrijding van de buitengrenzen); 
de lidstaten kunnen met derde staten onderhandelingen voeren en overeenkomsten 
sluiten over aangelegenheden die vallen onder an. 63 lid 3 sub a EG-verdrag 
(voorwaarden voor toegang en verblijf en normen inzake de afgifte van langlopen-
de visa en verblijfstitels) mits deze overeenkomsten stroken met het gemeenschaps-
recht (verklaring bij de slotakte betreffende art. 63 lid 3 sub a). 

In dit overzicht zijn de externe verhoudingen en bevoegdheden van de Gemeenschap op 
het gebied van immigratie en asiel buiten beschouwing gebleven. Tot dusverre was er op 
het niveau van de Unie en de Gemeenschap geen extern optreden met betrekking tot 
immigratie en asiel. De Raad heeft zich enoe beperkt aanbevelingen te doen betreffende 
een standaardmodel van een bilaterale overnameovereenkomst tussen een lidstaat van de 
Europese Unie en een derde land" en betreffende de opstelling van protocollen ter 
uitvoering van overnameovereenkomsten". Het opstellen van overnameovereenkom-
sten, het opnemen van terugnameclausules in bilaterale overeenkomsten en het sluiten 
van repatrieringsovereenkomsten werd overgelaten aan de lidstaten. Maar door de 
incorporatie van het Schengen-acquis zal de vraag naar de externe bevoegdheden niet 
meer kunnen warden omzeild. Dat komt enerzijds doordat de Schengen-staten wel 
overeenkomsten hebben gesloten met derde landen, en anderzijds doordat Noorwegen 
en IJsland geen lidstaten zijn van de Unie maar wel partij zijn bij de Schengen-verdra-
gen. De omschrijving van het 'Schengen-acquis' in de bijlage bij het Protocol tot 
opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie" omvat niet 
deze overeenkomsten met derde staten en evenmin de overeenkomsten met Noorwegen 
en IJsland. In art. 6 van dat protocol is de bevoegdheid van de Raad tot het sluiten van 
overeenkomsten met Noorwegen en IJsland vastgelegd. Het lijkt onontkoombaar, dat de 
Raad ook buiten het verband van het Schengen-acquis de impliciete bevoegdheid zal 
blijken te hebben tot het sluiten van overeenkomsten met derde staten". Juist daarom 
is vermoedelijk in het Protocol betreffende de buitenlandse betrekkingen van lidstaten 
in verband met de overschrijding van de buitengrenzen uitdrukkelijk vastgelegd, dat de 
bevoegdheden van de Raad niet exclusief zijn. De normen en procedures die de lidstaten 
bij de uitvoering van personencontroles aan de buitengrenzen in acht moeten nemen 
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laten de bevoegdheid van de lidstaten om met derde landen over overeenkomsten te 
onderhandelen of overeenkomsten te sluiten onverlet. daarbij de communautaire 
wetgeving en andere desbetreffende internationale overeenkomsten worden geeerbiedigd. 

Dit is de situatie zoals die tot nu toe is gegroeid, en die de uitgangspositie bepaalt voor 
dit rapport over de vraag hoe de harmonisatie van immigratie en asiel onder de werking 
van het Verdrag van Amsterdam zouden moeten geschieden. 



Hoofdstuk 3 Uitgangspunten voor harmonisatie van immigratie en asiel 

3.1 De beleidsdoeleinden van de Raad en de Commissie 

De uitgangspunten voor het beleid zijn in de loop van de tijd in verschillende stukken 
van de Commissie en de Raad neergelegd. 

In een Mededeling van 1 maart 1985 aan de Raad over richtsnoeren voor een commu-
nautair migratiebeleid 58  heeft de Commissie ten aanzien van uit derde landen afkomsti-
ge migranten de nadruk gelegd op het veiligstellen van rechten van rnigranten, op 
sociale en educatieve integratie van rnigranten, op het creeren van mogelijkheden van 
reintegratie van klandestiene migranten in het land van herkomst, geleidelijke uitbrei-
ding van de beginselen van sociale zekerheid zoals neergelegd in de asociatie- en 
samenwerkingovereenkomsten tot de uit derde landen afkomstige migrerende werkne-
mers, en (in een ontwerpresolutie) op verbetering van de kwaliteit van kosteloze juridi-
sche bijstand. 

Op 5 en 6 juni 1989 heeft de Groep van Coordinatoren 'Free circulation of people' in 
Palma de Mallorca ten behoeve van de leden van de Europese Raad een stuk opgesteld, 
het zogeheten 'Palma-document' waarin voorstellen werden gedaan voor maatregelen die 
moesten worden genomen ter verwezenlijking van een ruimte zonder binnengrenzen 59 . 
Hoewel dit stuk vooral een lijst met voornemens bevat staan er ook kort enkele 
uitgangspunten in omschreven: 

'The achievement of an area without internal frontiers could involve, as necessary, 
the approximation of national laws and their rules of application and scope, colla-
boration between national administration and a prior strengthening of checks at 
external frontiers. It is a task with two facets: "ad intra" and "ad extra". 
'In keeping with the traditional values of the Member States of the Community, 
the Coordinators insist that the stepping-up of controls at external frontiers 
should not go beyond what is strictly necessary for safeguarding security and law 
and order in the Member States. The also draw attention to the Declaration 
against Racism and Xenophobia adopted in 1986 by the European Parliament, the 
Council, the Representatives of the Member States and the Commission'. 

De Comrnissie heeft in twee Mededelingen van oktober 1991 60  aan de Raad en het 
Europese Parlement over immigratie en over het recht van asiel een aantal beleidsopties 
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COM(85)-48 def. 

Gepubliceerd in E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies in the 
European Union, Kluwer law International, Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 443 e.v. 

SEC(91) 1855 en 1857 def. 
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geinventariseerd die werden uitgewerkt in een Mededeling van 23 februari 199461  aan 
de Raad en het Europese Parlement over immigratie en asielbeleid. Daar werd bena-
drukt dat het nodig is accurate kennis te hebben over migratiebewegingen en over de 
diepere oorzaken ('root causes') van het ontstaan van migratiedruk. De Commissie wees 
er onder meer op dat het arbeidsmarktbeleid op de langere termijn nieuwe behoeften 
aan arbeidskrachten zou kunnen meebrengen. De kwetsbare positie van buitenlandse 
werknemers zou voorts moeten worden verminderd. Versterking van de positie van 
burgers van derde landen die wettig in de gemeenschap verblijf houden, en hun 
familieleden, achtte de Commissie essentieel. 

De beleidsuitgangspunten van de Raad, die aan de harmonisatie van immigratie en asiel 
ten grondslag liggen, zijn voor het eerst samenhangend geformuleerd in een uitvoerige 
nota bij het rapport van 3 december 1991 van de voor immigratie verantwoordelijke 
ministers aan de Europese Raad later die in Maastricht bijeen zou komen". Deze nota 
is door de Europese Raad aanvaard. Harmonisatie was geen doel in zichzelf, aldus deze 
nota, maar vloeide voort uit een behoefte van de lidstaten aan een gemeenschappelijke 
beleid op dit gebied. De toegenomen immigratiedruk had de overtuiging doen post 
vatten, dat een strikt nationaal beleid bier geen adequaat antwoord op kon geven. 
Vooral bij asiel diende de harmonisatie snel en diepgaand te zijn. Ten aanzien van het 
immigratiebeleid lag de zaak gecompliceerder, maar op het gebied van gezinshereniging 
en de bestrijding van illegale immigratie moest een relatief spoedige harmonisatie 
mogelijk zijn. 

Om te voorkomen dat het harmonisatieproces zou worden uitgevoerd op het laagste 
niveau hebben de inunigratieministers de volgende basisprincipes geformuleerd: 

* Het is de bedoeling dat vreemdelingen die legaal in een lidstaat verblijven in de 
samenleving van die lidstaat integreren. 
Het harmonisatieproces moet daarom volgens de immigratietninisters noodzake-
lijkerwijs aan twee criteria voldoen: 
* het moet een dynamisch rnigratiebeleid bevorderen, en 
* het moet strikt de hand houden aan de Europese tradities van sociale rechtvaar-
digheid en eerbiediging van mensenrechten. 

Deze basisprincipes zijn na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht door de 
Raad niet meer herroepen, en kunnen dus geacht worden het fundament te vormen van 
het Europese harmonisatiebeleid. 

3.2 De doelstelling van harmonisatie volgens het Verdrag van Amsterdam 

In de nieuwe titel IV van het EG-verdrag zoals dat door het Verdrag van Amsterdam is 
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Zie voor de engelse tekst van het rapport: E. Guild, The developing Immigration and 
Asylum Policies in the European Union, Kluwer Law International, Den Haag, Londen, 
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64 Action plan of the Council and the Commission on establishing an area of freedom, 
security and justice, aangenomen door de Raad op 3 en 4 december 1998. 
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gewijzigd, is de doelstelling van harmonisatie omschreven als 'de geleidelijke totstand-
brenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid'. Hoe moet die 
doelstelling worden opgevat? In de voorgaande paragraaf hebben wij al geschetst welke 
beleidsdoelen de Raad en de Commissie in stukken van v66r het Verdrag van Amster-
dam ten aanzien van harmonisatie hadden gesteld. Die zullen bij de uitleg van de 
doelstelling zoals die thans in het verdrag is neergelegd mede kunnen worden betrok-
ken. De betekenis van het begrip 'ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid' 
kan voorts niet los worden gezien van de doelstellingen zoals die aan de Unie en de 
Gemeenschap als geheel ten grondslag liggen 63. Daarbij moet niet alleen worden 
gedacht aan art. 2 (ex B) vierde streepje van het Unieverdrag, waarin dezelfde doel-
stelling iets uitvoeriger is omschreven. Ook de preambules van het EG-verdrag en het 
EU-Verdrag zijn van belang, evenals de algemene bepalingen 1 tot en met 4 (ex 3b) van 
het EG-verdrag en de gemeenschappelijke bepalingen van titel I van het EU-verdrag. Als 
de doelstellingen van EG en EU zoals die op diverse plaatsen zijn geformuleerd in de 
begrippen 'ruimte', 'vrijheid', 'veiligheid' en 'rechtvaardigheid' worden geintegreerd, 
ontstaat het volgende beeld: 

Ruimte: een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het EG-
verdrag en waarin de interne markt is totstandgebracht (conform artt. 2, 3 sub c, 
14 (ex 7a) EG-verdrag en art. 2 (ex eerste en vierde streepje EU-verdrag). 

- 	Vrijheid: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal (zie boven) 
maar ook 'vrijheid' in de zin van democratic, eerbiediging van fundamentele 
vrijheden (art. 6 (ex F) Unieverdrag) en bescherming tegen discriminatie (artt. 12 
(ex 6) en 13 (ex 6a) EG-verdrag). Aldus ook de Commissie en de Raad, die 
overigens in hun Actieplan" ook de stelling hebben verkondigd dat art. 61 EG-
verdrag een nieuw begrip 'vrijheid' heeft geintroduceerd door een voorwaardelijke 
relatie te leggen tussen enerzijds de maatregelen inzake vrij personenverkeer en 
anderzijds de specifieke maatregelen tot bestrijding en voorkoming van criminali- 
teit. Vrijheid betekent volgens dat actieplan: '..also freedom to live in a law-
abiding environment in the knowledge that public authorities are using everything 
in their indivival and collective power (nationally, at the level of the Union and 
beyond) to combat and contain those who seek to deny or abuse that freedom'. 

Veiligheid: een gemeenschappelijk binnenlands en buitenlands veiligheidsbeleid (art 
2 (ex B) tweede streepje, EU-verdrag), maar ook veiligheid door 'passende maatre-
gelen met betrekking tot controle aan de buitengrenzen en bestrijding van 
criminaliteit (art. 2 (ex B) vierde streepje EU-verdrag) en veiligheid door eerbiedi-
ging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat en de 

In een memo van 15 juli 1998 (memo98/55) spreekt de Europese Commissie van onscheid-
bare begrippen die de essentie in zich bergen van wat wij ontlenen aan onze democratische 
tradities en wat wij verstaan onder 'the rule of law'. 



grondrechten die worden gewaarborgd door het EVRM en de gemeenschappelijke 
constitutionele tradities van de lidstaten (art. 6 (ex F) lid 1 en art. 2 EU-verdrag). 
Ten aanzien van de veiligheid van asielzoekers is voorts van belang dat maatrege-
len inzake asiel volgens art. 63 sub 1 EG-verdrag in overeensterruning moeten zijn 
met het Verdrag van 28 juli 19951, het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de 
status van vluchtelingen en andere relevante verdragen. 

Rechtvaardigheid: de eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat (art. 6 (ex F) 
lid 1 EU-verdrag) de eerbiediging van de grondrechten (zie boven) en het verbod 
van discriminatie, zoals voortvloeiend uit de algemene beginselen van gemeen-
schapsrecht, en, meer specifiek uit ant. 2, 3 (gelijkheid van mannen en vrouwen) 
en ant. 12 (ex 6: verbod discriminatie naar nationaliteit) en 13 (ex 6a: bestrijding 
van rassendiscriminatie) van het EG-verdrag. 

Om de aldus verduidelijkte doelstelling" op de juiste wijze tot zijn recht te laten 
komen in maatregelen tot harmonisatie van wetgeving is voorts nodig dat wordt 
vastgesteld, voor wie deze Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is 
bestemd. Met name gaat het om de vraag of die ruimte uitsluitend is bestemd voor 
Unieburgers of ook voor burgers van derde staten. Uit de tekst van de aangehaalde 
algemene bepalingen blijkt niet dat burgers van derde staten van die vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid zouden zijn uitgesloten. Bovendien verbiedt art. 12 (ex 6) EG-
verdrag uitdrukkelijk 'binnen de werkingssfeer van dit verdrag' elke discriminatie naar 
nationaliteit. Zowel art. 14 (ex 7a) EG-verdrag als art. 2 (ex B) vierde streepje EU-
verdrag maakt melding van 'vrij verkeer van personen' ongeacht de nationaliteit van die 
personen66. De relevante bepalingen bieden geen grond aan de opvatting dat de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid exclusief voor Unieburgers zou gelden. Ook 
de Raad en de Commissie onderstrepen in bun gezamenlijk actieplan (door de Raad 
aangenomen op 3 en 4 december 1998) dat de ruimte niet alleen geldt voor Uniebur-
gers". Dat wil echter geenszins zeggen dat onderdanen van derde staten dezelfde 
rechten op toegang en verblijf op het grondgebied zouden hebben als Unieburgers. Uit 
de inhoud van de ant. 61 - 64 van de nieuwe titel IV van het EG-verdrag blijkt wel, dat 
er op het gebied van toegang en verblijf een wezenlijk onderscheid tussen Unieburgers 
en onderdanen van derde staten wordt gemaakt. Maar dat onderscheid kan niet verder 
gaan dan nodig is voor het totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Restrictiviteit is geen harmonisatiedoel op zich. De in EG-verdrag en 
EU-verdrag neergelegde doelstellingen verlenen geen basis aan racistische of xenofobe 
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Zie ook memo98/55 van de Europese Commissie, waarin de begrippen vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid worden uitgewerkt. 

Zie voor een uitvoeriger beschouwing hierover hoofdstuk 2. 
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'These three notions are closely interlinked. Freedom loses much of its meaning if it cannot 
be enjoyed in a secure environment and with the full backing of a system of justice in 
which all Union citizens and residents can have confidence. These three inseparable concepts 
have one common denominator, people - and one cannot be achieved in full without the 
other two. Maintaining the right balance between them must be the guiding thread for 
Union action' 



maatregelen. Dat blijkt mede uit art. 13 (ex 6a) van het EG-verdrag. De mensenrechten, 
de fundamentele vrijheden en de beginselen van de rechtsstaat welke beginselen de 
grondslag van de Unie vormen, gelden voor iedereen". Met proportionele inachtne-
ming van het verschil in aanspraken op toegang en verblijf tussen Unieburgers en derde-
landers geldt de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor alien, en op het 
creeren van die ruimte moet de harmonisatie zijn gericht. 

Deze uitleg is consistent met de drie basisbeginselen die de Europese Raad in 1991 voor 
een Europees imrnigratiebeleid heeft geformuleerd: integratie van legale vreemdelingen, 
een dynamisch migratiebeleid en strikte handhaving van sociale rechtvaardigheid en 
mensenrechten. 

3.3 De basis voor harmonisatie in het EU-verdrag: proportionele relatie tot het doel dat 
met harmonisatie wordt beoogd 
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Het 'nader tot elkaar brengen van nationale wetgevingen in de mate waarin dat voor de 
werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is' wordt in art. 3 sub h van het 
EG-verdrag vermeld als een van de instrumenten om de doelstellingen van de Gemeen-
schap te bereiken. Twee wezenlijke elementen van harmonisatie zijn in deze korte 
bepaling al te vinden: harmonisatie is (a) gerelateerd aan een doelstelling en moet (b) 
niet verder gaan dan voor het bereiken van dat doe noodzakelijk is. Bij de harmonisatie 
van wetgevingen in het kader van EG en EU spelen die twee elementen steeds weer een 
preponderante rol. 

In titel V en VI van het EU-verdrag, dat in 1992 in Maastricht tot stand kwam, ontbrak 
een bepaling, waarin uitdrukkelijk van het 'nader tot elkaar brengen van nationale 
wetgevingen' werd gewaagd. In de tweede en derde pijler (titels V en VI) was wel sprake 
van samenwerking tussen de lidstaten ter verwezenlijking van die doelstellingen, niet van 
harmonisatie. Dat neemt niet weg dat die samenwerking harmonisatie tot gevolg kan 
hebben en op harmonisatie kan zijn gericht. Het doe waarop die samenwerking moest 
zijn gericht stond in art. 2 (ex B) EU-verdrag. 

Na de inwerkingtreding van het op 2 oktober 1997 ondertekende Verdrag van Amster-
dam ziet het EU-verdrag er voor immigratie en asiel anders uit. Met name bevat de 
derde pijler (Titel VI) geen bepalingen meer over immigratie en asiel. Nieuwe regelingen 
met betrekking tot immigratie en asiel kunnen van dat ogenblik af slechts in het kader 
van het EG-verdrag tot stand komen. De harmonisatie van nationale wetgevingen op 
het gebied van immigratie en asiel zal in zijn algemeenheid gerelateerd moeten zijn aan 
de in art. 3 sub h EG-verdrag genoemde doelstelling van de totstandkorning van de ge-
meenschappelijke markt en de economische doelstellingen van de Europese Gemeen-
schap zoals die in art. 2 EG-verdrag zijn omschreven. Maar daarnaast noemt de nieuwe 
titel IV van het EG-verdrag, zoals die in Amsterdam is opgesteld, een specifieke doel- 

Zie art. 6 (ex F) EU-verdrag. Het is niet zonder betekenis dat de wijziging in deze zin van 
art. F EU-verdrag in het verdrag van Amsterdam was ondergebracht in een Afdeling met de 
titel 'Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid'. 
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stelling voor de harmonisatie van wetgeving op gebied van inunigratie en asiel. Het gaat 
daar om een ruimer doel dan de creatie van een gemeenschappelijke markt, namelijk 'de 
geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-
digheid'. Deze formulering verwijst naar een van de doelstellingen van de Unie zoals die 
in het in Amsterdam gewijzigde artikel 2 (ex B) EU-verdrag, vierde streepje, is omschre-
ven: 'handhaving en ontwikkeling van de Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie 
met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, immigra-
tie, asiel en voorkoming van bestrijding van criminaliteie. In de slotzin van art. 2 (ex B) 
EU-verdrag staat dat de doelstellingen van de Unie moeten worden bereikt met in acht-
neming van het beginsel van de subsidiariteit, zoals omschreven in art 5 (ex 3b) EG-
verdrag. De twee elementen van harmonisatie die in art. 3 sub h EG-verdrag konden 
worden aangetroffen, zijn hier opnieuw herkenbaar: de harmonisatie is gerelateerd aan 
een doel en moet niet verder gaan dan in verband met dat doel noodzakelijk is. 

Het subsidiariteitsbeginsel, dat zojuist al ter sprake kwam, is sinds 1992 is in art. 3b (nu: 
5) van het EG-verdrag neergelegd. Het handelen van de Gemeenschap wordt volgens dat 
artikel beperkt door de grenzen van haar bevoegdheden en door wat nodig is voor het 
bereiken van de doelstellingen. Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid 
vallen treedt de Gemeenschap slechts op indien en voorzover de doelstellingen niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt. Maar ook op gebieden waar 
de Gemeenschap wel exclusief bevoegd is gaat het optreden volgens art. 3 sub h EG-
verdrag niet verder dan nodig voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het 
verdrag. Voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel moet dus steeds eerst worden 
vastgesteld of de gemeenschap op het betrokken gebied exclusieve bevoegdheden heeft. 
In het vorige hoofdstuk zagen wij dat de vraag naar de exclusiviteit van de bevoegdhe-
den van de Gemeenschap op het gebied van inunigratie en asiel niet in algemene termen 
kan worden beantwoord, en dat het ontstaan van exclusiviteit van bevoegdheid mede 
kan afhangen van de mate en de wijze waarop de gemeenschap van haar bevoegdheden 
gebruik zal maken. In dit hoofdstuk zullen daarom de noodzaak en de wenselijkheid 
van harmonisatie worden gerelateerd aan de doelstellingen ervan, zonder op voorhand al 
rekening te houden met eventuele exclusiviteit van communautaire bevoegdheden. Dat 
betekent dat in dit hoofdstuk steeds zal worden nagegaan of de doelstellingen wellicht 
voldoende door de lidstaten zelf zouden kunnen worden verwezenlijkt. 

Criteria voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidbeginsel 
zijn neergelegd in een protocol bij het verdrag van Amsterdam". Optreden van de 
gemeenschap is volgens art. 5 van dit protocol alleen gerechtvaardigd als aan beide aspec-
ten van het subsidiariteitsbeginsel is voldaan: de doelstellingen van het overwogen 
optreden kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt in het kader 
van bun nationaal grondwettelijk stelsel, en zij kunnen derhalve beter door de gemeen- 

69 Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, PB 
C 340/105, 10.11.97. 



schap worden verwezenlijkt". De vorm van het optreden van de gemeenschap moet 
volgens art. 6 van het protocol zo eenvoudig mogelijk zijn. De maatregelen van de 
gemeenschap moeten volgens art. 7 van het protocol zoveel mogelijk ruimte laten voor 
nationale besluiten in overeensternming met het doel van de maatregel en met inachtne-
rning van de voorschriften van het verdrag. 

3.4 Modellen van harmonisatie 
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Sinds de oprichting in de jaren vijftig van de Europese gemeenschappen is op tal van 
rechtsgebieden ruime ervaring met harmonisatie opgedaan en is er juridische literatuur 
verschenen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende modellen van 
harmonisatie". Het ligt voor de hand dat de aldus verworven inzichten van nut 
kunnen zijn voor de harmonisatie op het gebied van immigratie en asiel. In het 
navolgende zal worden uitgegaan van de indeling en de terminologie van Slot. Waar hij 
in zijn definities sterk aansluit bij het vrij goederenverkeer is gepoogd een formulering 
te vinden die daarvan abstraheert. Om te beginnen is er het onderscheid tussen negatieve 
integratie (de opheffing van belemmeringen) en positieve integratie (de vorming van 
gemeenschappelijke regels). Nu het harmonisatiedoel van asiel en imtnigratie positief is 
geformuleerd en is gericht op de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid, zal op dit gebied vaak sprake zijn van positieve integratie. 

In de eerste decennia van het bestaan van de EEG werd de discussie beheerst door de 
vraag of de communautaire maatregelen gericht moesten zijn op unificatie dan wel op 
harmonisatie. Deze discussie heeft intniddels aan scherpte verloren. De toenemende 
nadruk op het subsidiariteitsbeginsel onderstreept dat de pretenties van het gemeen-
schapsrecht ten aanzien van eenvormigheid van recht relatief bescheiden zijn geworden. 
Dat neemt niet weg dat op bepaalde gebieden gestreefd kan worden naar 'totale 
harmonisatie'. Men spreekt van totale harmonisatie indien afwijkingen niet zijn 
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Om na te gaan of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden volgens art. 5 van het 
protocol de volgende richtsnoeren gehanteerd: 
de betrokken kwestie behelst transnationale aspecten die door een optreden van de lidstaten 
niet bevredigend kunnen worden geregeld; 
het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de gemeenschap zou in strijd 
zijn met de voorschriften van het verdrag (zoals de noodzaak om concurrentievervalsing 
tegen te gaan of verkapte handelsbeperkingen te voorkomen of de economische en sociale 
samenhang te versterken) of zou op een andere manier de belangen van de lidstaten 
aanzienlijk schaden; 
een optreden op communautair niveau zal vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelij-
ke voordelen opleveren ten opzichte van een nationaal optreden. 

Zie P.J. Slot, 'Harmonisation', European Law Review Vol. 21, 1996, p. 378 e.v.; D. Vignes, 
The Harmonisation of National Legislation and the EEC' European Law Review Vol. 15, 
1990, p. 358 e.v.; R.H. Lauwaars en J.M. Maarleveld, 'Harmonisatie van wetgeving in Euro-
pese organisaties', Europese monografieen no. 33, Deventer, 1987, I.E. Schwartz, 'De la 
conception du rapprochement des legislations dans la CEE' , R.I.D.E, 1967, p. 230 e.v.. 



72 Behoudens vrijwaringsclausules. 
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toegestaann. Len cornrnunautaire maatregel waarin op een bepaald gebied sprake is van 
'totale' harmonisatie hoeft overigens nog niet 'uitputtend' te zijn. De vraag naar de 
uitputtendheid kan aan de orde komen wanneer een lidstaat aanvullende nationale 
regelingen wil treffen. Zo'n aanvullende regeling is niet toegestaan, als de commu-
nautaire regeling het betrokken onderwerp volledig dekt. 

Minder vergaande vormen van harmonisatie zijn: optionele harmonisatie, waarin het 
rechtssubject kan kiezen tussen de geharmoniseerde normen of de nationale normen; 
partige harmonisatie, waarbij de geharmoniseerde norm geldt voor grensoverschrijdende 
casusposities en de nationale norm voor die gevallen waarin van grensoverschrijding 
geen sprake is; minimumharmonisatie, waarin op Gemeenschapsniveau de minimumnor-
men worden vastgesteld, maar waarin de lidstaten normen mogen stellen die verder gaan 
in het nastreven van het harmonisatiedoel; en alternatieve harmonisatie, waarin de 
lidstaat mag kiezen tussen alternatieve methodes om het harmonisatiedoel te bereiken. 
Voorts kan er sprake zijn van wederzijdse erkenning van nationale normen en van 
wederzijdse erkenning van controles. Tot zover de indeling in harmonisatiemethoden 
ontleend aan Slot. 

Deze indeling is nuttig bij het bepalen van de gedachten, maar blijkt bij nadere beschou-
wing niet voldoende exact beschrijvende waarde te hebben te zijn voor rechtstreekse 
toepassing op een analyse van de optimale harmonisatiemethoden bij immigratie en 
asiel. Zo is het niet eenvoudig om in de praktijk het verschil aan te geven tussen totale 
harmonisatie en uitputtende harmonisatie. In beide gevallen zijn afwijkingen niet 
toegestaan, maar in het laatste geval zijn ook aanvullingen op nationaal niveau niet 
toelaatbaar. Waar echter de grens ligt tussen afwijkingen en aanvullingen is niet altijd 
scherp aan te geven. Ook het begrip minimumharmonisatie heeft geen ondubbelzinnige 
inhoud, zolang niet kan worden aangegeven welk doel men minimaal met het formule-
ren van gemeenschappelijke normen nastreeft. Als het harmonisatiedoel is omschreven 
in een gecombineerd en veelomvattend begrip als de 'niimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid' kan men minimumnormen zowel opvatten in de zin van een mini-
mum ten opzichte waarvan de lidstaten een meer restrictieve en protectionistische 
nationale normen mogen opstellen als in de zin van een minimum ten opzichte waarvan 
de lidstaten slechts nog normen mogen opstellen die gunstiger zijn voor immigranten. 

Wij zullen daarom in het navolgende niet rechtstreeks naar deze harmonisatiemodellen 
verwijzen. Als wij een wenselijke vorm van harmonisatie willen aangeven zullen wij dat 
doen door te letten op een of meer van de volgende drie criteria: 

moeten de geharmoniseerde regels bindend zijn; 
moeten de geharmoniseerde regels een kaderregeling geven of moeten zij alle 
gedetailleerde uitwerkingen omvatten? 
in welk opzicht mogen lidstaten van als minimumnormen aangeduide regels 
afwijken? 

Als wij in het navolgende spreken van 'optionele', 'partiele' of 'alternatieve' harmonisa-
tie' dienen die termen niet als een exacte omschrijving van een harmonisatiemethode 
worden opgevat maar als een globale aanduiding ter bepaling van de gedachten. 



Hoofdstuk 4 De gewenste harmonisatievorm per deelonderwerp afgezet tegen de 
harmonisatiepretentie van de v6Or 'Amsterdam' genomen maatregelen. 
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4.1 Indeling van het immigratie- en asielrecht naar de aard van het te regelen onderwerp 

Wij zullen in dit hoofdstuk per onderwerp aangeven welke vorm of methode van 
harmonisatie de meest wenselijke is. Alvorens daartoe over te kunnen goon zullen wij 
echter eerst moeten komen tot een hanteerbare onderwerpsgewijze indeling van het 
immigratie- en asielrecht. Wij gaan er daarbij van uit dat het systeem van het imrnigra-
tie- en asielrecht kan worden beschreven als een vergunningstelsel. In zo'n systeem 
wordt voorondersteld, dat een staat ten aanzien van diegenen, die niet de nationaliteit 
hebben van die staat, het recht en de vrijheid heeft, voorwaarden te stellen en 'nee' te 
zeggen indien aan die voorwaarden niet wordt voldaan. Wie niet aan de voorwaarden 
voldoet kan worden uitgezet. Een systeem van: 'neen, tenzij'. De beleidsvrijheid van 
staten tot het weigeren van toegang en verblijf en tot het uitzetten van niet-staatsburgers 
wordt echter beperkt en gestuurd door het nationale recht (grondwet, bestuursrecht, 
algemene rechtsbeginselen) en verplichtingen uit het internationale recht (verdragen, ge-
woonterecht). Die verplichtingen en beperkingen aan de kant van staten kunnen juridi-
sche aanspraken op toegang, verblijf en bescherming tegen uitzetting opleveren aan de 
kant van individuen. Men zou daarom het systeem van het immigratie- en asielrecht 
ook kunnen omschrijven als een 'voorwaardelijk ja' en de nadruk kunnen leggen op een 
aanspraak op toegang en verblijf mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Men 
zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan en spreken in termen van 'ja, tenzij'. Daartoe 
is aanleiding bij het vrij verkeer van personen van Unieburgers binnen het grondgebied 
van de lidstaten. Het fundamentele recht op vrij verkeer past bij een systeem van een 
'ja, tenzij'. Hoe ligt dat voor staatsburgers van derde landen? 

Hiervoor zagen wij al, dat de 'ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid' geldt 
voor iedereen, dus ook voor nationalen van derde landen, met een restrictie: burgers 
van derde landen hebben geen onvoorwaardelijk recht op toegang en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten. Maar de verblijfsrechtelijke ongelijkheid tussen Uniebur-
gers en burgers van derde staten kan niet tot gevolg hebben dat aan derdelanders die 
niet aan de voorwaarden voldoen zonder meer een aanspraak op vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid zou kunnen worden ontzegd. Het enkele feit dat derdelanders, die zich 
niet op het grondgebied mogen bevinden, voor verwijdering en uitsluiting van sociale 
voordelen in aanmerking komen, betekent niet dat zij vogelvrij zouden zijn. Onder 
bepaalde omstandigheden zal vrijheidsbeperking of vrijheidsbeneming toelaatbaar zijn, 
maar slechts voorzover die proportioned is in relatie tot een legitiem doe. De vraag of 
inbreuk mag worden gemaakt op de veiligheid van een derdelander op de uitsluitende 
grond dat (nog) niet aan de voorwaarden voor toegang of verblijf is voldaan moet 
ontkennend worden beantwoord. En ook de aanspraak op het universele rechtsgoed van 
de rechtvaardigheid kan niet worden ontnomen of beperkt op de grond dat niet aan de 
voorwaarden voor toegang of toelating is voldaan. 

Om die redenen is het beter om te spreken van een systeem van een 'voorwaardelijk ja'. 
In art. 22 van het ontwerp van de Commissie voor een akte van de Raad tot vaststelling 



van een overeenkomst betreffende de regels voor de toelating van onderdanen van derde 
landen tot de lidstaten" staat dat een onderdaan van een derde land, die niet behoort 
tot een van de categorieen waarvoor elders in het ontwerpverdrag specifieke verblijfs-
voorwaarden zijn geformuleerd, slechts tot het grondgebied van een lidstaat kan worden 
toegelaten als bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Voor verblijf gaat de Commissie dus 
uit van een 'voorwaardelijk ja'. Het immigratie- en asielrecht kan dus, althans voor het 
beperkte doel van de opdeling in categorieen van regelgeving, worden gezien als een 
vergunningstelsel gebouwd op een systeem van voorwaarden voor toegang en verblijf 74. 

De regelgeving van deze materie kan naar de functie ervan worden onderscheiden in 
formele regels, inhoudelijke regels, regels met betrekking tot handhaving en toezicht en 
procesregels met betrekking tot beslechting van geschillen tussen overheid en individu. 
Hieronder is gepoogd deze categorieen van regels iets preciezer te omschrijven. Wij 
komen dan tot vier hoofdgroepen: 

a. Regels omtrent de gronden waarop vergunningen worden verleend, geweigerd of 
ingetrokken 

Toelichting: 
Het gaat bier om de 'materiele' voorwaarden waaraan de verlening van een visum of 
een verblijfsvergunning is onderworpen. Een strikte scheiding tussen inhoudelijke en 
formele voorwaarden is overigens niet te maken. Het kan immers zijn dat een visum of 
een verblijfsvergunning wordt geweigerd wegens het niet voldoen aan de formaliteiten 
van de aanvraagprocedure. 

b. Regels omtrent de vorm en inrichting van het vergunningstelsel, met inbegrip van 
formele regels voor procedures voor het aanvragen en de weigering van vergunnin-
gen 

Toelichting: 
Het betreft hier zowel visa als verblijfsvergunningen. De wijze waarop een vergunning-
stelsel in concrete rechtsregels wordt uitgewerkt blijkt per lidstaat zeer uiteen te kunnen 
lopen. Zo wordt in de Duitse wetgeving onderscheid gemaakt tussen vier soorten 

73 

74 

COM(97) 387 def. - 97/0227(CNS), PB C 337/9, 7.11.1997. 

Het doel van zo'n vergunningstelsel is beheersing en sturing van toegang en verblijf van 
derdelanders. Zo kan het een doelstelling zijn te zorgen dat de juiste werknemer, kunste-
naar, sportbeoefenaar of ondernemer op de juiste plek komt, maar ook dat het beroep op 
de openbare kas van uit het buitenland overkomende verwanten wordt beperkt; dat 
uitsluitend oprechte vluchtelingen worden beschermd tegen terugzending naar een gevaarlijk 
herkomstland, maar ook dat groepen ontheemden ongeacht hun oprechtheid tijdelijke 
bescherming krijgen. Zo heeft het vergunningstelsel een zeeffunctie, een protectionistische 
functie, en kan het bijdragen tot allocatie van immigranten. Denkbaar is ook dat een 
vergunningstelsel worth ingepast in een quoteringssysteem. 
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'Aufenthaltsgenehmigung': Aufenthaltserlaubnis 75 , Aufenthaltsberechtigune, Aufent-
haltsbewilligune en Aufenthaltsbefugnism. In Denemarken kent men slechts een 
soon verblijfsvergunning" die voor een permanent of voor een tijdelijk doel kan 
worden verleend, en in Frankrijk ken men de Carte de sejour temporaire en de carte de 
resident80. De vorm en de inrichting van een vergunningstelsel wordt mede bepaald 
door de procedure volgens welke een vergunning moet worden aangevraagd, en de 
procedure voor het nemen van een beslissing op die aanvraag. Dit is het formele kader 
waarin het immigratie- en asielrecht wordt gekanaliseerd. 

c. Regels omtrent de wijze waarop, en de instrumenten waarmee het voldoen aan 
voorwaarden voor toegang en verblijf wordt gehandhaafd 

Toelichting: 
De voorgaande formele en materiele regels zullen moeten worden gehandhaafd en er zal 
toezicht moeten worden uitgeoefend op de naleving ervan. Het gaat hier om het treffen 
van sancties, het opstellen van organisatorische regels, toedeling van bevoegdheden aan 
ambtenaren. Ook hier doet zich een zekere overlapping met de formele en de materiele 
regels voor. De inrichting van aanvraagprocedure zal worden beinvloed door de wijze 
waarop de naleving ervan wordt gecontroleerd, en het overtreden van maatregelen van 
toezicht kan een reden zijn tot weigeren van een visum of vergunning tot verblijf. 

d. Regels omtrent de wijze waarop geschillen tussen individuen en de staat worden 
beslecht 

Toelichting: 
Bij toepassing van de drie voorgaande categorieen van regels kan het voorkomen dat de 
betrokken individuen - al dan niet terecht - menen dat zij in hun rechten en belangen 
zijn geschaad. Dan ontstaan er geschillen tussen individu en overheid. Ter beslechting 
van die geschillen zijn effectieve procedures van bezwaar en beroep nodig waarin 
uiteindelijk een onpartijdige rechter beslist. Deze regels kunnen de onder a genoemde 
formele regels met betrekking tot aanvraagprocedures overlappen. 

4.2 Onderzoeksvragen 

75 	Verblijf zonder binding aan een verblijfsdoel, par. 15 Auslandergesetz. 

76 	Een vergunning die onbeperkt is in tijd en ruimte, par. 27 Auslandergesetz. 

Verblijf voor tijdelijk doel, par. 28 Auslandergesetz. 

78 	Verblijf op volkenrechtelijke of humanitaire gronden, par. 30 Auslandergesetz. 

79 	Art. 5 Deense Vreemdelingenwet. 

80 	Art. 9 Ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entree et sejour en 
France. 
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Wij zullen hieronder per deelonderwerp nagaan wat - gezien de speciale merite's van dat 
onderwerp - de meest wenselijke vorm van harmonisatie zou zijn, en vervolgens, welke 
vormen van harmonisatie tot dusverre al tot stand zijn gekomen. Wij zullen dat doen 
aan de hand van de volgende vragen: 

Vraag 1: Hoe verhoudt het betrokken onderwerp zich tot de doelstelling van het 
totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? 
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Vraag 2: In hoeverre is ten aanzien van het betrokken onderwerp communautaire 
harmonisatie nodig naar de maatstaven van het Protocol betreffende de toepassing 
van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel"? 

Deze twee vragen plaatsen het onderwerp in de contekst van de harmonisatiedoelstel-
ling. De volgende vraag betreft de keuze voor een bepaalde vorm of een bepaald model 
van harmonisatie voorzover die rechtstreeks voortvloeit uit de aard van het te regelen 
onderwerp. 

Vraag 3: Welke vorm van harmonisatie vergt het betrokken onderwerp? 

Vervolgens worth de vraag gesteld wat er op dat gebied al is gebeurd: 

Vraag 4: hoe verhoudt zich de uitkomst van de vorige vragen tot eventuele 
stappen die ten aanzien van het betrokken onderwerp al in Europees verband in 
de richting van harmonisatie zijn gezet? 

4.3 De gewenste en de al gerealiseerde harmonisatievormen per deelonderweip 

4.3.1 Categorie a: Regels omtrent de gronden waarop vergunningen worden verleend, 
geweigerd of ingetrokken 

Vraag 1: Bij het formuleren van de voorwaarden waaronder vergunning tot toegang of 
verblijf wordt verleend gaat het am de concretisering van een proces van weging van de 
rechten, de belangen en de doelstellingen van de ontvangende staat (cq. de gezamenlijke 
lidstaten) en van de belangen en rechten van de immigrant. De vortning van regels 
omtrent de gronden, waarop vergunningen voor toegang en verblijf worden verleend of 
geweigerd, is daarom zeer nauw verbonden met de doelstelling van het totstandbrengen 
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

Vraag 2: Is voor deze materie communautaire harmonisatie nodig? Volgens het Protocol 
betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidbeginsel moet allereerst 

81 In hoeverre behelst het onderwerp transnationale aspecten die door een optreden van de 
lidstaten niet bevredigend kunnen worden geregeld? In hoeverre zou het optreden van de 
lidstaten alleen de belangen van de lidstaten of de voorschriften van de gemeenschap 
schaden? In hoeverre zal optreden op communautair niveau wegens de schaal of de gevolgen 
ervan duidelijk voordelen opleveren? 



worden bezien of er transnationale aspecten zijn die niet door een optreden van de lid-
Staten bevredigend kunnen worden geregeld. Het transnationale aspect van de voorwaar-
den, die in de afzonderlijke lidstaten aan verlening van vergunningen tot toegang en ver-
blijf worden gesteld, wordt zichtbaar zodra lidstaten door migratiestromen tussen de 
lidstaten worden geconfronteerd met de vraag welk gewicht moet worden toegekend 
aan de rechtmatigheid van het verblijf van een migrant in een andere lidstaat. Het gaat 
overigens met alleen om de erkenning van toegekende verblijfsrechten in andere 
lidstaten. De erkenning van negatieve beslissingen op een aanvraag om verblijf in een 
andere lidstaat heeft in de praktijk eigenlijk nog meer nadruk gekregen - vooral in 
kwesties van asiel. Sinds de jaren tachtig wordt het in toenemende mate als een 
probleem ervaren dat asielzoekers die in een Europees land waren uitgeprocedeerd, in 
een volgend Europees land opnieuw met een asielprocedure begonnen, en er ontstond 
behoefte grensoverschrijdende juridische betekenis toe te kennen aan het feit dat in een 
Europees land al afwijzend op een asielverzoek was gereageerd. En ook los van asielas-
pecten kan de kwestie opkomen, in hoeverre lidstaten de gronden voor weigering van 
vergunningen door andere lidstaten om redenen van openbare orde erkennen. Het 
spreekt vanzelf dat deze transnationale aspecten alleen maar worden versterkt door 
opheffing van de personencontrole aan de binnengrenzen en door toekenning van een 
circulatierecht op het gezamenlijke grondgebied. Deze problematiek vraagt om een 
gezamenlijke benadering, maar over de vraag of communautaire unificerende regeling 
nodig is kan men van mening verschillen. Men zou kunnen verdedigen dat een systeem 
van wederzijdse erkenning van nationale normen voldoende zou zijn. De Overeenkomst 
van Dublin is op de gedachte van wederzijdse erkenning gebouwd. Maar door de 
totstandkoming van de Overeenkomst van Dublin is de behoefte aan harmonisatie van 
het toelatingsbeleid voor asielzoekers toegenomen". Het is immers moeilijk verde-
digbaar dat asielzoekers gedwongen kunnen worden in een bepaalde lidstaat asiel te 
vragen als zij er niet op kunnen rekenen dat hun kansen op bescherming in alle 
lidstaten gelijk zijn. Unificatie zal onontkoombaar worden, wanneer niet langer de toe-
gang tot en verblijf op het afzonderlijke grondgebied van een lidstaat aan de orde zal 
zijn maar toegang en toelating tot het gezamenlijke grondgebied van de Unie. De tekst 
van titel IV EG-verdrag lijkt in eerste instantie niet te zijn geschreven voor een immigratie-
en asielbeleid dat zover gaat dat het betrekking heeft op het gezamenlijke grondgebied. 

Blijkens art. 63 EG-verdrag gaat het steeds om asielaanvragen die bij (afzonderlijke) 
lidstaten worden ingediend en behandeld, en om immigratiewetgeving voor toegang en 
toelating tot het grondgebied van de (afzonderlijke) lidstaten. Toch gaat de ontwikke- 
ling, als men de evolutie die in het verleden heeft plaatsgevonden extrapoleert, onmis-
kenbaar in de richting van de vorming van een immigratie- en asielrecht voor het 
gezamenlijk grondgebied. Voor een dergelijke extensieve aanpak zou een rechtsgrondslag 
gevonden kunnen worden in art. 63 lid 4 EG-verdrag. Dat toekomstbeeld bepaalt de 
richting van de harmonisatie die wordt nagestreefd en die toekomst is wellicht minder 
veraf dan men denkt. Ten aanzien van toegang (verlening van visa) is de ontwikkeling 
naar het aanmerken van het gezamenlijke grondgebied als een ruimte in elk geval al een 
stuk verder gevorderd dan ten aanzien van verlening van vergunningen tot verblijf. In 

82 Zie bijvoorbeeld T. Spijkerboer in par. 2.3 van preadvies no. 55 voor de Nederlandse Ver-
eniging voor rechtsvergelijking, 'Harmonisatie van asielrecht in de Europese Unie. Een 
rechtsvergelijkende analyse' Deventer, 1998. 
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de huidige fase van deze ontwikkeling zijn er derhalve zoveel actuele en te verwachten 
transnationale factoren te onderkennen, dat van een noodzaak tot communautaire 
harmonisatie kan worden gesproken. De harmonisatiedoelstelling stelt vervolgens eigen 
eisen aan de harmonisatie: voor de totstanclkoming van een ruimte van vrijheid, veilig-
heid en rechtvaardigheid is wezenlijk, dat de regeling van de verblijfsvoorwaarden 
consistent en non-discriminatoir is, en in gelijke mate geldt voor alle lidstaten. Voorts is 
essentieel dat het acquis van door de lidstaten aanvaarde internationale verplichtingen op 
het gebied van de rechten van individuen uitdrukkelijk wordt gerespecteerd of gelncor-
poreerd. 

Vraag 3: Dat er positieve integratie nodig is, en dus meer dan alleen wederzijdse 
erkenning van normen, lijkt gezien het bovenstaande geen vraag meer. Maar wel is de 
vraag hoever die integratie moet gaan om het gestelde harmonisatiedoel te bereiken. 
Uitputtende harmonisatie lijkt geen goede aanpak. Het nadeel daarvan is verstarring. De 
opvattingen over de juiste balans tussen alle betrokken rechtmatige belangen in een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zijn aan evolutie onderhevig. Die 
evolutie, welke in belangrijke mate door regionale of nationale impulsen wordt gevoed, 
moet niet worden afgesneden. Fen ander argument tegen uitputtende harmonisatie is 
gelegen in het feit dat ook nu al reele verschillen in opvatting tussen de lidstaten bestaan 
over de wijze waarop fundamentele waarden moeten worden geInterpreteerd en be-
schermd. Het lijkt niet verstandig om die verschillen door vaststelling van een uitputten-
de conununautaire regeling te willen uitbannen. Anderzijds is het voor het bereiken van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid cruciaal dat een communautaire regeling een 
Europees minimumniveau vastlegt. In elk geval moet er dus een bindende harmonisatie 
komen op hoofdlijnen in de vorm van een raamregeling. In hoeverre ook de gedetail-
leerdere uitwerking van een raamregeling volledig gecentraliseerd zou moeten zijn is een 
vraag die nog open ligt. Het valt te verwachten dat juist de gedetailleerde uitwerking 
voorwerp van controverse zal worden. Het lijkt verstandig bier niet teveel tegelijk te 
willen. 

Vraag 4: Hoe verhoudt zich deze uitkomst met de stappen die al in Europees verband 
zijn gezet in de richting van harmonisatie van voorwaarden voor toegang en verblijf? 

a. 	Immigratie 

De harmonisatie van de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied is, althans 
tussen de Schengenstaten, al tamelijk ver gevorderd. Voor 13 van de 15 lidstaten" zijn 
de voorwaarden voor toegang en voor een uniform visum voor een gemeenschappelijk 
grondgebied geregeld in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst". De harmonisa-
tiepretentie van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst op het gebied van toegang en 

83 

84 

De Schengen Uitvoeringsovereenkomst was overigens in 1998 nog slechts tussen negen 
staten operationeel. 

Zie C.A. Goudsmit en J.D.M. Steenbergen, Het Schengenrecht voor vreemdelingen en 
vluchtelingen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1995. 
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visa is ondubbelzinnig". Bindende regels unificeren het regiem. De voorwaarden voor 
toegang zijn in art. 5 lid 1 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst precies en dwin-
gend omschreven. De verdragsstaten kunnen daarvan niet afwijken, maar zij kunnen 
mogelijk wel aanvullende voorwaarden stellen ('kan toegang worden verleend'). De 
verdragsstaten kunnen iemand die niet aan de voorwaarden voldoet echter toch toelaten 
tot hun eigen grondgebied (art. 5 lid 2 SUO, art. 12 ontwerp Buitengrenzenverdrag). De 
bijzondere bepalingen inzake het asielrecht en de bevoegdheid van de verdragsstaten tot 
het afgeven van visa voor langere duur blijven onverlet (art. 5 lid 2 SUO), al zal de 
afgifte van een dergelijk visum om voor de houder ervan doorreis door de Schengensta-
ten mogelijk te maken wel aan de belangrijkste vereisten van art. 5 lid 1 SUO moeten 
voldoen, met name ook aan het vereiste dat de betrokken vreemdeling niet ter fine van 
weigering van toegang gesignaleerd staat (art. 18 SUO). Het recht van derdelanders die 
in het bezit zijn van een eenvormig Schengenvisum of een verblijfsvergunning van een 
van de verdragsstaten, dan wel vrijstelling van visumplicht genieten, op toegang tot het 
grondgebied van andere verdragsstaten is in hoofdstuk 4 SUO dwingend geregeld". 
Afwijking is voor individuele verdragsstaten slechts zeer gelimiteerd en met inachtne-
ming van in het verdrag opgenomen voorwaarden toegestaan op grond van 'buiten-
gewone nationale beleidsoverwegingen' 87. De regeling voorziet voorts in beleidsvrijheid 
van de verdragsstaten om vreemdelingen uitsluitend tot bun eigen grondgebied toegang 
te verlenen". De beantwoording van de vraag of dit ook uitputtende harmonisatie is 
zal grotendeels athangen van de betekenis die men wil toekennen aan de aan de 
verdragsstaten gelaten beleidsruimte. Nu die ruimte vrijwel steeds heel precies is 
afgebakend, zou men kunnen zeggen dat de harmonisatie voor het gedeelte waar geen 
beleidsruimte is gelaten als uitputtend moet worden aangemerkt. 

Aanzienlijk minder ver op het gebied van de voorwaarden voor toegang tot het 
grondgebied is men gekomen in het kader van EG en EU. Maar er is wel iets gebeurd. 
Sinds het Verdrag van Maastricht van 1992 is het vaststellen een lijst van derde staten 
waarvan de burgers in het bezit moeten zijn van een visum een bevoegdheid van de 
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Zie ook doc. SCH/Com-ex(93) 19, 14 december 1993, Parijs, waarin de fundamentele 
doelstelling om het visumbeleid te harmoniseren is vastgesteld. 

De ontwerprichtlijn van de Commissie betreffende het recht van onderdanen van derde 
landen om binnen de Gemeenschap te reizen, COM(95) 346 def - 95/0199(CNS), PB C 
306/5, is op dezelfde leest geschoeid. 

Art. 5 lid 2, art. 16 SUO. 

• 47 

In art. 9 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst hebben de verdragspartijen zich ertoe 
verbonden een gemeenschappelijk beleid te voeren met betrekking tot het personenverkeer 
en in het bijzonder met betrekking tot de visumregeling. Als eenmaal een gemeenschap-
pelijke visumregeling is tot stand gekomen, dan kan die volgens art. 9 lid 2 slechts in 
onderling overleg tussen die overeenkomstsluitende partijen worden gewijzigd. Wanneer 
buitengewone nationale beleidsoverwegingen tot een dringende beslissing nopen, kan een 
overeenkomstsluitende partij, bij wijze van nuitzondering, van de gemeenschappelijke 
visumregeling afwijken. Zij dient met de overige Overeenkomstsluitende partijen vooraf in 
overleg te treden en bij haar beslissing en de daaruit voortvloeiende gevolgen rekening te 
houden met de belangen van de overige overeenkomstsluitende partijen. 



gemeenschap geworden". Oak onder de derde pijler is enige actie op dit gebied 
ondernomen. Ter vergemakkelijking van internationale schoolreisjes van legaal in een 
lidstaat verblijvende jeugdige burgers van derde landen heeft de Raad op 30 november 
1994 een Gemeenschappelijk Optreden vastgestdd, waarvan de inhoud kart gezegd crap 
neerkomt dat voor begeleide groepsreizen bij overlegging van een leerlingenlijst van 
deze scholieren geen visum zal warden geverge. Verder zijn de gezamenlijke lidstaten 
niet gekomen. Een voorstel van de Conunissie voor een Overeenkomst inzake de perso-
nencontroles bij de overschrijding van de buitengrenzen" is wegens een geschil tussen 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk over de status van Gibraltar in een bureaulade 
blijven liggen. Een belangrijke aanzet voor verdergaande harmonisatie was de door de 
Conunissie ingediende ontwerprichtlijn betreffende het recht van onderdanen van derde 
landen om binnen de Gemeenschap te reizen". Maar dit voorstel is nog in behande-
ling. 

Er is dus reeds nu ten aanzien van de voorwaarden voor toegang en visa sprake van 
vergaande harmonisatie, maar niet voor alle lidstaten. Voor een aantal Schengenstaten 
moet de SUO nog operationeel worden, en twee lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland staan er vooralsnog helemaal buiten. 

De voorwaarden voor verblzif warden in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst slechts 
zijdelings aangeroerd. In art. 25 SUO is een procedurele regeling getroffen voor het 
geval waarin een derdelander een verblijfsvergunning heeft in staat A, maar in het SIS is 
gesignaleerd ter fine van weigering van toegang door staat B. 

De Ad-hoc groep Immigratie, de Commissie en de Raad hebben echter sinds de 
totstandkoming van het Verdrag van Maastricht in 1992 wel stappen genomen die ten 
dad hadden tot harmonisatie van de voorwaarden van verblijf te komen. Voor immigra-
tie gaat het am de volgende resoluties: de Resolutie van de Ad Hocgroep Immigratie 
van 1 juni 1993 over de harmonisatie van de nationale beleidslijnen inzake gezinsher-
eniging", verder te noemen de 'Gezinsherenigingsresolutie', de Resolutie van de Raad 
van 20 juni 1994 inzake de beperking van de toelating van onderdanen van derde landen 
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Art. 100C, bij het Verdrag van Amsterdam vervallen en vervangen door art. 62 lid 2 sub b 

Besluit van de Raad van 30 november 1994, PB L 327/1, 19.12.94. 

Voorstel van 10 december 1993, als opvolger van eerdere intergouvernementele versies, PB 
C 11/6,15, 15.1.94. 

COM(95) 346 def. - 95/0199(CNS), PB C 306/5, 17.11.95, gewijzigd voorstel: PB C 139/6, 
6.5.97. 

Weergegeven bij E. Guild, The developing Immigration and Asylum Policies of the 
European Union, Kluwer Law International, Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 251 e.v., 
en in P. Boeles e.a., A new immigration law for Europe?, NCB, Utrecht, 1993, p.78 e.v. 

48 



tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op tewerkstelling" verder te noemen 
de 'Tewerkstellingsresolutie', de Resolutie van de Raad van 30 november 1994 inzake de 
beperking van de toelating van onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de 
lidstaten met het oog op de uitoefening van een zelfstandige activiteit" verder te 
noemen de 'Zelfstandigenresolutie', en de Resolutie van de Raad van 30 november 1994 
inzake de toelating van onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidsta-
ten van de Europese Unie voor studiedoeleinden 96, verder te noemen de 'Studieresolu-
tie'. Daarmee zijn de in de praktijk meest gangbare verblijfsdoelen (buiten asiel) gedekt. 
Voorts is er de resolutie van de Raad van 4 maart 1996 betreffende de status van 
onderdanen van derde landen die langdurig op het grondgebied van de lidstaat ver-
blijven97, en de resolutie van de Raad van 26 juni 1997 inzake niet-begeleide minderjari-
ge onderdanen van derde landen", die evenwel verder bij asiel zal worden behandeld 
omdat het in hoofdzaak gaat om onbegeleide minderjarige asielzoekers. 

De harmonisatiepretentie van de resoluties over gezinshereniging, tewerkstelling, arbeid 
als zelfstandige en verblijf voor studie blijkt duidelijk uit de preambules 99 . De harmoni-
satiemethode is echter minder eenduidig. Dat blijkt om te beginnen uit de keuze van het 
instrument: de vraag of en in hoeverre resoluties bindend recht kunnen bevatten laat 
zich niet of niet eensluidend beantwoorden. Het EU-verdrag zegt er niets over en de 
Raad en de Ad-Hocgroep hebben evenmin algemene uitspraken over de bindendheid 
van resoluties gedaan. De tweeslachtigheid van de harmonisatiemethode blijkt voorts uit 
de tekst. De resoluties bevatten 'beginselen', die in drie resoluties zelfs worden aange-
duid als 'harmonisatiebeginselen'im. De lidstaten zijn overeengekomen die beginselen 
te betrekken bij ieder voorstel tot wijziging van de nationale immigratiewetgeving. Ook 
zijn zij overeengekomen zich te beijveren om er voor te zorgen dat hun nationale 
wetgevingen per 1 januari 1995, resp. 1 januari 1996 in overeenstemming zullen zijn met 
die beginselen. Hoewel de woordkeus lijkt te wijzen op de wil om de verplichting aan 
te gaan tot aanpassing van de nationale wetgevingen aan de beginselen, wordt die indruk 
weersproken door de expliciete mededeling dat de beginselen de lidstaten niet binden en 

94 PB C 274, 19.9.1996. 

95 	PB C 274, 19.9.1996. 

96 PB C 274, 19.9.1996. 

97 	PB C 80/2, 18.3.96. 

98 PB C 221/23, 19.7.97. 

99 	Gezinsherenigingsresolutie, preambule par. 1, 2, 3, 5, 6, 9 slot; in de andere drie resoluties 
gaat het steeds om par. (i). 

100 	Tewerkstellingsresolutie onder B, eerste zin, Zelfstandigenresolutie onder B, eerste zin, en 
Studieresolutie onder B, eerste zin. 
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dat individuen daarop geen beroep kunnen doenlm. Lidstaten zijn dus niet in gebreke 
jegens elkaar of de Unie, noch ook jegens individuen die het aangaat wanneer zij hun 
nationale wetgevingen niet hebben aangepast. Toch was het de kennelijke bedoeling van 
de resolutie dat de lidstaten naar die aanpassing zouden streven en wel binnen een tot 
anderhalf jaar nadat de resoluties waren aangenomen. Bij de resoluties over tewerk-
stelling, arbeid als zelfstandige en studie is bovendien steeds uitdrukkelijk in de 
algemene overwegingen opgenomen dat de lidstaten aan de harmonisatiebeginselen geen 
soepeler uitwerking mogen geven in hun nationale recht. 

Flier doet zich een innerlijke tegenstrijdigheid voor, die aan de resoluties zoniet een 
vrijblijvend, dan toch een uitgesproken tweeslachtig karakter geeft. Het harmonisatie-
model is derhalve niet makkelijk te benoemen. Maar als men zich concentreert op de 
inhoud van de resoluties dat moet men toch constateren dat op de lange termijn een 
vergaande harmonisatie is beoogd. 

De inhoud van de drie resoluties uit 1994 (de Tewerkstellingsresolutie, de Zelfstandigen-
resolutie en de Studieresolutie) maakt op de lezer, die niet op de hoogte is van de niet-
bindende aard van de teksten, een directieve en regulerende indruk. Ronduit imperatief 
is de Tewerkstellingsresolutie in art. C (i): 'De lidstaten weigeren onderdanen van derde 
landen met het oog op tewerkstelling toe te laten'. Voor het overige geeft deze resolutie, 
evenals de andere Zelfstandigenresolutie en de Studieresolutie tamelijk specifieke 
instructies aan de lidstaten voor de inrichting van hun nationale wetgevingen. De 
hoofdlijnen van de inunigratieregels op deze gebieden zijn in de drie genoemde resolu-
ties duidelijk aangegeven, ook al is vaak niet precies vast te stellen hoe de principes in 
de praktijk moeten worden toegepast. 

Vrijblijvender is de formulering van de Gezinsherenigingsresolutie waar 6 van de 17 
'beginselen' inhouden dat de lidstaten een eigen koers mogen varen. In 7 van de 
resterende 11 beginselen is gekozen voor het aangeven van uitgangspunten in niet-
sluitende formuleringen ('will normally', 'may', of 'must, in principler. Dwingend 
geformuleerd zijn alleen de beginselen 1104, 5105, 

 8 106  en 9 107 • Met deze consta- 
tering is overigens nog niet gezegd, dat een dwingender vorm van harmonisatie op dit 

101 Gezinsherenigingsresolutie prambule par. 5; Tewerkstellingsresolutie 'Algemene beleidsover- 
wegingen' onder (vi); Zelfstandigenresolutie 'Algemene politieke overwegingen' onder (9); 
Studieresolutie 'Algemene overwegingen' onder 6, derde alinea. 

102 	Art. 3, 4, 6, 7, 10, 16. 

103 	Art. 2, 9, 11, 12, 14, 15, 17. 

104 Reikwijdte van de resolutie. 

105 Polygamie. 

106 	Minderjarigheidsgrens en ongehuwdheidseis voor gezinshereniging van kinderen. 

107 Schijnadopties. 
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b. 	Asiel 

108 

109 

PB L 63/2, 13.3.96. 

PB C 221/23, 19.7.97. 
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gebied wenselijk was geweest. Die vraag komt hieronder aan de orde bij de beoordeling 
van de inhoud van de resolutie. Misschien kan men de Gezinsherenigingsresolutie het 
best omschrijven als een inventarisatie van de beginselen die in de lidstaten ten aanzien 
van gezinshereniging worden gehanteerd, een inventarisatie die de lidstaten ertoe 
uitnodigt na te gaan in hoeverre zij die beginselen in hun nationale wetgevingen willen - 
toepassen, zonder dat direct al een eindresultaat wordt gedicteerd. 

De harmonisatiemethode van deze resoluties kan door de typische, tweeslachtige, aard 
ervan niet bij de in dit hoofdstuk geinventariseerde modellen worden ondergebracht. 
Het resolutie-model is een model sui generis. Hier is sprake van harmonisatie door 
middel van een voorstudie. De resoluties hebben het karakter van voorbereidende 
handelingen die het terrein rijp moeten maken voor de werkelijke harmonisatie. De 
Gezinsherenigingsresolutie uit 1993 is in dat opzicht nog aanmerkelijk voorzichtiger dan 
de andere. 

Wat de voorwaarden voor asiel betreft, kan ten aanzien van de Schengen Uitvoerings-
overeenkomst en - sinds 1 september 1997 - de Overeenkomst van Dublin slechts 
worden gezegd dat beide verdragen impliciet uitgaan van de erkenning door de verdrags-
staten van elkaars beslissingen. De Ad-Hocgroep Immigratie, de Commissie en de Raad 
hebben echter wel ten tijde van de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht in 
1992 en sindsdien vele stappen ondernomen die ten doel hadden tot harmonisatie van de 
voorwaarden van asiel te komen. Voor asiel gaat het met name om de volgende 
documenten: 

Resolutie van de Raad over een geharmoniseerde benadering ten aanzien van 
vraagstukken betreffende derde landen van ontvangst (Londen, 30 november/1 
december 1992); 
Resolutie van de Raad inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken (Londen, 30 
november/1 december 1992); 
Conclusies van de Raad inzake landen waar over het algemeen geen ernstig gevaar 
voor vervolging bestaat (Londen, 30 november / 1 december 1992); 
Resolutie van de Raad betreffende bepaalde gemeenschappelijke beleidslijnen voor 
de opvang van bijzonder kwetsbare groepen personen uit het voormalige Joegosla-
vie (Kopenhagen, 1 juni 1993); 
Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 4 maart 1996 inzake de geharmoni-
seerde toepassing van de definitie van de term 'vluchteling' in artikel 1 van het 
Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen 108; 
Resolutie van de Raad van 26 juni 1997 inzake niet-begeleide minderjarige onder-
danen van derde landeni09. 



Ook bevat de resolutie verschillende verwijzingen naar vormen van samenwerking/coordi-
natie die harmonisatie ten doel lijken te hebben. Paragraaf 8 benadrukt het streven naar een 
`gezamenlijke beoordeling' van bepaalde landen die over het algemeen geen ernstig gevaar 
voor vervolging kennen. Paragraaf 9 (g) bepaalt dat Lid-Staten 'elkaar raadplegen' zodra 
nieuwe situaties zich voordoen die eventueel toepassing van versnelde procedures kunnen 
rechtvaardigen. Paragraaf 5 bepaalt dat de Lid-Staten waarborgen dat afgewezen aanvragers 
het grondgebied van de Gemeenschap verlaten, hetgeen ook samenwerking kan vereisen. 

Daarnaast heeft de Conunissie op het gebied van asiel op 20 maart 1997 het initiatief 
genomen tot een voorstel voor een gemeenschappelijk optreden inzake tijdelijke 
bescherming van ontheemden 1 ". Op 24 juni 1998 is een gewijzigd voorstel terzake 
ingediendm, tezamen met een voorstel voor een gemeenschappelijk optreden betref-
fende de solidariteit bij ()prang en het oponthoud van tijdelijke bescherming genietende 
ontheemden van 24 juni 1998 112. Dew initiatieven zijn echter nog in behandeling. 

Blijkens het werkprogramma van de Europese Raad van december 1991 1" zou bij de 
harmonisatie van het asielrecht de voorrang worden gegeven aan de harmonisatie van 
het materiele asielrecht. 'If, in harmonising asylum law, too much emphasis were put on 
uniform procedures in the (...) Member States, the harmonisation process could become 
bogged down quite simply through the complexity of the issue'. Bij harmonisatie van 
het materiele asielrecht zou verder voorrang dienen te worden gegeven aan de onderwer-
pen 'eerste land van ontvangst' en 'duidelijk ongegronde asielverzoeken'. Het zijn ook 
deze onderwerpen die in de eerste asielresoluties van de Raad regeling hebben gevonden. 
De harmonisatie van de harde kern van het materiele asielrecht, de vluchtelingdefinitie, 
bleek meer tijd te vergen. Ondanks de Verklaring betreffende het asielbeleid bij de 
slotakte van het Verdrag van Maastricht waarin de Raad wordt opgeroepen prioriteit te 
verlenen aan het asielbeleid en begin 1993 een gemeenschappelijk optreden vast te stellen 
'om aspecten van dat beleid te harmoniseren', heeft het tot 4 maart 1996 geduurd 
voordat de Raad in staat was een gemeenschappelijk standpunt inzake de geharmoniseer-
de toepassing van de definitie van den term 'vluchteling' vast te stellen. 

De harmonisatiepretentie van de Resolutie over duidelijk ongegronde asielverzoeken en 
van de Resolutie betreffende derde landen van ontvangst is evident. Volgens de Resolu-
tie over duidelijk ongegronde asielverzoeken komen de ministers 'overeen ervoor te 
zorgen dat hun nationale wetgevingen, zonodig, worden aangepast ten einde daarin zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 januari 1995 de beginselen van deze resolutie op te ne-
men,114. De harmonisatiepretentie van de Resolutie over een geharmoniseerde benade-
ring van vraagstukken betreffende derde landen van ontvangst blijkt, behalve uit de titel 
en de preambule, die het belang benadrukt van een `gezamenlijke oplossing', het duide-
lijkst uit par. 4: 'De Ministers komen overeen emaar te streven hun nationale wetge- 
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PB C 106/13. 4.4.97. 

COM (1998) 372 def. 

COM  (1998) 372 def. 

WGI 930, p. 4/5. 
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vingen zo nodig aan te passen en de in deze resolutie vervatte beginselen zo spoedig 
mogelijk daarin te verwerken, en wel uiterlijk op het moment van inwerkingtreding van 
de Overeenkomst van Dublin'. De harmonisatiepretentie van de Conclusie inzake 
veilige landen van herkomst is daarentegen veel beperkter. In de conclusie ontbreekt de 
opdracht tot aanpassing van de nationale wetgeving. De conclusie geeft ook geen 
gemeenschappelijke lijst van landen waar over het algemeen geen ernstig gevaar van 
vervolging bestaat (de zogenaamde 'veilige landen van herkomst') maar beperkt zich tot 
de opsomming van een aantal elementen, waarmee rekening moet worden gehouden bij 
de beoordeling of in een bepaald land een algemeen gevaar van vervolging bestaat. 
Ondanks zijn voorgeschiedenis is ook de harmonisatiepretentie van het Gemeenschappe-
lijk Standpunt inzake de vluchtelingdefinitie beperkt. Het Gemeenschappelijk Standpunt 
kan worden getypeerd als een verzameling richtsnoeren, gericht op een geharmoniseerde 
interpretatie van de verdragsrechtelijke term 'vluchteling'. De richtsnoeren zijn blijkens 
de preambule slechts gericht tot de administratieve instanties die bevoegd zijn tot de 
erkenning als vluchteling, en bindt de rechterlijke en wetgevende organen van de lidsta-
ten nietl". Op onderdelen blijft ruimte voor het bieden van andere vormen van be-
scherming overeenkomstig de nationale wetgevingen. Niettemin beoogt het gemeen-
schappelijk standpunt harmonisatie van de erkenningspraktijk te bereiken, met name op 
die onderdelen waar van een uiteenlopende interpretatie door de lidstaten sprake was. 
Wat betreft de beeindiging van de vluchtelingenstatus stelt het gemeenschappelijk 
standpunt zelfs expliciet dat de lidstaten alles in het werk stellen om door middel van 
informatie uitwisseling, de toepassing van de beeindigingsgronden van artikel 1 C zoveel 
mogelijk te harmoniseren. De harmonisatie kan geleidelijk plaatsvinden zoals blijkt uit 
de bepaling dat de Raad de toepassing van de richtsnoeren jaarlijks bespreekt en aanpast 
aan de ontwikkelingen. Een aanpassing heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden. 

De juridisch bindende kracht van de gekozen instrumenten voor harmonisatie van het 
asielrecht is echter afwezig of op zijn best beperkt. Zoals gezegd, staat omtrent de 
eventuele bindende kracht van resoluties op Europees niveau niets vast. De Nederlandse 
regering heeft zich daarover wel uitgelaten, maar het betreft hier slechts de mening van 
een lidstaat. In het algemeen moet de bindendheid van besluiten genomen krachtens de 
Derde Pijler volgens de Nederlandse regering aan de hand van de bewoordingen worden 
bepaald 116. Ten aanzien van de Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken 
heeft de Nederlandse Minister van Justitie tegenover de Tweede Kamer gezegd: 'De 
resolutie heeft geen volkenrechtelijk bindend karakter noch juridische verplichtingen 
voor de Lid-Staten, noch rechten voor vreemdelingen die in de Lid-Staten een asielver-
zoek hebben ingediend' 17. Kennelijk zonder zich daartoe verplicht te achten, deelde 
de minister mee de Vreemdelingenwet waar nodig in overeenstemming willen brengen 

115 	Gemeenschappelijk standpunt, inleidende bepalingen. Zo ook REK 27 augustus 1998, JV 
1998, 157, r.o. 12. 

116 	TK 1993- 1994, 23 490, nr. 8. 

117 	TK, 1992-1993, 21501-23 nr. 7, p. 3. 



met de resolutiem. Van conclusies kan nog minder worden gezegd dat zij de lidstaten 
binden. Ten aanzien van een Gemeenschappelijk Standpunt zou kunnen worden 
verwezen naar het voormalige ex J.2 lid 2 van de Tweede Pijler van het EU-verdrag, 
waarin staat dat 'de lidstaten verzekeren dat hun nationale beleid met de gemeenschap-
pelijke standpunten overeenstemt'. Analoge toepassing van art. J.2. lid 2, tweede alinea 
VEU wijst naar Nederlands recht in de richting van de vaststelling van beleidsregels 
terzake in de zin van art. 4:81 e.v. Awb (bijvoorbeeld in hoofdstuk B7 van de Vreemde-
lingencirculaire), maar ook dan zou van een absolute binding geen sprake zijnm. De 
Nederlandse regering heeft het Gemeenschappelijk Standpunt over de Vluchtelingde-
finitie gekwalificeerd als niet-bindend" °. 
De mate waarin de bewoordingen van afzonderlijke bepalingen in deze harmonisatie-
maatregelen wijzen op het oogmerk om bindende normen te stellen is wisselend. De 
Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken, bijvoorbeeld, heeft in veel opzich-
ten een indicatief karakter, gezien het veelvuldig gebruik van het woord `kunnen'. 
Stellig is de tekst van de resolutie daarentegen over de procedurele basis voor de toe-
passing van het begrip 'clerde land van ontvangst' en de vereisten en criteria om een 
land als derde land van ontvangst te kunnen aanmerken, wat blijkt uit het gebruik van 
de termen `moeten' en 'clienen'. De bewoordingen van het Gemeenschappelijk Stand-
punt over de vluchtelingdefinitie zouden door hun veelal directieve karakter goed passen 
in een bindend instrument. 

Ook deze asielmaatregelen laten zich niet eenvoudig onderbrengen in een bepaald 
harmonisatiemodel, hoewel de asielbesluiten die betrekking hebben op voorwaarden 
voor verblijfsinsternming in het algemeen meer consistentie vertonen dan de besluiten 
op het gebied van irrunigratie. Toch is ook bier vaak sprake van tweeslachtigheid: daar 
waar bijvoorbeeld de Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken geen 
imperatieve normen formuleert en slechts mogelijkheden oppert, is niet duidelijk welke 
precieze betekenis moet worden gehecht aan de bepaling in paragraaf 4 dat de Ministers 
ernaar streven bun nationale wetgevingen zo nodig aan te passen. 

De regeling van de Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken is niet uitputtend. 
De harmonisatiemethode van deze resolutie lijkt het meest op optionele harmonisatie 
omdat gekozen kan worden tussen de geharmoniseerde en de nationale normen. De 
vrijheid van nationale overheden wordt expliciet genoemd in verband met het toestaan 
van het verblijf van vreemdelingen op grond van andere dwingende redenen dan in de 
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TIC, 1992-1993, 21501-23 nr. 7, p. 5. 

Zie EIC/TK 1995-1996, 23490, nrs. 90 en 37, p. 5 
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Zie ook P. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 
deel 2, Deventer 1998, p. 73. De beleidsregels zouden als interpretatie van een verdragsrech- 
telijke term de toets door de rechter aan het Vluchtelingenverdrag moeten kunnen door-
staan. De memorie van toelichting bij art. 4:84 Awb erkent zelfs dat onder bijzondere 
omstandigheden van een interpreterende beleidsregel kan en moet worden afgeweken, indien 
strikte naleving onevenredige gevolgen heeft voor iemand die in uitzonderlijke omstandighe-
den verkeert (TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, blz. 125). 
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zin van het Verdrag van Geneve', het hanteren van snelle ontvankelijkheidsprocedu-
res inclusief een objectieve beoordeling 122, het beslissen dat in een bepaald land over 
het algemeen geen ernstig gevaar voor vervolging bestaati 23  en het bepalen van andere 
gevallen waarin versnelde procedures van toepassing kunnen zijni". Aangezien de 
lidstaten blijkbaar de vrijheid hebben Onder een eventuele norm te gaan zitten, is er bij 
deze drie `nationale vrijheden' geen sprake van harmonisatie door het vaststellen van 
minimumnormen. De harmonisatie kan geleidelijk plaatsvinden blijkens paragraaf 12 die 
bepaalt dat lidstaten van tijd tot tijd, in samenwerking met de Commissie en in overleg 
met UNHCR, bezien hoe deze procedures functioneren en of er aanvullende maatre-
gelen nodig zijni". 

De met de Resolutie betreffende veilige landen van ontvangst beoogde harmonisatie is niet 
uitputtend, aangezien de lidstaten in paragrafen le en 3d uitdrukkelijk het recht hebben 
behouden om een asielverzoek op humanitaire gronden zelf in behandeling te nemen. In 
zeker opzicht is er sprake van het stellen van minimumnormen, aangezien de materiele 
vereisten en criteria voor een derde land van ontvangst en de procedurele grondslagen 
voor de toepassing ervan over het algemeen geen nationale beslissingen toelaten die 
ongunstiger zijn voor de vreemdeling dan in de resolutie is aangegeven. Par. 3c bepaalt 
echter dat een lidstaat het recht behoudt om overeenkomstig zijn nationale wetgeving 
een asielzoeker naar een derde land van ontvangst te sturen: de nationale wetgeving zou 
hier ongunstiger voor de vreemdeling kunnen zijn dan de minimumnorm. Onder par. 
le en 3d behouden lidstaten uitdrukkelijk het recht om nationale beslissingen te nemen 
die gunstiger zijn voor de vreemdeling dan de minimumnorm. Verder is van belang dat 
de harmonisatie, blijkens par. 4, geleidelijk kan plaatsvinden, hoewel het moment van 
inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin duidelijk als streefdatum voor de 
aanpassing van de nationale wetgeving is gesteld. De harmonisatiemaatregelen kunnen 
worden bijgesteld in samenwerking met de Commissie en na raadpleging van UNHCR. 

Het harmonisatiemodel van de Conclusies inzake de landen waar in bet algemeen geen 
errzstig gevaar voor vervolging bestaat kan worden omschreven als een niet uitputtende 
intentieverklaring tot het hanteren van bepaalde normen bij de beoordeling van de 
veiligheid van landen van herkomst. De conclusies bevatten in par. 2 een aantal 
beoordelingselementen die 'ten minste' moeten worden gehanteerd. Eventuele verdere 
harmonisatie kan geleidelijk gebeuren. Nieuwe beoordelingselementen worden van tijd 
tot tijd herzien. Minimumnormen in die zin, dat de lidstaten geen criteria zouden 
mogen aanleggen die voor asielzoekers ongunstiger zijn, worden in de conclusies niet 
gegeven. 

121 	Resolutie, preambule. Zie ook par. 2 in dit verband. 

122 Resolutie, par. 2. 

123 Resolutie, par. 8. 

124 	Resolutie, par. 11. 

125 	Voor zover bekend is van een evaluatie tot nu toe nog geen sprake geweest. 
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Het harmonisatiemodel van het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de vluchtelingdefini-
tie is de omschrijving van de inhoud van een term ('vluchteling') waaraan krachtens het 
Vluchtelingenverdrag belangrijke consequenties zijn verbonden. Gezien dit karakter van 
de vluchtelingdefinitie kan het Gemeenschappelijk Standpunt moeilijk anders bevatten 
dan minimumnormen waarvan in het nationale recht van de lidstaten niet ten nadele 
van asielzoekers mag worden afgeweken. De normen van het gemeenschappelijk 
standpunt zijn niet uitputtend aangezien op verschillende gebieden ruimte wordt gelaten 
om bescherming te bieden volgens nationaal recht. Zo zijn de administratieve instanties 
vrij om, ingevolge nationaal recht, andere vormen van bescherming toe te passen op 
personen die volgens het gemeenschappelijk standpunt niet onder de bepalingen van het 
Verdrag van Geneve vallen'". Expliciet genoemd worden in dit verband vervolging 
door derden waar de overheid passief blijft w  en burgeroorlogen'". 

4.3.2 Categorie b: Harmonisatie van regels omtrent de vorm en de inrichting van het 
vergunningstelsel, alsmede van regels omtrent procedures voor aanvragen en weigeren 
van vergunning 

Er zijn twee types van vergunningen: vergunning tot toegang tot het grondgebied en 
vergunning tot verblijf. 
Voor de toegang tot het grondgebied bestaat al een tamelijk universeel vergunningstelsel. 
De feitelijke verlening van toegang aan de grens voltrekt zich vaak mondeling of door 
het verstrekken van een stempel of sticker. In veel gevallen is de beslissing tot het 
verlenen van toegang echter al voorafgaand aan de reis naar het grondgebied genomen in 
het kader van de verlening van een 'visum'. Het verlenen van toegang en het verlenen 
van een visum kunnen betrekking hebben op toegang voor kort of lang verblijf. 
Staatsburgers van bepaalde staten kunnen van visumplicht zijn vrijgesteld. 
Nadat iemand toegang heeft gekregen tot een grondgebied komt de vraag of en hoe lang 
hij daar mag verbhjven. Voor het verblijf op het grondgebied bestaan in alle lidstaten 
tijdelijke verblijfsvergunningen die voor bepaalde doeleinden kunnen worden afgegeven 
en permanente verblijfsvergunningen. In hoofdlijnen lijken die stelsels veel op elkaar, 
maar in de uitwerking van die hoofdlijnen kunnen verschillen worden aangetroffen. 

Vraag 1: Hoe verhoudt de vorm en de inrichting van het vergunningstelsel zich tot de 
doelstelling van het totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid? Het gaat hier primair om een juridisch technische aangelegenheid. De 
eerste eis die daaraan mag worden gesteld is dat het ontworpen stelsel praktisch is en 
functioneert. Maar waardenvrij is de wijze van inrichting het vergunningstelsel niet. Len 
stelsel waarin een permanente verblijfsvergunning zou ontbreken zou geen uitzicht 
bieden op een rustige verblijfspositie voor langdurig gevestigden of andere categorieen 
immigranten. Daarmee is de veiligheid van immigranten en wellicht ook de rechtvaar- 

126 Gemeenschappelijk standpunt, par. 1. 

127 Gemeenschappelijk standpunt, par. 5.2. 

128 Gemeenschappelijk standpunt, par. 6. 



digheid in het geding. Ook de inrichting van de procedures van aanvraag, inwilliging en 
afwijzing kan van grote invloed zijn op het gehalte aan vrijheid, veiligheid en rechtvaar-
digheid, aan de kant van de imrnigranten en asielzoekers, maar ook aan de kant van hun 
familieleden en relaties die in de ontvangende lidstaat zijn gevestigd en mogelijk de 
nationaliteit van de lidstaat bezitten. Het maakt een wezenlijk verschil of de beslissing 
op een aanvraag om een verblijfsvergunning al dan niet in het buitenland moet worden 
afgewacht; het maakt een wezenlijk verschil of een asielzoeker al dan niet op de 
luchthaven moet verblijven hangende zijn aanvraag; en de spoed waarmee op aanvragen 
wordt beslist is eveneens van wezenlijk belang. De vorm en de inrichting van het 
vergunningstelsel en van de aanvraagprocedures zijn dus zeker relevant voor de 
totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

Vraag 2: In hoeverre is ten aanzien van de inrichting van het vergunningstelsel commu-
nautaire harmonisatie nodig naar de maatstaven van het Protocol betreffende de 
toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden moet men eerst bezien of de inrichting van het vergunningstelsel 
transnationale aspecten behelst die door een optreden van de lidstaten niet bevredigend 
kunnen worden geregeld. Welke rol spelen nationale visa en nationale verblijfsvergun-
ningen bij grensoverschrijdend personenverkeer? Nationale visa en verblijfsvergunningen 
krijgen een transnationale dimensie zodra andere staten de geldigheid daarvan moeten 
erkennen en bijvoorbeeld de houders ervan doorreis moeten verlenen. Ten aanzien van 
visa is die erkenning vanouds welhaast per definitie nodig. Internationaal personenver-
keer is niet goed denkbaar zonder dat staten elkaars beslissingen tot het verlenen van 
visa zouden respecteren. Hetzelfde geldt ten aanzien van verblijfsvergunningen, althans 
in het geval waarin een staat de doorreis moet verlenen aan iemand die naar het land 
wil reizen waarvan hij een verblijfsvergunning bezit. 
Dit altijd al aanwezige transnationale aspect ten aanzien van de verlening van toegang is 
door de (beoogde) afschaffing van de personencontrole aan de binnengrenzen aanzienlijk 
meer prominent geworden. De verlegging van de personencontrole naar de buitengren-
zen, en vooral het feit dat de afgifte van visa dientengevolge strekt tot het verlenen van 
toegang van een gezamenlijk grondgebied, maakt harmonisatie ten aanzien van visa 
onvermijdelijk. Daarbij komt, dat optreden op communautair niveau wegens de schaal 
of de gevolgen ervan grote voordelen kan opleveren. Een uniform visum en een uni-
forme aan.vraagprocedure hebben het voordeel van duidelijkheid, zowel voor de over-
heidsdienaren die ermee moeten werken als voor de individuen die ermee moeten 
reizen. 
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Op het eerste gezicht minder evident is de noodzaak van harmonisatie ten aanzien van 
de nationale stelsels van verblijfsvergunningen. De verlegging van de personencontrole 
naar de buitengrenzen wordt niet wezenlijk belemmerd door het voortbestaan van 
verschillende vergunningstelsels in de afzonderlijke lidstaten. Wel kan de personen-
controle worden vereenvoudigd als de grensbewakingsambtenaren slechts zouden hoeven 
te werken met een stelsel van verblijfsvergunningen. De kans op fouten zou erdoor 
kunnen worden verminderd. Maar bij verdere doordenking blijkt harmonisatie ook op 
dit punt van groot belang te zijn om tot een begrijpelijk en samenhangend stelsel te 
kunnen komen. Bij de harmonisatie van de voorwaarden voor verblijf stuit men al 
spoedig op het probleem dat verblijfsvergunningen in sommige lidstaten voor een jaar 
worden verleend en in andere voor langere perioden. Hoe moet men dan bijvoorbeeld 
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de voorwaarden voor voortgezet verblijf formuleren als de duur van legaal verblijf 
daarbij een rol speelt? Het kan verschil maken of de vraag naar het voortgezet verblijf 
ontstaat door intrekking van een vergunning dan wel door niet-verlenging. Bij vergun-
ningen die voor relatief lange duur zijn verstrekt zal de vraag van niet-verlenging zich 
minder snel voordoen dan bij vergunningen die voor relatief korte duur worden ver-
strekt. Ook bij het vaststellen van de inhoudelijke verblijfsvoorwaarden ten aanzien van 
langdurig gevestigde onderdanen van derde landen stuit men op het probleem dat zowel 
de bepaling van het legale verblijf in het verleden als de bepaling van de duur van het 
nog te verwachten legale verblijf sterk afhankelijk is van het vergunningstelsel. Een 
laatste voorbeeld is beginsel 1 van de Gezinsherenigingsresolutie'" waarin het recht op 
gezinshereniging afhankelijk is gemaakt van wettig verblijf 'on a basis which affords 
them an expectation of permanent or long term residence'. Uit deze voorbeelden blijkt 
we!, dat een duidelijke regeling van de verblijfsvoorwaarden niet kan bestaan zonder dat 
de nationale vergunningstelsels op het gebied van immigratie minstens worden ge-
stroornlijnd. 

Ten aanzien van asiel komt daar nog bij dat de verdeling van verantwoordelijkheid voor 
behandeling van asielverzoeken krachtens de Overeenkomst van Dublin een duidelijke 
impuls geeft tot unificatie van de aan asielzoekers te verlenen verblijfstitels. Er is een 
groeiend besef, dat de behoefte aan bescherming van een in aantal toenemende groep 
asielzoekers niet langer gedekt wordt door het Vluchtelingenverdrag. Hoewel deze 
ontwikkeling deels het resultaat is van wijzigingen in de interpretatie van de vluchteling-
definitie, zijn geleidelijk allerlei subsidiaire vormen van bescherming tot ontwikkeling 
gekomen ondert verschillende benamingen: humanitaire (c-)status, 'Duldung', 'exceptio-
nal leave to remain', voorwaardelijke vergunning tot verblijf, etc. De aan deze status 
verbonden rechten verschillen van lidstaat tot lidstaat, evenals de duur van de geboden 
bescherming. Harmonisatie van deze uiteenlopende vormen van bescherming lijkt dan 
ook noodzakelijk, hetgeen ook door de opstellers van het Verdrag van Amsterdam is 
onderkend. Naast (rninimum)harmonisatie van de vluchtelingdefinitie (an. 63, eerste lid, 
onder c, EG-verdrag) dienen ook minimumnormen te worden ontwikkeld voor het 
verlenen van tijdelijke bescherrning aan 'ontheemden' en aan 'personen die anderszins 
internationale bescherming behoeven (art. 63, tweede lid, onder a, EG-verdrag). 

Of co tnmunautaire regeling op het gebied van imrnigratie ook nodig is ten aanzien van 
de aanvraagprocedures van verblijfsvergunningen is weer een andere kwestie. Zonder 
afbreuk te doen aan de nationale bevoegdheden ten aanzien van de het eigen ambtena-
renapparaat, zou een communautaire aanpak kunnen bestaan uit het formuleren van 
gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot de plaatsen waar aanvragen kunnen 
worden ingediend, termijnen van behandeling, transparantie van de aanvraagprocedure 
etc. Het totstandbrengen van een minimale gelijkvormigheid van aanvraagprocedures 
kan ongetwijfeld bijdragen tot de vorming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Indien men een dergelijke standaardisering wenst kan die het beste op 
communautair niveau worden verwezenlijkt. 

129 Ad-Hocgroep Immigratie, Kopenhagen, 1 juni 1993, afgedrukt in E. Guild, The Developing 
Immigration and Asylum Policies of the European Union, Kluwer Law International, Dan 
Haag, Londen, Boston, 1996, p. 251 e.v. 



130 Zie art. 10 lid 1 sub c Vw zoals ingevoerd bij wet van 26 maart 1998. 
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Vraag 3: Voor de harmonisatie van de regels ten aanzien van visa is positieve integratie 
nodig: er moeten gemeenschappelijke regels worden gevormd. Bij deze materie passen 
bindende en unificerende regels. Uitputtende harmonisatie lijkt echter niet nodig. 
Aanvullende nationale regelgeving op het gebied van visa zou dus wel toelaatbaar zijn. 

Ten aanzien van de verblijfsvergunningstelsels van de lidstaten kan tot op zekere hoogte 
worden gewerkt met wederzijdse erkenning van nationale vergunningen. Maar als men 
serieus de verblijfsvoorwaarden wil harmoniseren zal dat niet gaan zonder een zekere 
mate van unificatie van de vergunningstelsels. Dan is er dus positieve integratie nodig: 
nieuwe, communautaire regels die de nationale regels vervangen. Er zou dan sprake 
moeten zijn van bindende regels. Uitputtende harmonisatie van de vergunningstelsels 
lijkt niet nodig en waarschijnlijk ook niet wenselijk. Lidstaten zouden tot op zekere 
hoogte de vrijheid kunnen behouden vergunningsoorten te ontwikkelen of te behouden 
waarvan het bestaan niet strijdig is met de doelstelling van vrijheid, veiligheid of recht-
vaardigheid. Ter vergelijking: het vrij verkeer van personen in het kader van de Europe-
se Gemeenschap is de afgelopen decennia tot stand gekomen zonder dat daarvoor een 
diepgaande wijziging van de nationale vergunningstelsels nodig was. Wel is in art. 4 van 
Richtlijn 68/360 bepaald dat het recht op verblijf in het kader van het vrij verkeer van 
EG-onderdanen wordt vastgesteld door afgifte van een 'verblijfskaart van een onderdaan 
van een lidstaat der EG'. Art. 6 bevat bepalingen omtrent de geldigheidsduur en het 
gebied waarvoor de verblijfskaart geldig is. Deze harmonisatie is bindend maar niet 
uitputtend, nu het de lidstaten vrijstaat burgers van andere lidstaten gunstiger te 
behandelen en bijvoorbeeld een permanente verblijfsvergunning te bieden in plaats van 
een vijfjaarkaart 130 . Zo zou men ook ten aanzien van burgers van derde staten wellicht 
kunnen besluiten slechts op hoofdpunten in te grijpen in de nationale vergunningstelsels 
en slechts dat te uniformeren wat minimaal noodzakelijk is voor het bereiken van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

De modellen van optionele harmonisatie, partiele harmonisatie, alternatieve harmoni-
satie lijken niet aantrekkelijk voor deze materie, omdat zij geen duidelijke voordelen 
bieden boven wederzijdse erkenning van vergunningen. Als men van de verscheidenheid 
af wil dan zullen de regels die men maakt omtrent het vergunningstelsel uniform en 
voor alle lidstaten geldig moeten zijn. 

Wat de aanvraagprocedures voor asiel betreft is in de resolutie van 20 juni 1995 over 
minimumwaarborgen voor asielprocedures gekozen voor een minimumharmonisatie van 
de nationale asielprocedures. De (impliciete) achterliggende gedachte lijkt te zijn, dat 
verschillen in de asielprocedures kunnen leiden tot 'asylum shopping'. Zolang verlening 
van asiel een nationale bevoegdheid blijft, kan met een minimumharmonisatie van de 
nationale asielprocedures worden volstaan. Er doen zich evenwel tegengestelde tenden-
ties voor. Enerzijds lijkt art. 63, eerste lid, aanhef en onder a, EG-verdrag niet verder te 
gaan dan het huidige verdeelsysteem van de Overeenkomst van Dublin: criteria en 
instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat in een van de lidstaten wordt ingediend. Ander-
zijds groeit de samenwerking tussen de lidstaten gericht op een gezamenlijke beoorde- 



ling van situaties in landen van herkomst. En in de voorstellen voor tijdelijke bescher-
ming van ontheemden wordt de aanduiding van de groepen die voor tijdelijke bescher-
ming in aanmerking komen reeds 'gecomrnunautariseerd'. Een gezamenlijke beoordeling 
van situaties in landen van herkomst zowel ten aanzien van vluchtelingen als ten 
aanzien van ontheemden en andere personen die voor intemationale bescherming in 
aanmerking komen, vraagt om een verdergaande harmonisatie. Dan zal op gemeen-
schapsniveau moeten zijn geregeld dat enerzijds de beoordeling van de situaties in de 
vluchtlanden en de vaststelling van de groepen die voor bescherming in aanmerking 
komen met waarborgen worth omgeven en dat anderzijds deze beoordeling en vaststel-
ling in de nationale asielprocedures doorwerkt, ook wat betreft de duur van de geboden 
beschenning. Dan zal met een louter procedurele tninimutnharmonisatie niet langer 
kunnen worden volstaan. 

Vraag 4: Hoe verhoudt zich het voorgaande tot stappen die al in Europees verband in 
de richting van harmonisatie zijn gezet? Op het gebied van de visa is al een belangrijke 
voortgang geboekt. De Schengen Uitvoeringsovereenkomst van juni 1990 regelt een 
uniform Schengenvisum. De Raad is nog niet verder gegaan dan in Verordening 1683/95 
een uniform model voor visa vast te stellen. Met de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Amsterdam en de overbrenging van het Schengen Acquis naar het EU-verdrag zal 
zijn gekozen voor unificatie op dit gebied. Ook in art. 62 van het EG-verdrag is sprake 
van een uniform visummodel en van voorschriften betreffende een uniform visum. Van 
uitputtende harmonisatie is in Schengenverband overigens geen sprake: Nederland kent 
bijvoorbeeld naast de Schengenvisa nog een nationaal retourvisum en een nationaal 
visum voor langer verblijf. De aanvraagprocedures voor visa zijn tot nu toe nauwelijks 
geharmoniseerd. 

Ten aanzien van de verblijfsvergunningen van burgers van derde staten is in Europees 
verband een uniform model voor een verblijfstitels vastgesteld lm. Dit model past op 
alle nationale vergunningstelsels" 2, en dient de herkenbaarheid voor de grensbewa-
kingsdiensten en het moeilijk maken van vervalsingen. Voor het overige zijn ter 
harmonisatie van stelsels van verblijfsvergunningen geen stappen ondemomen. 

Wat de aanvraagprocedures betreft is er echter wel het een en ander gebeurd, met name 
zoals hieronder zal blijken, op het gebied van asiel. Voor de aanvraagprocedures op het 
gebied van immigratie zijn slechts enkele verspreide initiatieven genomen. Zo is in de 
Tewerkstellingsresolutie' 33  een bepaling (ii) opgenomen volgens welke derdelanders 
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132 

133 

Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 16 december 1996 inzake een uniform model 
voor verblijfstitels, PB L7/1, 10.1.1997. 

Volgens art. 4 is een 'verbligstitel' in de zin van het gemeenschappelijk optreden 'elke door 
de autoriteiten van een lidstaat verleende machtiging, waarbij een onderdaan van een derde 
land legaal op het grondgebied van die lidstaat mag verblijven (met uitzondering van visa, 
titels voor kort verblijf en titels die hangende een aanvraagprocedure worden afgegeven). 

Resolutie van 20 juni 1994 inzake de beperking van de toelating van onderdanen van derde 
landen tot het grondgebied van de de lidstaten met het oog op tewerkstelling, PB C 274/3, 
19.9.96. 
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niet voor arbeid in loondienst mogen worden toegelaten als zij niet in het bezit zijn van 
voorafgaande machtiging. Een dergelijke bepaling staat ook in de punten 2 (2) en 3(1) 
van de Zelfstandigenresolutie 134 . Uit punt c (2) derde alinea van de Studieresolutie 135  
kan worden afgeleid dat een dergelijke gedachte ook daar heeft voorgelegen. Over de 
tweeslachtige harmonisatiepretentie en het 'sui generis' model van de resoluties is hier-
boven bij par. 4.3 sub a al geschreven. 

Ten aanzien van aanvraagprocedures voor asiel kan meer worden gemeld. Door de 
verdragen waarin de verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielverzoeken 
tussen verdragsstaten werd verdeeld (aanvankelijk de Schengen Uitvoerings Overeen-
komst, sinds september 1997 de Overeenkomst van Dublin) is bewerkstelligd dat in 
beginsel slechts de aanvraagprocedure van het verantwoordelijke land tot behandeling 
van een asielverzoek kan leiden. Hier is sprake van bindende harmonisatie waarin een 
zekere afwijkingsvrijheid van de verdragsstaten in de overeenkomsten zelf is neergelegd 
(art. 29 lid 4, 36 SUO; art. 3 lid 4 en art. 9 OvD). Sinds de inwerkingtreding van de 
Overeenkomst per 1 september 1997' is ook het Dublin-Comitelv actief, een zelf-
standig verdragsorgaan waarvan de uitvoeringsbesluiten eveneens direct bindend zijn. 
Uit deze bindende vorm van harmonisatie kan geconcludeerd worden dat de lidstaten de 
harmonisatiepretentie, die duidelijk blijkt uit de preambule en de bepalingen betreffende 
informatie uitwisseling 138 , serieus hebben genomen. 

Voorts bevat de Resolutie van 20 juni 1995 inzake minimumgaranties voor asielproce-
dures tal van algemene voorschriften waaraan de nationale aan.vraagprocedures voor asiel 
in elk geval moeten voldoen. Bij die voorschriften zijn de eerdere Resoluties van 30 
november / 1 december 1992 over kennelijk ongegronde asielverzoeken en over het 
derde land van ontvangst betrokken. De resolutie formuleert een aantal gemeenschappe-
lijke minimumwaarborgen voor de asielprocedures in de lidstaten. 

De harmonisatiepretentie van de Resolutie inzake minimumgaranties voor asielprocedu-
res blijkt het duidelijkst uit paragraaf 31 volgens welke lidstaten er naar dienen te 
streven om hun nationale recht voor 1 januari 1996 in overeenstemming te brengen met 
de in de resolutie neergelegde beginselen. Met deze beginselen dient verder in alle 
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Resolutie van 30 november / 1 december 1994 inzake de beperking van de toelating van 
onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op de 
uitoefening van een zelfstandige activiteit, PB C 274/7, 19.9.96. 
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Resolutie van de Raad van 30 november 1994 inzake de toelating van onderdanen van derde 
landen tot het grondgebied van de lidstaten voor studiedoeleinden, PB C 274/10, 19.9.96. 

Stat. 1997, nr. 137, P.  4. Op 1 september 1997 trad de OvD in werking voor de 12 Lid-
Staten die,van het begin af aan ondertekend hadden, op 1 oktober 1997 voor Oostenrijk en 
op 1 januari 1998 voor Finland. 

OvD, art. 18. 

OvD, artt. 14, 15. 



voorstellen tot wijzigingen van hun nationale recht rekening te worden gehoudenm. 
Hoewel de streefdatum 1 januari 1996 is, kan harmonisatie geleidelijk plaatsvinden 
blijkens paragraaf 31 die bepaalt dat lidstaten van tijd tot tijd, in samenwerking met de 
Commissie en in overleg met UNHCR, de toepassing van de beginselen onderzoeken en 
nagaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor zover ons bekend, heeft geen 
herziening plaatsgevonden. Hoewel de normen over het algemeen directief en dwingend 
geformuleerd, wat blijkt uit het overheersende gebruik van de termen "moeten" en "die-
nen", is de resolutie niet bindend. Van directe werking, waardoor individuele asielzoe-
kers er een beroep op zouden kunnen doen, kan clan ook moeilijk sprake zijn. De 
lidstaten houden daardoor in de praktijk de vrijheid om vol te houden dat bun 
nationale recht al aan die normen voldoet. Zo behoefde de Nederlandse wetgeving 
volgens de Nederlandse Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken niet te worden 
aangepast'. 

Het gekozen harmonisatiemodel is, zoals al uit de titel van de resolutie blijkt, het 
formuleren van minimumwaarborgen waarvan de lidstaten in hun nationale recht 
slechts ten gunste van asielzoekers mogen afwijken. Dit blijkt ook uit het gebruik van 
bepalingen als "ten minste""'. 

De aanvraagprocedure voor minderjarige asielzoekers wordt in bepaalde opzichten door 
de Resolutie inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen van 26 juni 
1997142, die specifieke richtsnoeren geeft over de opvang en over de wijze waarop 
asielverzoeken van minderjarigen moeten worden aangepakt. De harmonisatiepretentie 
blijkt duidelijk uit artikel 6 dat de inspanningsverplichting bevat dat lidstaten ernaar 
dienen te streven om bun nationale recht voor 1 januari 1999 in overeenstenuning te 
brengen met de richtsnoeren. Verder dienen lidstaten in alle voorstellen tot wijzigingen 
van bun nationale recht met die richtsnoeren rekening te houden. De harmonisatie-
pretentie blijkt ook uit de bijlage die de samenwerking ter bestrijding van de smokkel 
van minderjarigen benadrukt en een aantal maatregelen suggereert die lidstaten kunnen 
nemen om illegale binnenkomst te verhinderen. 

Als harmonisatiemodel worth gebruik gemaakt van het opstellen van minimumnormen, 
waarbij de lidstaten vrij zijn gunstiger bepalingen in nationaal recht toe te passen 143 . 
Toepassing van de richtsnoeren is aan jaarlijkse toetsing onderhevig door de Raad in 
samenwerking met de Commissie en in overleg met UNHCR, hetgeen tot aanpassing 
kan leiden. 

139 Resolutie, par. 31. 

140 	EK/T1C, 1994-1995, 23490, nrs. 87 en 18, p. 9. 

141 	Resolutie, paras. 17, 21, 24. 

142 	PB C 221/23, 19.7.97. 

143 	Resolutie, art. 1, lid 4, en art. 6, lid 2. 
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4.3.3 Categoric c: regels omtrent de wtjze waarop, en de instrumenten waarmee het voldoen 
aan de voorwaarden voor toegang en verbliff voor personen zonder vergunning wordt 
gehandhaafd 

Het gaat hier om regels over uitzetting, vrijheidsbenerning en vrijheidsbeperking, 
persoonscontrole, en regels ter preventie en bestraffing van mensenhandel, mensensmok-
kel en transport van personen zonder de nodige documenten. Verder gaat het om 
onderlinge afspraken tot samenwerking en uitwisseling van informatie. Onderscheid kan 
worden gemaakt tussen regels die zich richten op de te controleren personen (omschrij-
ving van maatregelen en straffen en van de voorwaarden waaronder die kunnen worden 
toegepast) en regels die zich richten op de uitvoerende ambtenaren (bevoegdheidsregelin-
gen, instructies). Het onderscheid is niet altijd scherp te maken. Het kan voorkomen dat 
een bepaling van een regeling zowel voor de te controleren persoon als voor de 
controlerende ambtenaar relevant is. 

Bij deze handhavingsregels komt onvermijdelijk de hierarchische verhouding tussen de 
overheid van de lidstaten en de met controle belaste ambtenaren in het geding. Zolang 
van een streven naar de vorrning van een communautaire (vreemdelingen)politie geen 
sprake is zullen de gezamenlijke regelingen met betrekking tot het optreden van 
ambtenaren noodzakelijkerwijs het karakter dragen van afspraken tot samenwerking en 
tot facilitering daarvan. 

Vraag 1: Wat is de relatie van dit soon regels tot de doelstelling van het totstandbrengen 
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? In beginsel moeten de 
handhavingsregels worden gezien als een noodzakelijk sluitstuk van de twee eerder 
genoemde categorieen van regelgeving. Naar de mate van hun noodzaak ter ondersteu-
ning van die andere regels zijn zij even belangrijk of onbelangrijk voor het tot stand 
brengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid als die twee catego-
rieen regels. Daarnaast is er nog een andere reden waarom de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid juist hier in hoge mate bij is betrokken. Een aspect dat bij 
dit soort regels vrijwel steeds een essentiele rol speelt is dat zij ingrepen mogelijk maken 
van autoriteiten op de bewegingsvrijheid en de privacy van de personen die zij controle-
ren of op wie zij dwang uitoefenen om zich te conformeren aan het systeem van het 
'neen tenzij'. De bescherrning van de rechten van het individu, zoals gewaarborgd door 
'de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en funda-
mentele vrijheiden en de rechtsstaat' en de grondrechten 1 , is bij regels tot handha- 
ving en controle voortdurend aan de orde. 

Vraag 2: In hoeverre is ten aanzien van regelgeving met betrekking tot handhaving en 
controle communautaire harmonisatie nodig naar de maatstaven van het Protocol 
betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel? De eerste 
vraag die hiervoor moet worden beantwoord is, welke transnationale aspecten aan de 
handhaving en controle van de voorwaarden voor toegang en verblijf zijn verbonden. 
Het in art. 14 (ex 7a) EG-verdrag besloten afschaffen van de personencontrole aan de 
binnengrenzen en de verlegging daarvan naar de buitengrenzen is de belangrijkste factor 

144 Geciteerd is art. 6 (ex F) EU-verdrag. 
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die transnationale aspecten teweegbrengt. De feitelijke mobiliteit van personen, ook 
diegenen die zich niet op het grondgebied van een of meer lidstaten mogen bevinden, 
heeft een behoefte opgeroepen aan 'compenserende maatregelen', die kunnen varieren 
van de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem tot samenwerking bij de 
tenuitvoerlegging van maatregelen tot verwijdering. Ook de internationale organisatie-
graad van mensensmokkelaars en mensenhandelaren, de grensoverschrijdende mogelijk-
heden telecommunicatie en informatietechniek creEren een behoefte aan een effectieve 
transnationale aanpak van de handhaving en controle. Maar het betreft hier een 
gevoelige materie. Illustratief is de in onderhandelingen over het Verdrag van Amster-
dam tot uiting komende afwijzende houding van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
ten aanzien van het opheffen van controle aan de nationale buitengrenzen en illustratief 
is art. 64 (ex 731) EG-verdrag, waarin staat dat Titel IV de uitoefening van de verant-
woordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde 
en de beschenning van de binnenlandse veiligheid onverlet laat. Toch zal een commu-
nautaire harmonisatie voor bepaalde gevallen en in bepaalde opzichten effectiever en 
rechtvaardiger kunnen zijn. Het zal daarbij zaak zijn dat een goed evenwicht wordt 
gevonden tussen gemeenschappelijke en nationale bevoegdheden, en dat de rechtmatige 
belangen van individuen op effectieve, consistente en niet-discriminerende wijze worden 
geregeld. Zo zouden in een communautaire verordening of richtlijn waarborgen voor in 
achtneming het legaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel ten aanzien van 
bevoegdheden van ambtenaren tegenover particuliere individuen kunnen worden neerge-
legd. 

Vraag 3: Welke vorm van harmonisatie is nodig of wenselijk? Positieve integratie zal in 
de meeste gevallen, waarin tot harmonisatie wordt overgegaan, nodig zijn. Er zullen 
gemeenschappelijke regels moeten komen. Of er daarbij uitputtende harmonisatie nodig 
is zal erg afhangen van de aard van de regelgeving. De instelling van een gemeenschap-
pelijk persoonsregister leent zich wat de organische kanten betreft voor een uitputtende 
regeling, maar tegelijkertijd zal zo'n systeem in de praktijk functioneren op basis van 
wederzijdse erkenning van normen van openbare orde (die leiden tot signalering in het 
systeem) en wederzijdse erkenning van controles. Maar regelingen die de bevoegdheden 
van overheidsdiensten raken vragen om bindende regels. Dit met het oog op de inacht-
nettling van het legaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in de handelingen 
van ambtenaren ten opzichte van particuliere individuen. 

Vraag 4: Hoe verhoudt zich het voorgaande tot stappen die al in Europees verband in 
de richting van harmonisatie zijn gezet? In de Schengen Uitvoeringsovereenkomst zijn 
belangrijke en ingrijpende maatregelen voorzien, die de verdragsluitende staten toen 
nodig achtten om het wegvallen van controle aan de binnengrenzen te compenseren. 
Voor een groot deel betreft het strafrechtelijke samenwerking tussen justitie en politie. 
Maar voor imrnigratie en asiel van rechtstreeks belang zijn de voorschriften in art. 3, 4, 
6, 7, 37 en 38 SUO (resp. art. 14 en 15 Verdrag van Dublin) neergelegde algemene 
uitgangspunten en beginselen voor controle, bewaking, en samenwerking, die krachtens 
door het Uitvoerend Comae in tal van regelingen zijn uitgewerkt. Ook instelling van 
het Schengen Informatie Systeem (art. 92 e.v. SUO) is, met name in verband met de 
signalering ter fine van weigering van toegang (art. 96 SUO) voor imtnigratie relevant. 
De in dit soon regelgeving gebezigde vorm van harmonisatie kan in zijn algemeenheid 
niet eenduidig worden aangegeven. Ten aanzien van de instelling van het 515 zou men 
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kunnen spreken van uitputtende harmonisatie, nu de verdragsstaten van deze regeling 
niet mogen afwijken en ook geen aanvullende regelingen lijken te mogen treffen. Zoals 
gezegd, functioneert het systeem op basis van wederzijdse erkenning van de normen op 
grond waarvan tot signalering wordt overgegaan en wederzijdse erkenning van contro-
les. Voor het overige lijken bepalingen van het SUO en de daarop gebaseerde regelingen 
van het Uitvoerend Comite met betrekking tot controle en handhaving geen uitputtend 
karakter te hebben: de Schengenstaten blijven vrij om zelf verdergaande stappen te 
ondernemen, zowel ter bescherming van het individu, als tot controle van het individu. 

In het kader van de Europese Unie zijn besluiten genomen die strekken tot intensievere 
samenwerking, en de harmonisatiepretentie van die besluiten gaat niet veel verder dan 
het scheppen van voorwaarden voor samenwerking en het suggereren van algemene 
principes die daarbij in acht kunnen worden genomen. Van structureel organisatorische 
aard was de oprichting in 1992 door de Ad-Hocgroep Immigratie van het Centrum voor 
informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie 
(CIBGGI) en het Centrum voor informatie beraad en gegevensuitwisseling inzake 
asielaangelegenheden (CIBGA) 145 . Beide centra dienen als instrument tot vermeerde- 
ring en onderlinge uitwisseling van kennis over resp. (a) legale en illegale illigratie, 
mensensmokkel, valse documenten en effectieve verwijdering en (b) alle vraagstukken 
inzake asiel. Het Gemeenschappelijk Optreden van 14 oktober 1996 houdende een 
gemeenschappelijk beleidskader voor de initiatieven van de lidstaten betreffende de 
verbindingsofficieren 146  biedt een 'gemeenschappelijk referentiekader' voor gecoordi-
neerde initiatieven bij het inschakelen van verbindingsofficieren. Het Gemeenschappelijk 
Standpunt van 25 oktober 1996 inzake bijstandstaken en informatiestages vOcir de 
grens"7  legt vast dat het organiseren van informatiestages voor het personeel van 
luchtvaartmaatschappijen (ter bevordering van controle van passagiers voordat zij het 
vliegtuig binnen gaan) in Raadsverband geschiedt en dat een 'task force' wordt opgericht 
voor de gemeenschappelijke controle- en bijstandstaken. Ook de Resolutie inzake niet-
begeleide ninderjarige onderdanen van derde landen beoogt o.a. smokkel van onbegelei-
de minderjarigen (middels samenwerking) te bestrijden. De Aanbeveling van 30 
november 1994 betreffende de aanneming van een standaardmodel van een reisdocument 
voor de verwijdering/uitzetting van onderdanen van derde landen 148  biedt vrijblijvend 
een standaardformulier aan. De Aanbeveling van 22 december 1995 over gezamenlijke 
actie en samenwerking bij de tenuitvoerlegging van verwijderingsmaatregelen 149  strekt 
er blijkens de preambule toe 'de coordinatie van de maatregelen terzake te verbeteren' 
en bevat niet-dwingende instructies en uitgangspunten die bij de samenwerking tussen 
lidstaten in acht kunnen worden genomen. De Aanbeveling van 22 december 1995 over 

145 	Zie o.a. PB C 274/50 en C 274/55, 19.9.96. 

146 	PB L 268/2, 19.10.1996. 

147 	PB L 281, 31.10.1996. 

148 	PB C 274/18, 19.9.96. 

149 	PB C 5, 10.1.96. 
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de harmonisatie van middelen tot bestrijding van illegale immigratie en illegale arbeid en 
inzake de verbetering van de daartoe strekkende controlemiddelen 25° bevat instructies 
voor de wijze waarop controle zou kunnen worden uitgevoerd om vast te stellen of 
vreemdelingen voldoen aan de voorwaarden die in de regelgeving zijn gesteld met 
betrekking tot toegang, verblijf en tewerkstelling. De Aanbeveling van 4 maart 1996 
over plaatselijke consulaire samenwerking betreffende visa"' bevat aansporingen tot 
samenwerking op een aantal concreet aangegeven punten. Het harmonisatiemodel dat 
bij deze besluiten is gebruikt kan in het algemeen worden omschreven als optionele 
harmonisatie. De lidstaten worden veeleer tot samenwerking verleid dan verplicht. De 
Conclusie van 20 juni 1994 voor een doorlaatbewijs voor de overdracht van asielzoekers 
van de ene lidstaat naar de andere 52  bevat een standaardformulier, en is bindend sinds 
de overneming in 1997 door het Dublin Comite in Besluit 1/97. Het de liclstaten 
bindende Besluit 1/97 van het Dublin Comite regelt de algemene beleidslijnen, de 
berekening van terrnijnen, de overdracht van asielzoekers en de bewijsmiddelen. Het 
eveneens bindende Besluit 1/98 bevat bepalingen over het gebruik van informatie over 
de wijze waarop asielzoekers de EU binnenkomen en de uitwisseling van vingerafdruk-
ken. Het dient in feite de controle, bewaking en samenwerking rond het toedelingssys-
teem en is aldus een uitwerking van ant. 14 en 15 OvD. 

Tenslotte is nog van belang het ontwerp voor de Eurodac-conventie l", die na inwer-
kingtreding bindende regels voor de lidstaten zal bevatten. De lidstaten zullen verplicht 
worden vingerafdrukken te nemen van aslle asielzoekers van 14 jaar en ouder, en deze 
in het z.g. Eurodac systeem te registreren. Volgens een ontwerp-protocol bij deze 
conventie zullen ook vingerafdrukken van illegale immigranten worden genomen. 

4.3.4 Categorie d: regels omtrent de wifre waarop geschillen tussen individuen en de staat 
worden beslecht 

Het gaat bier om die aspecten van procesrecht die samenhangen met het transnationale 
karakter van de regels van de eerste drie genoemde categorieen. Daardoor ontstaan 
bijvoorbeeld problemen omtrent de transnationale bevoegdheid van nationale rechters. 
Zo kwam bij de uitleg van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst de Nederlandse 
rechter regelmatig in de positie dat hi) de verantwoordelijkheid van een andere staat 
voor de behandeling van een asielverzoek moest vaststellen' 54, terwijl niet uitgesloten 

15° 	PB C 5/1, 10.01.96. 

151 	PB C 80/1, 18.3.96. 

152 	PB C 274/ 19.9.96. 

153 	Het meest recente ontwerp is van 5 november 1998 (11868/1/98 REV 1, ASEV1 214, 
EURODAC 7, Annex A). 

154 Zie bijvoorbeeld Rechtseenheidskamer 24 oktober 1996, RV 1996, 10 en Rechtseenheidska-
mer 19 december 1996, RV 1996, 13. 



was dat (de rechter van) die andere staat anders zou oordelent". Er zijn dus ook regels 
nodig ten aanzien van de geschillenbeslechting tussen de staten onderling. Een ander 
transnationaal aspect is het op Unieniveau of Gemeenschapsniveau waarborgen van het 
recht op een effectieve en eerlijke procedure ten aanzien van die regelingen die op 
Unieniveau of Gemeenschapsniveau worden getroffen. Tenslotte is ook de bevoegdheid 
van een supranationale rechter, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen, een onderwerp dat hier naar voren komt zowel wat betreft de individuele 
rechtsbescherming als wat de geschillenbeslechting tussen de staten onderling aangaat. 

Vraag 1: Hoe verhoudt het betrokken onderwerp zich tot de doelstelling van het 
totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? Volgens 
het Hof is het een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht dat individuen kunnen 
beschikken over een effectieve beroepsmogelijkheid op een rechter als zij in een 
fundamenteel recht dat het EG-verdrag toekent zijn geschaadl". Daarnaast verlenen tal 
van verdragen die door de lidstaten of een deel van hen zijn geratificeerd aan individuen 
een zekere aanspraak op een effectief rechtsmiddel 157 . In het begin van dit hoofdstuk 
werd vastgesteld, dat de te creeren ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
geldt voor iedereen, en dus ook moet bestaan voor burgers van derde landen - met 
proportionele inachtneming van het verschil in aanspraken op toegang en verblijf tussen 
Unieburgers en derdelanders. De deelachtigheid aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid kan worden gezien als een fundamenteel recht dat het gemeenschaps-
recht in beginsel aan iedereen, dus 66k aan burgers van derde landen toekent. Ten 
aanzien van onderdanen van derde landen zou kunnen worden gesproken van een door 
een systeem van voorwaarden gereguleerd recht op toenemende deelachtigheid aan de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Het weigeren van toegang of toela-
ting tot die ruimte betekent dan het onthouden van een potentieel reeds aan de 
betrokkene toekomend fundamenteel recht. De vraag of dat onthouden van dat 
fundamentele recht in het individuele geval, mede gezien de nu eenmaal ten opzichte 
van derdelanders geldende immigratiebeperkingen, gegrond was, moet daarom aan een 
onafhankelijke rechter kunnen worden voorgelegd. De regels omtrent de wijze waarop 
geschillen tussen individu en overheid worden beslecht zijn daarom cruciaal voor het tot 
stand brengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

Vraag 2: In hoeverre is ten aanzien van het betrokken onderwerp communautaire 
harmonisatie nodig naar de maatstaven van het Protocol betreffende de toepassing van 
het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel? De hier beschreven problematiek 
hangt nauw samen met het vestigen van transnationale of supranationale rechterlijke 
bevoegdheid. Naar de aard hiervan kan die materie bezwaarlijk door de lidstaten alleen 

155 

156 

157 

Zie bijvoorbeeld President Rechtbank Amsterdam 10 juli 1998, JV 1998, 154. 

67 

Heylens, zaak 222/86, Jur. p. 4117, par. 14. Zie ook de conclusie van de advocaat Ruiz- 
Jacobo Colomer bij Singh Shingara en Radiom, zaken C-65/95 en C-111/95, RV 1997, 92. 
Uitvoerig over deze problematiek: P. Boeles, Eerlijke immigratieprocedures in Europa, Utre-
cht, 1995, p. 287 e.v. 

Zie voor een overzicht van het geheel aan verplichtingen waaraan de lidstaten zijn gebonden 
(het 'regionaal acquis') : P. Boeles, Eerlijke immigratieprocedures in Europa, p. 321 e.v. 



worden geregeld. Er is dus communautaire harmonisatie nodig. 

Vraag 3: Welke vorm van harmonisatie is wenselijk of nodig? Voor het vestigen van 
rechterlijke bevoegdheid en het voorschrijven van effectieve procedures op nationaal 
niveau is positieve integratie nodig en het vaststellen van bindende regels. In veel geval-
len zal kunnen worden volstaan met het vaststellen van minimumnormen waarvan de 
lidstaten slechts ten gunste van burgers van derde landen kunnen afwijken. 

Vraag 4: hoe verhoudt zich het voorgaande tot stappen die in Europees verband in de 
richting van harmonisatie zijn gezet? In de Schengen Uitvoeringsovereenkomst zijn 
bepalingen opgenomen die betrekking hebben op rechtsmiddelen van individuen tegen 
signalering in het SISI". Of die bepalingen voor de verdragsstaten een verplichting 
inhouden tot het zonodig creeren van een rechtsgang is niet geheel duidelijk. Maar 
voorzover dat zo is, gaat het om minimumbepalingen waarvan de verdragsstaten ten 
gunste van burgers van derde landen kunnen afwijken. Onder de gelding van het EU-
verdrag is de Resolutie van 20 juni 1995 over minimumwaarborgen voor asielprocedu-
res'" tot stand gekomen. Deze is hierboven al besproken in par. 4.2. 

4.4 Condusies 
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat er ten aanzien van alle vier groepen 
van onderwerpen goede redenen zijn om tot harmonisatie over te gaan en dat bindende 
maar niet uitputtende harmonisatie vrijwel steeds de optimale harmonisatievorm is. 

* Voor het 'inhoudelijkei immigratie - en asielrecht moeten minimumnormen worden 
vastgesteld met betrekking tot de gronden waarop vergunningen voor toegang en 
verblijf worden verleend, geweigerd of ingetrokken. Lidstaten zouden van deze mini-
mumnormen slechts ten gunste van burgers van derde landen mogen afwijken. 

* Een samenhangend stelsel van voorwaarden voor toegang en verblijf zal niet tot stand 
kunnen komen zonder dat ook het vergunningstelsel zelf in de harmonisatie wordt 
betrokken. Hier zou sprake moeten zijn van unificerende, bindende, maar niet noodza-
kelijkerwijs uitputtende harmonisatie. 

* Ten aanzien van de nationale aanvraagprocedures zouden gemeenschappelijke begin-
selen met betrekking tot plaatsen waar aanvragen kunnen worden gedaan, termijnen van 
behandeling en transparantie van aanvraagprocedures kunnen worden geformuleerd. 
Ook hier zou het gaan om bindende maar niet uitputtende harmonisatie. 

* Bij het harmoniseren van de controle en de handhaving gaat het (a) om het vormge-
ven aan samenwerking tussen overheidsdiensten van de lidstaten, en (b) om het creeren 
van instnimenten die de lidstaten voor de controle en de handhaving kunnen gebruiken. 

158 

159 

Vooral: art. 109, 110. 111 SUO. 

PB C 274, 19.09.1996. 



Ten aanzien van (a) kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord welke harmoni-
satievorm moet worden gekozen. Men kan aan allerleid varianten denken zoals optione-
le, partiele of alternatieve harmonisatie. De keuze zal afhangen van de feitelijke moge-
lijkheden om tot een verhoogde samenwerking te komen. Ten aanzien van (b) zal de 
keuze erg afhangen van de aard van het instrument. 
Zowel ten aanzien van (a) als van (b) geldt echter als algemene voorwaarde, dat 
regelingen die de bevoegdheden van overheidsdiensten raken in bindende regels moeten 
worden vastgelegd. Regelingen over de wijze waarop de belangen van individuen 
worden gewaarborgd moeten de vorm aannemen van bindende regels waarvan de 
lidstaten slechts ten gunste van burgers van derde landen kunnen afwijken. 

* Harmonisatie van een gemeenschappelijk minimumpeil van individuele rechtsbescher-
ming tegen overheidsoptreden zal moeten gebeuren in de vorm van bindende regels, 
waarin minimumnormen worden vastgelegd waarvan de lidstaten slechts ten gunste van 
burgers van derde landen kunnen afwijken. 

4.5 Externe bevoegdheden 
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Ook in dit hoofdstuk zijn de externe bevoegdheden van de Gemeenschap en de Unie 
buiten beschouwing gebleven. Harmonisatiemaatregelen in de vorm van communautaire 
overeenkomsten met derde staten zullen van grote invloed kunnen zijn. Overeenkom-
sten zijn denkbaar over alle vier bier onderscheiden categorieen van regelgeving. Maar 
binnen het kader van dit rapport volstaan wij bier met deze korte vermelding. 
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De omtrekken van het Europees imrnigratie- en asielrecht in wording zijn in de jaren 
negentig geleidelijk steeds beter zichtbaar geworden, ook al is het ontstane beeld nog 
steeds fragmentarisch en wazig. In dit hoofdstuk zullen wij de inhoud ervan beschrijven 
en van commentaar voorzien. Daarbij houden wij de indeling aan die in het vorige 
hoofdstuk is ontworpen: (a) regels met betrekking tot de voorwaarden voor verlening, 
weigering en intrekking van vergunning tot toegang en verblijf; (b) regels omtrent de 
vorm en inrichting van het vergunningstelsel, met inbegrip van formele regels voor 
procedures voor het aanvragen en weigeren van vergunningen; (c) regels omtrent de 
wijze waarop en de instrumenten waarmee het de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor personen zonder vergunning wordt gehandhaafd; en (d) regels omtrent de wijze 
waarop geschillen tussen individuen en de staat worden beslecht. 

5.1 Regels omtrent de gronden waarop vergunningen worden verleend, geweigerd en 
ingetrokken 

5.1.a Toegang voor kort verblijf 

Immigratie 

De algemene in art. 5 SUO voor de Schengenstaten neergelegde voorwaarden voor toe-
gang, die mede ten grondslag liggen aan de voorwaarden voor verlening, weigering en 
intrekking van visa, komen overeen met wat algemeen gebruikelijk is. Die voorwaarden 
zijn: 
a. In het bezit zijn van een geldig grensoverschrijdingsdocument of van de geldige 

grensoverschrijdingsdocumenten, aangewezen door het Uitvoerend Cornite; 
b. Indien vereist, in het bezit zijn van een geldig visum; 
c. Het, zonodig, overleggen van documenten ter staving van het doel van het voorge-

nomen verblijf en de verblijfsomstandigheden alsmede het beschikken over 
voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen 
verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar 
een derde staat, waar de toelating is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze 
middelen rechtmatig te verwerven; 

d. Niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan; 
e. Niet te worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale 

veiligheid of de internationale betrekkingen van een der overeenkomstsluitende 
partijen. 

De imperatieve regeling van art. 5 lid 2 SUO, volgens welke toegang steeds moet 
worden geweigerd als aan deze gezamenlijke voorwaarden niet is voldaan, zal beslissings-
vrijheid van de bevoegde ambtenaren van de afzonderlijke Schengenstaten in de praktijk 
vooral beperken, als een andere Schengenstaat de betrokken vreemdeling ter fine van 
weigering in het SIS heeft doen opnemen. In lid 2 is echter ook voorzien in de moge- 



lijkheid dat een Schengenstaat, met voorbijgaan aan de in lid 1 vermelde voorwaarden, 
voor een individuele vreemdeling het recht op toegang kan beperken tot het eigen 
grondgebied. De mime en algemene formulering van de overige voorwaarden maakt dat 
zij zowel met een soepel als met een strikt regiem verenigbaar zijn. Of de rechten van 
individuen voldoende gewaarborgd zijn kan daarom uit art. 5 SUO niet warden afge-
leid. Dat blijkt pas wanneer deze voorwaarden, met name die genoemd onder c, d en e, 
in detail warden uitgewerkt en in de praktijk worden toegepast. Het gaat dan om 
vragen als: 'Welke bewijsmiddelen zijn nodig om het doel van het korte verblijf te 
staven? Wanneer neemt men aan dat er 'vestigingsgevaar' bestaat? Wat zijn voldoende 
middelen van bestaan voor een kort verblijf? Kan met garantstelling van ingezetenen 
warden volstaan? Op welke gronden mag iemand als een gevaar voor de openbare orde 
(etc) worden beschouwd, en op welke gronden mag iemand ter fine van weigering 
worden gesignaleerd?' In par. V van de Gemeenschappelijke Visurninstructie' en in 
bijlage 7 met richtbedragen voor de inkomenseis im, is een aantal van deze vragen 
uitgewerkt. Daarnaast staan er vermoedelijk ook instmcties in het Gemeenschappelijk 
Handboek, dat tot dusverre als geheim wordt aangemerkt. Aantal en aard van de over te 
leggen bewijsstukken hangen volgens de Gemeenschappelijke Visuminstructie af van het 
mogelijke gevaar van illegale inunigratie en van de plaatselijke omstandigheden. De 
bewijsstukken dienen verplicht betrekking te hebben op het reisdoel, de vervoermidde-
len, de terugreis, de tniddelen van bestaan en de logiesomstandigheden. De Gemeen-
schappelijke visurninstmctie somt een aantal documenten op, maar die opsomming lijkt 
niet limitatief. De consulaire diensten behouden kennelijk grote vrijheid om te beoorde-
len of het aangegeven oogmerk am slechts kort op het grondgebied van een Schengen-
staat te verblijven oprecht is'. De richtlijnen voor de bestaansmiddeleneis zijn voor-
alsnog ontleend aan de nationale beleidspraktijk van elk van de verdragsstaten en 
vertonen verschillen die in individuele gevallen van wezenlijke betekenis kunnen zijn. 
Veel nationale verschillen kunnen zich voordoen met betrekking tot de signalering in 
het SIS ter fine van weigering. Weliswaar zijn in art. 96 SUO criteria voor signalering 
neergelegd, maar deze geven ruimte voor zeer uiteenlopende toepassing' 63 . Volgens de 
Nederlandse Algemene Rekenkamer in een rapport van 21 januari 1997 1" bestaan er 
bij de criteria voor het invoeren van signaleringen grote verschillen tussen de betrokken 
autoriteiten in Nederland. De Nederlandse Minister van Justitie gaf in maart 1997 tegen 
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Besluit van het Uitvoerend Comite van 14 december 1993, Trb. 1994, 39 p. 14 - 57. In 
december 1998 heeft het Uitvoerend Comite een nieuwe redactie van de Gemeenschapelijke 
visuminstructie en de bijlagen daarbij vastgesteld (SCH/Com-ex (98) 55). Ook is besloten tot 
de invoering van een geharmoniseerdbformulier ter staving van een uitnodiging, een 
garantstelingsverklaring Etoezegging) of huisvestingsverklaring (SCH/Com-ex (98) 57). 

Besluit van het Uitvoerend Comite van 14 december 1993, Trb, 1994, 39, p. 49 - 53. 

Zo staat in art. 1.5 dat ten behoeve van de toetsing van de visumaanvrage worth nagegaan of 
de visumaanvrager in het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking als bonafide 
persoon bekend staat. 

Vgl. P. Boeles in NJB 1991, p. 233. 

TK 1996-1997, 25200, nrs 1-2. 
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over de Tweede Kamer te kennen, de indruk te hebben dat er tussen de verschillende 
Schengenlanden uiteenlopende opvattingen leven over de 'Schengenwaardigheid' van 
gegevens. Zo had Nederland in 1996 428 keer gegevens ingevoerd over bankbiljetten en 
Belgie geen enkele keer. En Nederland had er bewust voor gekozen om uitgeprocedeer-
de asielzoekers niet in het systeem in te voeren, maar Duitsland en Frankrijk deden dat 
we1 165 . Aan de basis van de nationale verschillen in opvatting over 'Schengenwaardig-
heid' liggen soms diepgaande verschillen in opvatting over de openbare orde, vooral als 
het gaat om seks en moraal, drugs, godsdienst en politiek. Men zou kunnen zeggen dat 
onder de oppervlakte van de schijnbare harmonisatie van de criteria van art. 5 SUO 
aanmerkelijke nationale verschillen zijn blijven bestaan. Uit een oogpunt van interstate-
lijke conflictvermijding functioneert de Schengen Uitvoerings Overeenkomst, als het 
gaat om beslissingen tot verlening en weigering van toegang aan de grens, visa en tot 
signalering in het SIS redelijk goed. Maar die conflictvermijding wordt bereikt ten 
nadele van de betrokken individuen. Op papier lijkt het geen slechte regeling, dat een 
Schengenstaat een vreemdeling die niet aan de voorwaarden van art. 5, eerste lid, SUO 
voldoet, toestemming kan verlenen om uitsluitend hetgrondgebied van die Schengenstaat 
te betreden, maar in de praktijk is die mogelijkheid voor de betrokkenen zo goed als 
non-existent. Voorzover het niet gaat om een geval waarin een signalering door een 
Schengenstaat in de weg staat aan toegang tot een andere Schengenstaat, zou aan de 
Schengenstaten de beleidsvrijheid moeten worden gegeven om vreemdelingen tot het 
gehele Schengengebied toe te laten ook al voldoen zij niet geheel aan alle in art. 5 lid 1 
genoemde eisen. Wanneer het probleem ligt in een signalement door een andere 
Schengenstaat, dan heeft de betrokken vreemdeling volgens artt. 110 en 111 SUO het 
recht om op het grondgebied van elke Schengenstaat een beroep op de naar nationaal 
recht bevoegde rechter of instantie te doen om onjuiste of onrechtmatig opgenomen 
gegevens te doen verbeteren resp. verwijderen. Uit de tekst van deze bepaling blijkt niet 
wat er moet gebeuren als er geen nationale rechter of instantie bevoegd is. Is er dan een 
rechtsplicht voor de betrokken Schengenstaat om te zorgen dat er een rechtstniddel 
beschikbaar komt? Ook is niet zeker of de rechter van een Schengenstaat bevoegd is te 
beslissen over een signalement in een andere Schengenstaat. De Schengenstaten hebben 
zich in art. 111 lid 2 ertoe verbonden de beslissingen van nationale rechters in andere 
Schengenstaten ten uitvoer te leggen. In de praktijk is ook dit systeem, voorzover het 
functioneert, log en bureaucratisch. 

In het kader van EG en EU is er op het gebied van voorwaarden voor toegang nauwe-
lijks inhoudelijke harmonisatie tot stand gekomen. Het Gemeenschappelijk Optreden 
van 30 november 1994 onder de derde Pijler inzake schoolreisjes is eenvoudig, niet 
controversieel, en roept geen inhoudelijk commentaar op. Maar wel valt nog jets te 
zeggen over de lijst met landen waarvan de onderdanen volgens het Gemeenschappelijk 
Optreden van 4 maart 1996 over luchthaventransitvisa moeten beschikken, en de 
krachtens art. 100 C EG-verdrag samengestelde lijst van visumplichtige landen. In beide 
gevallen is immers, door het enkele feit van het plaatsen van een land op een lijst, voor 
de burgers van dat land het hebben van een (transit)visum als extra voorwaarde voor 
transit of toegang gesteld. Over de vraag of aan burgers van een bepaald land een visum-
plicht moet worden opgelegd zal inhoudelijk op goede gronden meningsverschil kunnen 

165 TK 1996-1997, 25200, nr. 6. 



bestaan. Dit rapport is niet de plaats om deze discussie it voeren, temeer daar de 
motieven voor het opleggen van (transit)visumplicht in de loop van de tijd kunnen 
veranderen. Maar een flexibele en democratisch gecontroleerde besluitvorming zal 
noodzakelijk zijn om de inhoudelijke discussie tot zijn recht kan komen. Sinds 1 januari 
1996 is ten aanzien van de krachtens art. 100 C EG-verdrag bepaalde visumplichtigheid 
een zekere flexibiliteit voorzien doordat de Raad sinds die datum met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen besluit. In een zekere democratische controle is voorzien 
doordat het Parlement vooraf moet worden geraadpleegd"°. In dit opzicht is de 
communautaire regeling bevredigender dan de regeling van de lijst van visumplichtige 
landen onder de SUO. De Schengen Uitvoeringsovereenkomst voorziet niet in pade-
mentaire controle en de lijst van Staten wier onderdanen aan de visumplicht zijn 
onderworpen is door het Uitvoerend Comite tot vertrouwelijk document bestem-
pelr 

De algemene in art. 5 lid 1 SUO neergelegde voorwaarden voor toegang gelden op 
grond van het tweede lid niet voor asielzoekers. De lidstaten hebben zich op grond van 
art. 3 lid 1 Overeenkomst van Dublin (0vD) ertoe verbonden het asielverzoek van elke 
vreemdeling dat aan de grens of op het grondgebied van een hunner wordt ingediend, in 
behandeling te nemen, zij het dat het asielverzoek slechts door Mn lidstaat zal worden 
behandeld (art. 3 lid 2 OvD), te bepalen aan de hand van in de Overeenkomst gegeven 
criteria (artt. 4-8 OvD). Ook al hebben de lidstaten zich tot behandeling van elk 
asielverzoek verplicht, toch wordt de feitelijke mogelijkheid om aan de grens en op het 
grondgebied van de lidstaten een asielverzoek in te dienen de facto belemmerd door tal 
van maatregelen die strikt genomen vallen onder de categorie van controle maatregelen. 
Door visumverplichtingen op grond van art. 9 SUO en art. 100C EG-verdrag (oud) en 
door transitvisumverplichtingen op grond van de luchthaventransitregeling in combina-
tie met de begeleidende maatregelen van art. 26 SUO (carriers' sanctions) en art. 27 
SUO (strafbaarstelling mensensmokkel) worden de fysieke mogelijkheden voor asielzoe-
kers om de grenzen en het grondgebied van de lidstaten te bereiken aanmerkelijk 
beperkt. 

Bovendien, als de asielzoeker de grenzen of het grondgebied van de lidstaten al heeft 
bereikt, kan hij of zij alsnog snel worden weggestuurd: de door art 10 lid 1 sub b OvD 
gegarandeerde volledigheid van de behandeline wordt ondermijnd door enerzijds de 
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Art. 100C lid lid 3 EG-verdrag, bij ha Verdrag van Amsterdam vervangen door art. 62 lid 2 
sub b (i) en art. 67 lid 3 EG-verdrag. 

Besluit van het Uitvoerend Comite van 14 december 1993, Trb. 1994, 39, p. 70- 71. 

Uitgaande van de gebruikelijke interpretatie van de Nederlandse tekst volgens welke 
"volledige behandeling" een inhoudelijke beoordeling van het asielverzoek zou garanderen, 
zie bijv. R. Fernhout 11c H. Meijers, Asylum: Resolution a Harmonized Approach to 
Questions concerning Host Third Countries in: 'A New Immigration Law for Europe?', 
1993, p. 17. Vermeldenswaard is dat de Engelse tekst spreekt van "to complete the examina-
tion". 
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beginselen van de Resolutie inzake derde landen van ontvangst, en anderzijds de 
beginselen en criteria van de Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken, te 
meer nu van duidelijke ongegrondheid niet alleen op inhoudelijke gronden, maar ook 
op louter formele gronden - zoals het wegmaken van (valse) reisdocumenten - sprake 
kan zijn. Ook de bevoegdheid van de lidstaten om in afwijking van de verantwoorde-
lijkheidscriteria een asielverzoek zelf te behandelen (art. 3 lid 4 OvD), met name op 
grond van familiebanden of op culturele gronden (art. 9 OvD) kent een bijzondere, aan 
de verantwoordelijkheidstoedeling derogerende toepassing in de Resolutie over een 
geharmoniseerde benadering ten aanzien van vraagstukken betreffende derde landen van 
ontvangst: 'De lidstaat waar het asielverzoek is ingediend, onderzoekt of het beginsel 
van het derde land van ontvangst al dan niet kan worden toegepast. Indien deze Staat 
besluit dit beginsel toe te passen, leidt hij de procedures in die noodzakelijk zijn om de 
asielzoeker naar het derde land van ontvangst te zenden, alvorens hij overweegt de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek al dan niet over te 
dragen aan een andere lidstaat ingevolge de Overeenkomst van Dublin' 169 . 

5.1.b Toelating voor langer durend verblijf 

Immigratie 

Voorwaarden voor langer durend verblijf zijn tot nu toe uitsluitend geformuleerd in het 
kader van de derde pijler en de intergouvernementele fase die voorafging aan de inwer-
kingtreding van het verdrag van Maastricht. Relevant zijn: de Resolutie van de Ad 
Hocgroep Immigratie van 1 juni 1993 over de harmonisatie van de nationale beleidslij-
nen inzake gezinsherenigingm, verder te noemen de 'Gezinsherenigingsresolutie', de 
Resolutie van de Raad van 20 juni 1994 inzake de beperking van de toelating van 
onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op 
tewerkstellingul verder te noemen de 'Tewerkstellingsresolutie', de Resolutie van de 
Raad van 30 november 1994 inzake de beperking van de toelating van onderdanen van 
derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op de uitoefening van 
een zelfstandige activiteitm verder te noemen de 'Zelfstandigenresolutie', en de Reso-
lutie van de Raad van 30 november 1994 inzake de toelating van onderdanen van derde 
landen tot het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voor studiedoelein-
den 73, verder te noemen de 'Studieresolutie', en de resolutie van de Raad van 4 maart 
1996 betreffende de status van onderdanen van derde landen die langdurig op het 
grondgebied van de lidstaat verblijven verder te noemen de 'Gevestigdenresolutie'. 
Zowel voor immigratie als asiel van belang is de resolutie van de Raad van 26 juni 1997 

169 Par. 3, sub a van de resolutie. 

170 	Weergegeven bij E. Guild, The developing Immigration and Asylum Policies of the European 
Union, Kluwer Law International, Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 251 e.v., en in P. Boeles 
e.a., A new immigration law for Europe?, NCB, Utrecht, 1993, p.78 e.v. 

171 	PB C 274, 19.9.1996. 
172 	PB C 274, 19.9.1996. 
173 	PB C 274, 19.9.1996. 
174 	PB C 80/2, 18.3.96. 



76 

inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen' 75 , verder te noemen 
de 'Minderjarigenresolutie'. Tenslotte moet nog de resolutie van de Raad van 4 decem-
ber 1997 betreffende maatregelen tegen schijnhuwelijken worden vermeld 176 . 

\Vat zijn de verblijfsvoorwaarden, zoals die in deze resoluties zijn ontworpen? Heel in 
het kon kan men zeggen: 
- dat burgers van derde landen kunnen worden toegelaten voor arbeid in loondienst 
voor functies die niet kunnen worden vervuld door onderdanen van de lidstaten en 
permanent gevestigde derdelanders, 
- dat zij kunnen worden toegelaten als zelfstandige indien daarmee een meerwaarde aan 
de economie of cultuur van de betrokken lidstaat wordt toegevoegd, dan wel indien 
bepaalde investeringen worden gedaan, 
- dat zij kunnen worden toegelaten voor studie indien zij in aanmerking komen voor in-
schrijving aan een erkende instelling voor hoger onderwijs en voldoen aan de eis van 
bestaansmiddelen en desverlangd een ziektekostenverzekering hebben. 
- Voor gezinshereniging bij een houder van een verblijfstitel, die de verwachting van 
permanent of langdurig verblijf rechtvaardigt, komen - mogelijk onder bepaalde re-
stricties, zoals een wachttermijn of het voldoen aan inkomenseisen - normaliter de 
echtgenoot, de kinderen en adoptiefkinderen die jonger zijn dan een minimumleef-
tijd'n in aanmerking. Schijnhuwelijken moeten echter worden tegengegaan. 
- Degenen die aantonen dat zij gedurende een termijn, die door de lidstaten op hoog-
stens 10 jaar mag worden vastgesteld, legaal op het grondgebied van een lidstaat hebben 
verbleven, moeten - onder voorbehoud van redenen van openbare orde en nationale 
veiligheid - worden erkend als 'langdurig ingezetene', en moeten recht krijgen op een 
verblijfsinstemming van minstens tien jaar dan wel een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde duur. 
- Onbegeleide minderjarigen moeten in beginsel de mogelijkheid krijgen op het grondge-
bied van de lidstaten te verblijven totdat zij kunnen worden teniggezonden naar een 
land waar adequate opvang en verzorging aanwezig is. 

Dat er in hoofdlijnen al een samenhangend beeld van Europees immigratierecht lijkt te 
zijn ontstaan, komt vooral door de versimpelende werking van deze samenvatting. Op 
een groot aantal punten bestaat echter nog helemaal geen overeenstemming tussen de 
lidstaten. Ook is op fundamentele punten kritiek geuit door de wetenschap en door 
non-gouvemementele organisaties. Naarmate men bij de regeling van de door deze 
resoluties bestreken gebieden meer in detail treedt, blijkt meer verschil tussen de 
nationale opvattingen en meer kritiek aan het licht te komen. Hieronder volgt per reso-
lutie een bespreking van de belangrijkste discussiepunten. Bij elke resolutie zal verder 
steeds worden bezien in hoeverre het gedachtengoed ervan is overgenomen in de tekst 
van het door de Commissie in 1997 opgestelde voorstel voor een Akte van de Raad tot 
vaststelling van een overeenkomst betreffende de regels voor de toelating van onder-
danen van derde landen van de lidstatenus, hieronder aan te duiden als het 'Commis- 

175 	PB C 221/23, 19.7.97. 
176 PB C 382/1, 16.12.97. 
177 	Tussen de 16 en 18 jaar. 
178 	PB C 337/9, 7.11.97. 
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sievoorstel inzake de toelating van derdelanders'. 

Tewerkstellingsresolutie: De lidstaten weigeren onderdanen van derde landen met het oog 
op tewerkstelling toe te laten, aldus het uitgangspunt van de resolutie. Uitzondering is 
alleen toegestaani" ten aanzien van vacatures die niet kunnen worden vervuld door de 
nationale of communautaire arbeidskrachten dan wel door niet-communautaire arbeids-
krachten die permanent en legaal in de betrokken lidstaat verblijven en reeds tot de 
reguliere arbeidsmarkt van de lidstaat behoren. Tijdelijke toelating (hoogstens vier jaar 
behoudens gevallen waarin een kortere terrnijn is bepaald) is voorts mogelijk voor 
gespecialiseerde functies, seizoenarbeiders (hoogstens 6 maanden per jaar), stagiairs 
(hoogstens een jaar), grensarbeiders en personen die door hun bedrijf tijdelijk worden 
overgeplaatst naar een sleutelpositie. Onderdanen van derde landen worden alleen met 
het oog op tewerkstelling toegelaten wanneer hun vooraf toestemming is gegeven om op 
het grondgebied van een lidstaat een dienstbetrekking te vervullen"°. Personen die als 
bezoeker of student al op het grondgebied van een lidstaat aanwezig zijn moeten in 
beginsel eerst terugkeren naar hun eigen land voordat zij toestemming kunnen krijgen 
voor toelating in verband met tewerkstelling"'. Restrictiever zijn de regels voor 
tewerkstelling van reeds toegelaten seizoenarbeiders, en personen die als stagiair, of 
dienstverrichter of werknemer in loondienst van een dienstverrichter zijn toegela- 
ten 82. De eerste werkvergunning geldt gewoonlijk alleen voor een welbepaalde 
dienstbetrekking bij een bepaalde werkgeverm. Voor het voeren van onderhandelin-
gen over het leveren van goederen of het leveren van diensten, en voor de aflevering of 
het monteren van goederen of machines kunnen burgers van derde landen voor korte 
tijd (maximaal zes maanden per bezoek) worden toegelaten" 4 . Regelingen van lidstaten 
met derde landen waarmee bijzonder nauwe banden bestaan moeten zo spoedig mogelijk 
aan deze resolutie worden aangepastl". 

Over deze resolutie is bijna twee jaar onderhandeld en is gedurende die onderhandelin-
gen aanzienlijk restrictiever geworden dan in het oorspronkelijke ontwerp was voor-
zien"6. Bij de tekstuele uitleg van deze resolutie stuit men op tal van gedetailleerde 
vragen, zoals de vraag in welke verhouding de in C (i) derde streepje vermelde uitzonde-
ringsgevallen zich verhouden tot de algemene regel. Maar belangrijker zijn de algemene 
vragen die de Tewerkstellingsresolutie oproept. Is de resolutie wel voldoende afgestemd 
op de economische en sociale werkelijkheid en op de reele behoeften van de praktijk? 

179 	In art. C (i) tweede streepje staat letterlijk: 'De lidstaten nemen een verzoek om toelating tot hun 
grondgebied alleen in aanmerking wanneer 

180 	Art. c  
181 	Art. C (v). 
182 	Art. c (iv).  

1" 	Art. C (iii). 
184 	Art. c (vi).  
185 	Art. c  
186 	Zie voor een beschrijving van de geschiedenis van de totstandkoming van de resolutie: S. Peers, 

Building Fortress Europe: The Developments of EU Migration Law, CMLR December 1998, par. 
4.1. 



78 

Guild heeft in haar commentaar 187  drie punten van kritiek aangevoerd: (a) het uit-
gangspunt van 'tijdelijke' arbeidsmigratie is in het verleden illusoir gebleken, (b) bij een 
strenger immigratiebeleid ten aanzien van buitenlandse werknemers zullen diegenen die 
zich een plaats hebben weten te verwerven minder geneigd zijn naar hun herkomstland 
terug te goon dan bij een soepel beleid, (c) de regeling legt een te zware last op werkge-
vers en werknemers en verlamt het marktmechanismem. Dat laatste is zeker waar: 
hoe moet een werkgever een buitenlandse sollicitant beoordelen die niet eens mag langs 
komen voor een gesprek? De resolutie zou minstens moeten voorzien in een recht van 
sollicitanten op een visum voor kort verblijf teneinde te solliciteren. Voorts zou moeten 
worden voorzien in een recht om na zekere tijd van werkgever te veranderen en een 
recht am na zekere tijd vrij arbeid te kunnen aanvaarden op het grondgebied van de 
gezamenlijke lidstaten. Een belangrijke vraag is tenslotte, of de resolutie wel voldoende 
recht doet aan internationale verplichtingen die lidstaten ten aanzien van migrerende 
werknemers op zich hadden genomen 189 . Bij deze beschouwingen zou verder nog 
moeten worden betrokken, dat het voorzover wij kunnen zien nooit is aangetoond dat 
een protectionistische arbeidsmarktpolitiek op langere termijn goed is voor de te 
beschermen economiem. Het zou kunnen zijn dat de heersende opvattingen hierover 
in een nabije of verre toekomst zullen worden verlaten. Dit beseffende zou men kunnen 
streven naar een regeling die een flexibele overgang naar een andere aanpak mogelijk 
maakt. Een nadeel van de hier besproken resolutie is dat zij, zeker als ruirnhartiger 
toepassing op nationaal niveau niet is toegestaan, de lidstaten teveel in een keurslijf 
dwingt en weinig ruimte biedt om flexibel te reageren op veranderingen in de econo-
mische situatie of veranderingen in econrunische opvattingen. Ook de Europese 
Commissie benadrukte in haar Mededeling van 1994 dat een restrictief beleid op de 
korte termijn nodig kan zijn maar dat een aanpak op langere tertnijn meebrengt dat 
rekening moet worden gehouden met economische en demografische ontwikkelin-
gen' 91 . 
In het Commissievoorstel inzake de toelating van derdelanders zijn de regels voor 
verblijf met het oog op arbeid in loondienst op hoofdpunten neergelegd in de artikelen 
7 tot en met 10. Het is blijkens art. 7 lid 2 de bedoeling dat in een nadere regeling meer 
gedetailleerde bepalingen voor de toepassing van die artikelen worden vastgesteld. De 
uitgangspunten zijn dezelfde als die van de resolutie. Toelating van een onderdaan van 

187 	E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies of the European Union, ICuwer Law 
International. Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 320 e.v. 

188 	'The balance of power between the state, the employer and employee prevents any substantial 
operation of market forces. The employer may face a substantial increase in the cost of recruit-
ment which it will no doubt wish to recoup. The employee will be unable to sell his or her labour 
to any other employer in the state unless he or she returns to the country of origin and the 
process begins again'. 

189 	Gedacht kan worden aan art. 18 ESH, Art. 14 (a) ILO Conventie 143 en art. 8 lid 2 Europese 
Conventie betreffende de Art. 6 IVESCR. Zie M.I. van Dooren, De Wet Arbeid Vreemdelingen in 
nationaal en internationaal perspectief, SMA, juli/augustus, 1998, p. 316 e.v. 

190 	Zie bijvoorbeeld Heiko Korner, Arbeidsmarkt und Immigration, in: A. Weber, (herausg.) 
Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland in der Europaischen Union, Universititsverlag 
Rasch, Osnabriick, 1997, p. 85 e.v. 

191 	Mededeling van 23 februari 1994 van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over 
immigratie en asielbeleid, COM(94) 23 def. par. 77 - 79. 



199 	Punt 4 van de onder A. vermelde algemene politieke overwegingen. 
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een derde land tot het grondgebied van een lidstaat met het oog op arbeid in loondienst 
kan worden toegestaan wanneer noch door burgers van de Unie, noch door een 
onderdaan van een derde land die wettig in deze lidstaat verblijft en reeds deel uitmaakt 
van de normale arbeidsmarkt 192  in deze lidstaat, noch door een als duurzaam gevestigd 
erkende onderdaan van een derde land op korte termijni" aan een in de lidstaat 
gedaan arbeidsaanbod kan worden voldaan 194 . Een aparte regeling voor tijdelijke toela-
ting van specialisten ontbreekt, evenals een uitzonderingsregeling voor zakenreizen en 
een regeling voor 'intra-corporate transferees'. De stagiairs zijn elders in het Commissie-
voorstel ondergebracht bij de toelating voor studie 195 . Seizoenarbeiders kunnen maxi-
maal zes maanden per kalenderjaar worden toegelaten 196, grensarbeiders moeten dage-
lijks of minstens eenmaal per week naar het grensgebied van het derde land waar zij 
wonen terugkeren 197. Een in het Commissievoorstel opgenomen beperking die in de 
Tewerkstellingsresolutie niet voorkomt is, dat de werknemer die toelating vraagt reeds 
in het bezit moet zijn van een arbeidsovereenkomst voor de duur van minstens een jaar 
alsmede een vergunning om die arbeid op het grondgebied van de betrokken lidstaat te 
vervullen. 

Zelfstandigenresolutie': Uitgangspunt van de Raad is dat de toelating van personen 
voor arbeid als zelfstandige 'anders' (welwillender?) kan worden behandeld dan toelating 
voor arbeid in loondienst: personen die een zelfstandige econornische activiteit willen 
uitoefenen kunnen voor de economie van het land een meerwaarde opleveren: inves-
teringen, vernieuwingen, overdracht van technologie, nieuwe banen 199 . Ook kunste-
naars met een significante zelfstandige activiteit kunnen volgens de Raad worden 
toegelaten. Volgens beginsel 2 kunnen de lidstaten onderdanen van derde landen 
toelaten voor een zelfstandige activiteit als zij voldoen aan de hiervoor weergegeven 
criteria. In beginsel 11 wordt het echter de lidstaten toegestaan op grond van 'zeer 
sterke econornische redenen' het verrichten van 'zeer aanzienlijke investeringen in de 
handel en industrie' als beslissend aan te merken, ongeacht eventuele beperkende bepa-
lingen in de resolutie. De bedoeling hiervan is vermoedelijk het mogelijk te maken dat 
een verblijfstitel wordt verleend uitsluitend op grond van een verrichte investering, 
ongeacht de vraag of de economische activiteit van de investeerder op het grondgebied 
overigens een economische meerwaarde heeft. In onderdeel B worden de categorieen van 
personen opgesomd waarop de resolutie niet toepasselijk is: personen die aan verdragen 
sterkere rechten ontlenen en personen die een ander doel, nl. arbeid in loondienst of 
studie beogen. De resolutie geldt alleen voor personen en niet voor de oprichting van 

192 	In de Tewerkstellingsresolutie wordt gesproken van niet-communautaire arbeidskrachten die 
'permanent en legaal' in de lidstaat verblijven. In het Commissievoorstel is permament verblijf niet 
vereist. 

193 	Deze uit praktisch oogpunt zinvolle beperking ontbreekt in de tewerkstellingsresolutie. 
194 	Art. 7 lid 1. 
195 	Art. 19.  
196 	Art. 9.  

197 	Art. 10. 
198 	Zie voor de geschiedenis van de totstandkoming van deze resolutie: S. Peers, Building Fortress 

Europe: The Development of EU Migration Law, CMLR December 1998, par. 4.3. 



vennootschappen2®. Enigszins verwarrend is, dat vennootschappen in de definitie van 
'zelfstandige activiteit wel voorkomen, maar blijkens C (3) is dat alleen van belang 
omdat personen ook voor het verrichten van zelfstandige activiteit door middel van een 
vennootschap kunnen worden toegelaten. Onder zelfstandige activiteit wordt verstaan: 
elke activiteit die door een persoon of door een vennootschap in de zin van artikel 58 
lid 2 van het EG-verdrar wordt uitgeoefend zonder dat er in een van beide gevallen 
sprake is van een hierarchische verhouding ten opzichte van een werkgever. Alleen 
actief betrokken vennoten wier aanwezigheid noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van het doel en het beheer van de vennootschap mogen zich op het grondgebied van de 
gast-lidstaat vestigen. Bij de toelatingsprocedure moet crop worden gelet dat mensen 
geen arbeid in een athankelijk dienstverband verrichten onder het mom van een 
zelfstandige activiteit'. Het is in beginsel niet de bedoeling dat zelfstandigen later een 
afhankelijk dienstverband aangaan". De aanvraag moet worden ingediend in het land 
van oorsprong of herkomst van de persoon die wenst te worden toegelaten'. Wie 
zich als student, stagiair, seizoenarbeider, dienstverrichter, contractarbeider of om 
andere redenen reeds op het grondgebied van een lidstaat bevindt krijgt normaliter geen 
toestenuning zijn verblijf te verlengen om zich als zelfstandige te vestigen". De aard 
en de strekking van de documenten die bij de aanvraag moeten worden overgelegd is in 
algemene termen omschreven in beginsel 3 (2, 3, 4). De vergunning worth schriftelijk 
verleend", en kan van tijdelijke duur zijn". Bij de verlenging kan worden onder-
zocht of de activiteit daadwerkelijk wordt uitgeoefend en nog overeenkomt met de 
activiteit waarvoor de vergunning was verleend, en of de betrokkene in zijn levenson-
derhoud kan voorzien met de inkomsten uit de activiteit, en of er nog steeds sprake is 
van een meerwaarde als bedoeld in A, sub 4. Ook dienstverrichters kunnen, onder de in 
de nationale wetgeving vermelde voorwaarden, worden toegelaten. Een dienstverrichter 
is een in het buitenland woonachtige zelfstandige die van een in een lidstaat wonend 
persoon opdracht heeft gekregen tegen beloning een nauwkeurig omschreven en in de 
tijd beperkte taak te verrichten". De resolutie laat de regelingen van de lidstaten op 
grond waarvan toelating om redenen van openbare veiligheid en orde geweigerd kan 
worden onverlet, evenals de beroepsvoorschriften en de regelingen inzake de wederzijdse 
erkenning van diploma's". 

De resolutie gaat uit van de vooronderstelling dat ambtelijk kan worden vastgesteld 
welke zelfstandige activiteit wel of niet iets toevoegt aan de nationale economie of de 
nationale cultuur. Voorts gaat de resolutie kennelijk uit van de veronderstelling dat dit 

200 	c 

201 	Bedoeld wordt waarschijnlijk art. 52 lid 2. An. 58 geeft geen definitie van 'vestiging' of ' zelfstandi- 
ge activiteit'. 

202 	Beginsel 2, sub 2. 
203 Beginsel 8. 
204 	Beginsel 3 sub 1. 

205 	Beginsel 7. 
206 	Beginsel 4, 1. 
207 Beginsel 4 (2). 
208 	Beginsel 6. 
209 	Beginsel 10. 
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moet gebeuren op basis van een papieren bedrijfsplan, zonder dat de betrokken 
ondernemer op dat moment al in de praktijk heeft kunnen bewijzen dat hij of zij in 
staat is het bedrijfsplan te verwezenlijken. Het is de vraag of die veronderstellingen 
realistisch zijn. In elk geval draagt de regeling het risico in zich van bureaucratische 
misslagen waardoor sommige ondernemers ten onrechte wel zullen worden toegelaten 
en andere ten onrechte niet. Door het voorschrift dat de aanvragen buiten het grondge-
bied van de lidstaat moeten worden ingediend belemmert ook deze regeling een goede 
marktwerking. Voorts herbergt de resolutie twee verschillende benaderingen: (a) de 
aanpak die uitgaat van de inhoudelijke meerwaarde van een zelfstandige activiteit en (b) 
de aanpak die de hoogte van de investering voorop stelt. Een keuze uit die twee 
benaderingen is in de resolutie vooruitgeschoven. Evenals bij de Tewerkstellingsresolutie 
laat zich de vraag stellen of een protectionistisch toelatingsbeleid voor bedrijven en 
zelfstandigen wel in het beste belang van een economie is. Het enkele feit dat de 
heersende opvatting van dit moment die vraag bevestigend beantwoordt zegt nog niet 
dat die opvatting juist of onveranderbaar is. Een kwestie die voor veel juridische 
discussie kan zorgen is de vraag wanneer van zelfstandige activiteit sprake is en wanneer 
van arbeid in loondienst. De resolutie lost dit probleem in beginsel 1 sub 2 niet geheel 
op. Het was beter geweest als naar de omschrijving van art. 43 (ex 52) EG-verdrag was 
verwezen. En overigens lijkt het van belang om veel overbodige discussies te voorko-
men, dat het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor arbeid die bestaat uit een 
combinatie van een zelfstandige activiteit en arbeid in loondienst niet wordt bemoeilijkt 
door de eis te stelen dat de betrokkene een keuze moet maken voor een van deze 
activiteiten. 

In het Commissievoorstel inzake de toelating van derdelanders is het verblijf voor 
zelfstandige activiteit in de artikelen 11 tot en met 14 alleen in hoofdlijnen geregeld. 
Toepassingsmaatregelen moeten blijkens art. 12, laatste zin, nog nader worden vastge-
steld. Bij die gelegenheid moeten ook regels worden getroffen voor dienstverlening uit 
het buitenland210. In het voorstel wordt nadrukkelijk gesproken van 'zelfstandige 
beroepsactiviteit'. Blijkens de definitie van art. 11 gaat het uitsluitend om natuurlijke 
personen die een 'beroepsactiviteit' uitoefenen waarbij ten opzichte van een werkgever 
geen ondergeschiktheidsverhouding bestaat. De definitie omvat mede de dienstverlening 
door iemand die buiten de lidstaten gevestigd is. Het is niet waarschijnlijk dat de 
Commissie de situatie waarin een natuurlijk persoon als bestuurder of eigenaar van een 
vennootschap optreedt heeft willen uitsluiten. De gekozen formulering maakt in elk 
geval duidelijk dat ook beoefenaren van vrije beroepen onder deze definitie vallen. Ook 
de Comrnissie heeft verzuimd aan te sluiten bij het begrippenstelsel van art. 43 (ex 52) 
e.v. EG-verdrag 211 . Slechts twee voorwaarden worden in deze kaderregeling aan de 
toelating voor uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit gesteld: (a) de betrokke-
ne moet toereikende middelen hebben om met de activiteit waarvoor hij zijn verzoek 

210 	Art. 14. 
211 	In amendement 53, ingediend door het lid van het Europees Parlement Brinkhorst is deze leemte 

hersteld: 'De inhoud en de uitleg van het begrip 'zelfstandige beroepsactiviteit' zijn die van het 
begrip 'vestiging' in artikel 52 van het EEG-verdrag en omvatten de oprichting en het beheer van 
vennootschappen, en met name vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het 
EEG-verdrag, overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging 
voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld'. 
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om toelating indient te kunnen aanvangen; (b) de activiteiten moeten binen de geldig- 
heidstermijn van de eerste verblijfsvergunning op de werkgelegenheid van de lidstaat 
waar hij verblijft een positief effect hebben. Het in de resolutie gehanteerde ruimere 
criterium van de 'meerwaarde' is dus niet overgenomen. Evenmin is (althans expliciet) 
voorzien in de mogelijkheid van toelating tengevolge van een aanzienlijke investering. 
Een verblijfsvergunning wordt voor minstens twee jaar toegekendm. Een verzoek om 
vernieuwing kan ter plaatse worden ingediend voor dezelfde activiteit als die waarvoor• 
de oorspronkelijke vergunning werd toegekend, of voor een activiteit die de voortzet-
ting of de ontwikkeling daarvan vormt. Voor vernieuwing van de verblijfsvergunning 
moet de betrokkene kunnen aantonen dat hij de activiteit waarvoor de toelating was 
gegeven daadwerkelijk heeft uitgeoefend en dat hij de regelmatige voortzetting ervan 
kan verzekeren. Voorts moet hij volgens art. 13 lid 2 sub c voldoen aan een voorwaarde 
waarvan de strekking niet geheel duidelijk is. Er zijn twee denkbare interpretaties: hij 
moet hetzij aantonen dat hij binnen de geldigheidsduur van de eerder verleende 
vergunning met zijn activiteit de werkgelegenheid positief heeft beinvloed, het zij 
aantonen dat hij dat (opnieuw) binnen de geldigheidsduur van de vernieuwde vergun-
ning zal doen. 

Studieresolutiew: De Raad acht internationale uitwisseling van studenten en academici 
wenselijk en meent dat daarvan een positieve invloed kan uitgaan op de betrekkingen 
tussen de lidstaten en de landen van herkotnstm. In Algemene overweging 3 staat dat 
studenten na beeindiging van hun studie in principe moeten terugkeren naar hun land 
van herkomst dat dan kan profiteren van de verworven kennis en vaardigheid. Een 
student in de zin van deze resolutie is een onderdaan van een derde land die is toegela-
ten tot een officiEle door de overheid erkende instelling van hoger onderwijs dan wel 
tot een vergelijkbare instelling in een lidstaat, met het doel een studie te beginnen, te 
promoveren of postdoctoraal wetenschappelijk werk te beginnen zonder dat het ver-
werven van een inkomen daarbij het hoofddoel is 215  (Beginsel C.1). Wie een voorberei-
dende cursus, bijvoorbeeld in de taal van de betrokken lidstaat, volgt, wordt eveneens 
als student aangemerkt. De resolutie heeft geen betrekking op schoolkinderen of leerlin-
gen. Ook heeft de resolutie geen betrekking op burgers van de EG en de EER en hun 
familieleden die krachtens Gemeenschapsrecht het recht op vrij verkeer genieten en bur-
gers van derde landen die in een lidstaat gevestigd zijn of zijn toegelaten voor gezins-
hereniging (Paragraaf B en beginsel C 1). De toelatingseisen die in Beginsel C.2 worden 
genoemd zijn (a) het voldoen aan alle aan buitenlanders gestelde eisen voor binnenkomst 
en verblijf, (b) de toelating tot een instelling van hoger onderwijs om er een bij zijn 
studierichting aansluitende studie te volgen (c) het beschikken over voldoende middelen 
voor de bekostiging van studie en levensonderhoud. Onder 'toelating' aan een instelling 
van hoger onderwijs kan blijkens C.1, laatste zin, kennelijk ook worden verstaan een 

212 Art. 13 lid 1. 
213 Zie voor de geschiedenis van de totstandkoming: S. Peers, Building Fortress Europe: The Develop-

ment of EU Migration Law, CMLR December 1998, par. 4.4. 
214 	Algemene overweging 2. 
215 De veronderstelling, dat bij een bepaalde tegen betaling verrichte werkzaamheid - of dat nu 

wetenschap is of iets anders - kan worden vastgesteld of het verwerven van een inkomen het 
hoofddoel is lijkt onrealistisch. 



voorwaardelijke toelating onder voorbehoud van het hebben afgelegd van toelatings-
examens of het hebben gevolgd van voorbereidende cursussen. Daarnaast kunnen de lid-
staten volgens dit Beginsel nadere eisen stellen, zoals het overleggen van het bewijs dat 
de eerdere studies aansluiten op de studie in het gastland, het voorleggen van een 'echt, 
realistisch studieplan', het beschikken over een ziektekostenverzekering, en het aanne-
melijk maken dat de student na de studie naar het eigen land zal terugkeren. De duur 
van de verblijfsvergunning is beperkt tot de duur van de studie (Beginsel C.3). De 
verblijfsvergunning vervalt bij het voltooien of het afbreken van de studie. In principe 
moeten de betrokken derdelanders dan het grondgebied van de lidstaat verlaten en een 
nieuwe vergunning aan ragen wanneer zij naar de lidstaat willen terugkeren. Verande-
ring van studierichting betekent verandering van verblijfsdoel en houdt gewoonlijk in 
dat geen nieuwe vergunning wordt gegeven en geen verlenging wordt toegestaan indien 
de verandering niet plaatsheeft in de beginfase van de studie. Wanneer de studie meer 
dan een jaar duurt kan de geldigheidsduur van de vergunning worden beperkt tot een 
jaar. In dat geval kan de vergunning van jaar tot jaar worden verlengd. De resolutie 
garandeert niet dat de student die verlenging op het grondgebied van de lidstaat kan 
aanvragen, want blijkens C.2 , voorlaatste alinea, kln een lidstaat de student vrijstellen 
van de verplichting het land te verlaten om verlenging van de verblijfsvergunning aan te 
vragen. De vergunning wordt alleen verlengd als de betrokkene kan aantonen dat hij 
nog voldoet aan de voorwaarden voor de oorspronkelijke toelating en dat hij de door de 
onderwijsinstelling opgelegde proeven of exemens met goed gevolg heeft afgelegd. De 
student mag in beginsel niet werken, maar de lidstaten kunnen volgens beginsel C.4 wel 
toestemming geven voor werkzaamheden van korte duur of bijkomende werkzaamhe-
den. Anderzijds mogen derdelanders die een verblijfsvergunning hebben voor arbeid in 
loondienst of als zelfstandige in beginsel niet als hoofdactiviteit een studie volgen. 
Beantwoording van de vraag of de student zijn of haar gezin bij zich mag hebben wordt 
in beginsel 5 geheel aan de lidstaten over gelaten. 

Op een aantal voor de student belangrijke punten is de resolutie onduidelijk gebleven. 
Guild wijst er terecht op dat de voorwaarde van het voldoen aan 'alle aan buitenlanders 
gestelde eisen voor binnenkomst en verblijf' de deur opent voor het handhaven van alle 
denkbare vormen van nationaal beleid2". Onpraktisch en slecht voor de voorgang van 
de studie is het dat lidstaten kennelijk van studenten mogen vergen dat die elk verzoek 
om verlenging van een jaarlijkse verblijfsvergunning hangende de studie in het buiten-
land zouden moeten aanvragen (en afwachten). De eis, dat de studie in de lidstaat moet 
aansluiten bij de studierichting van de student, zou kunnen betekenen, dat mensen die 
na de middelbare school hun eerste studie in een lidstaat willen volgen niet kunnen 
worden toegelaten. Het stellen van de eis van een ziektekostenverzekering zou tot 
onoverkomelijke praktische problemen kunnen leiden, als de wetgeving van de lidstaat 
(zoals in Nederland) het sluiten van zo'n verzekering verbiedt zolang de betrokkene niet 
over een verblijfsvergunning beschikt. Alleen al de inconsistentie die de resolutie 
mogelijk maakt, roept volgens Guild de vraag op of is voldaan aan de internationale ver-
plichtingen van de lidstaten, zoals onder meer neergelegd in ILO verdrag 151 van 1975 
en het Europees Sociaal Handvest van 1961. Nu die verdragen betrekking hebben op de 
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E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies of the European Union, KLuwer Law 
International, Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 357. 
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toegang tot beroepsopleiding van personen die zich (wettig) op het grondgebied 
bevinden, zou daaraan kunnen worden voldaan door zeker te stellen, dat houders van 
een verblijfstitel toegang tot een beroepsopleiding hebben. Dat zou kunnen gebeuren 
door de in een rapport van het Europese Parlement bepleite uitbreiding van de catego-
Heal van personen op wie de resolutie niet van toepassing is 217 . Daarnaast moet 
worden gewezen op de verplichtingen van lidstaten krachtens art. 2 Eerste Protocol van 
het EVRM. 

In het Commissievoorstel inzake de toelating van derdelanders zijn de uitgangspunten 
van de resolutie gehandhaafd. De mogelijkheden voor de lidstaten tot het stellen van 
aanvullende eisen zijn echter niet overgenomen. Dardoor is de regeling aanzienlijk 
helderder geworden. De regels voor de verlening en de verlenging van de verblijfsver-
gunning moeten in een nadere regeling worden uitgewerkti" 

Gezinsherenigingsresolutie: Deze resolutie regelt het recht op gezinshereniging met in een 
lidstaat verblijvende onderdanen van derde landen. Gezinshereniging met onderdanen 
van EG-lidstaten is bier niet aan de orde, en ook de gezinshereniging met onderdanen 
van de lidstaat in kwestie die zelf nooit gebruik hebben gemaakt van het communautai-
re recht op vrij verkeer, staat buiten deze resolutie. Voorts gaat het in deze resolutie 
uitsluitend om onderdanen van derde landen die wettig verblijven op het grondgebied 
van een lidstaat op een grondslag die de verwachting van een permanent of langdurig 
verblijf wettigt. Studenten, werknemers die zijn toegelaten voor een bepaalde periode, 
en andere derdelanders die verblijven op een tijdelijke basis, zijn eveneens van de 
werking van de resolutie uitgesloten. Dit alles staat in beginsel 1. Het enkele feit dat de 
resolutie voor deze categorieen geen recht op gezinshereniging regelt, betekent overigens 
o.i. niet dat er volgens het nationale recht geen mogelijkheid van gezinshereniging zou 
zijn. De resolutie bevat geen bepalingen die een soepeler toepassing in de lidstaten 
tegengaan. 

Volgens beginsel 2 zullen normaliter de echtgenoot, de kinderen (jonger dan een 
bepaalde leeftijd) en tijdens verblijf in het buitenland geadopteerde kinderen voor 
gezinshereniging in aanmerking komen. De toelating kan worden beperkt tot het doel 
van samenwoning met bun reeds in de lidstaat gevestigde familielid. Een echtgenote en 
haar kinderen zullen niet worden toegelaten als het huwelijk polygaam is en als de in de 
lidstaat gevestigde persoon al een vrouw bij zich heeft wonen 219. Kinderen moeten, om 
voor gezinshereniging in aanmerking te komen, volgens beginsel 8 jonger zijn dan een 
door de lidstaten vast te stellen leeftijd die mag liggen tussen de 16 en de 18 jaar. Voorts 
moeten zij ongehuwd zijn en mogen zij niet eerder al een zelfstandig gezin hebben 
gevormd of een onafhankelijk leven hebben geleid. Toelating tot het grondgebied zal 

217 Vermeld bij Guild, p. 356. Het gaat om derdelanders die zijn toegelaten voor arbeid als zelfstandi-
ge; vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenverdrag; houders van de vluchtelingstatus; 
derdelanders die wettig in een lidstaat verblijven en die rechten ontlenen aan een bilaterale 
overeenkomst; derdelanders die rechten hebben op grond van associatieverdragen em derdelanders 
en hun familieleden die arbeid in loondienst verrichten en op wie de Tewerkstellingsresolutie van 
toepassing is. 

218 	Art. 16 lid 4. 
219 Beginsel 5. 



volgens beginsel 14 gewoonlijk niet plaatsvinden zonder een visum of een andere 
voorafgaande schriftelijke voor dat doel afgegeven machtiging door de lidstaat waar 
verblijf wordt beoogd. De aanvraag om toelating moet normaliter worden ingediend 
terwijl de betrokken gezinsleden buiten het grondgebied van de betrokken lidstaat 
verblijven (beginsel 14). De lidstaten zullen normaliter toegang weigeren als de aanwe-
zigheid van een familielid een bedreiging zou zijn van de nationale veiligheid of 
openbare orde (beginsel 17). 
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Dit zijn de basisbepalingen van de resolutie, over de strekking waarvan weinig misver-
stand zal bestaan. Daarnaast zijn er veel bepalingen waarin de lidstaten de beleidsvrijheid 
hebben voorbehouden om in hun nationale wetgeving nadere voorwaarden te stellen. 
Enerzijds kunnen de lidstaten in hun nationale wetgeving onder bepaalde in de resolutie 
omschreven restricties bepalen dat een ruimere kring van familieleden wordt toelaten 
(voorkinderen: beginsel 6; kinderen die tijdens verblijf van de adoptiefouders in een 
lidstaat zijn geadopteerd: beginselen 7; andere familieleden: beginsel 10), en anderzijds 
kunnen de lidstaten meer beperkingen aanleggen, zoals een wachttermijn (beginsel 3), 
het stellen van toelatingsvoorwaarden (beginsel 11); het stellen van de eis dat wordt 
beschikt over huisvesting, bestaansmiddelen en ziektekostenverzekering (beginsel 16); 
het weigeren van toelating als het een schijnhuwelijk (beginsel 4) of een schijnadoptie 
betreft (beginsel 9) of in het algemeen als er sprake is van fraude of vervalsing (beginsel 
13). Ook hebben de lidstaten zich het recht voorbehouden om familieleden de toegang 
en verblijf te weigeren op gronden van volksgezondheid (beginsel 17). 

In de literatuur is deze resolutie bekritiseerd wegens haar karakter van harmonisatie 1 la 
carte, wegens de restrictiviteit ervan, en wegens strijdigheid met verdragsverplichtingen 
waaraan de lidstaten zich hadden verbonden 220 . De Europese Commissie heeft gewe- 
zen op belangrijke leemten in de resolutie, waaronder het ontbreken van een regeling 
voor gezinsvorming, voor toelating van ongehuwde partners, voor toelating van 
verwanten in de tweede graad, en het ontbreken van een regeling voor toegang tot de 
arbeidsmarkt221 . De inhoud van de Gezinsherenigingsresolutie is gecompliceerder en 
vertoont meer ambiguiteit dan de resoluties over tewerkstelling, zelfstandige activiteit en 
studie. Kennelijk was het niet eenvoudig om op alle punten overeenstemming tussen de 
lidstaten te bereiken. De resolutie komt zowel tegemoet aan de lidstaten die meer 
restricties willen als aan de lidstaten die een ruimere kring van familieleden willen 
toelaten. De oorzaak van het gebrek aan eenstemmigheid moet onder meer worden 
gezocht in het gewichtige en controversiele karakter van de materie. Het gewicht ervan 
wordt bepaald door het fundamentele menselijke belang van het recht op familieleven. 
De omstredenheid ervan komt doordat zich bij overheid, religieuze instellingen en 
burgers zowel binnen een land als op internationaal niveau tegenstellingen kunnen voor-
doen tussen uiteenlopende maar onveranderlijk als principieel beleefde opvattingen over 

220 	Zie E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies of the European Union, Kluwer 
Law International, Den Haag, Londen, Boston,. 1996, p. 259 e.v., P. Boeles en A. Kuijer, 
Harmonization of family reunification, bijdrage aan P. Boeles e.a. A new Immigration Law for 
Europe?, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, p. 25 e.v., S. Peers, Building Fortress 
Europe: The Development of EU Migration Law, CMLR december 1998. 

221 	Mededeling van 23 februari 1994 van de Comissie aan de Raad en het Europees Parlement over 
immigratie en asielbeleid, COM(94) 23 def. par. 35, 73, 74, 125. 
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seks, moraal, opvoeding en opvang. Dat uit zich het duidelijkst in wat de resolutie niet 
heeft geregeld: een recht op gezinshereniging voor ongehuwd samenlevende partners 
ongeacht hun geslacht. Uit een onderzoek van de door de Nederlandse regering 
ingestelde Conunissie inzake openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van 
hetzelfde geslachtm blijkt dat een in Nederland gesloten geregistreerd partnerschap 
tussen personen van hetzelfde geslacht wegens strijd met de internationaal privaat-
rechtelijke openbare orde niet wordt erkend in zeker zeven EG-lidstaten 223 . De wens, 
het heteroseksuele huwelijk te beschermen wil overigens altijd niet zeggen dat ook 
bezwaren bestaan tegen toelating van homoseksuele partners in het kader van gezinsher-
eniging. Het Verenigd Koninkrijk kent sinds eind 1997 een regeling voor toelating van 
paren die wettelijk niet kunnen huwen". Er zijn in elk geval vijf EG-lidstaten waar 
homoseksuele relaties in het kader van het gezinsherenigingsbeleid worden erkend'. 
Wanneer men de opvattingen over gelijkgeslachtelijke relaties buiten beschouwing laat, 
alleen kijkt naar de vraag of buitenhuwelijkse samenlevingsvormen voor het gezins-
herenigingsbeleid worden erkend, verschuift het beeld enigszins maar niet heel veel. 
Hier is dus duidelijk sprake van een rechtsontwikkeling die niet in die lidstaten met 
gelijke tred plaatsvindt. 

Over de vraag of polygame huwelijken in het gezinsherenigingsbeleid moeten worden 
erkend zijn de lidstaten wel eenstenunig. Maar in tal van landen buiten de EU wordt 
daar anders over gedacht, en er zijn dan ook mondiaal gezien talloze polygame huwelij-
ken die volgens de wet van het betrokken land wettig zijn gesloten. Ook dit verschil in 
opvatting is een bron van spanningen, nu het weren van echtgenote en kinderen als er 
al een andere echtgenote is toegelaten een element van discriminatie in zich draagt. Het 
wordt aan de man overgelaten welke vrouw hij naar de EG-lidstaat van zijn verblijf laat 
overkomen. Daarmee wordt de afhankelijke positie van vrouwen benadrukt. Voor 
kinderen die uit de niet toegelaten vrouw zijn geboren is de regeling discriminerend ten 
opzichte van hun uit de andere vrouw geboren halfbroers en zusters die wel zijn 
toegelaten. De familierechtelijke relatie tot de vader is immers voor de uit beide 
vrouwen geboren kinderen hetzelfde. 

Discriminatie zal, minstens naar het subjectieve inzicht van de betrokkenen, vaak de 
reden zijn waarom beperkingen in het recht op gezinshereniging die door de resolutie 
worden opgelegd of worden toegelaten niet als rechtvaardig worden ervaren, en dus 
spanningen oproepen. Waarom geen gezinshereniging voor studenten en wel voor 
zelfstandigen? Waarom geen gezinshereniging voor werknemers met een aanstelling voor 
bepaalde tijd? Waarom komen voorkinderen van Mn van beide ouders niet voor toela-
ting in aanmerking en kinderen die van beide ouders afstammen we!? Waarom alleen 

222 	Den Haag, oktober 1997. 
223 	Duitsland, Verenigd Koninkrijk (slechts Engeland en Schotland hadden overigens op de vragenlijst 

van de commissie gereageerd), Griekenland, Italie, Portugal, Spanje en Luxemburg (dit land zou 
geen enkel geregistreerd partnerschap erkennen, 66k als het om een heteroseksuele samenleving 
zou gaan). 

224 Concession outside the Immigration Rules for unmarried partners, inwerkingtreding 13 october 
1997. 

225 	Denemarken, Finland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 
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kinderen die tijdens verblijf van de adoptiefouders in het buitenland zijn geadopteerd, en 
andere adoptiefkinderen niet? Waarom adoptiefkinderen wel en pleegkinderen voor wie 
de pleegouders de voogdij hebben gekregen en de zorg op zich hebben genomen, niet? 
Waarom komen, als de leeftijdsgrens op 16 wordt gesteld, kinderen van 16 en 17 niet 
voor toelating in aanmerking als zij volgens de wetgeving van het land van ontvangst 
nog minderjarig zijn? Het stellen van een bestaansrniddeleneis kan de vraag oproepen 
waarom alleen bemiddelde immigranten in gezinsverband mogen leven, en arme 
immigranten niet. Deze opsomming van vragen is bepaald niet limitatief. Als de in de 
resolutie weergegeven regels in detail worden uitgewerkt zullen nog meer vragen 
kunnen rijzen. In de resolutie ontbreekt voorts een regeling voor voortgezet verblijf na 
verbreking van de gezinsband waarop het verblijf aanvankelijk was gebaseerd. 

Daarnaast rijst de vraag of grote verschil van deze regeling met de communautaire 
regeling van het vrij verkeer van personen wel houdbaar is. Guild 226  wijst erop dat het 
verschil in behandeling van onderdanen van derde landen ten opzichte van onderdanen 
van de lidstaten 'ontstellend' ('startling') is: 'There does not appear to have been any 
effort to eliminate discrimination against third country nationals permanently resident 
in the Member States in comparison with migrant citizens of the Union. This is 
somewhat surprising in the view of the numerous declarations by the European Council 
against racism and xenophobia'. 

Aan de inhoud van de voorwaarden voor gezinshereniging, neergelegd in de Gezinsher-
enigingsresolutie voegt de Resolutie betreffende maatregelen ter bestrijding van schijnhu-
welijken weinig toe" 7 . Het belangrijkste verschil is, dat het weigeren van een verblijfs-
vergunning op de grond dat het huwelijk is gesloten met het uitsluitende doel om een 
verblijfstitel te krijgen nu niet meer in de vorm van een aan de lidstaten voorbehouden 
recht is gegoten. Wanneer de volgens het nationale recht bevoegde autoriteiten vaststel-
len dat het huwelijk een schijnhuwelijk is, wordt de vergunning tot vestiging of tot 
verblijf in verband met het huwelijk in de regel ingetrokken, herroepen of niet 
verlengd, aldus art 4 van de Schijnhuwelijkresolutie. Indien er voorafgaande aan de 
verlening van een vergunning tot vestiging of tot verblijf factoren zijn die het vermoe-
den schragen dat het om een schijnhuwelijk gaat, wordt die vergunning volgens art. 3 
pas verleend nadat de volgens het nationale recht bevoegde autoriteiten hebben 
onderzocht of het huwelijk geen schijnhuwelijk is en of aan de overige voorwaarden 
voor verblijf is voldaan. 

Peers heeft erop gewezen dat de Schijnhuwelijkresolutie twee grote gebreken kent: ten 
eerste wordt geen aandacht besteed aan de moeilijke positie van mishandelde echtgeno-
ten, ten tweede dat de definitie van 'schijnhuwelijk' te ruim is en de lidstaten de 
mogelijkheid biedt verblijf te weigeren aan huwelijkspartners die oprecht willen 
samenwonen, maar voor wie de beslissing om die samenwoning de vorm van een 
huwelijk te geven was ingegeven door de wens om een verblijfsvergunning te krijgen. 

226 	E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies of the European Union, Kluwer Law 
International, Den Haag, Londen, Boston, 1996, p. 266. 

227 Zie over de geschiedenis van de totstandkoming van deze resolutie: S. Peers, Building Fortress 
Europe: The Development of EU Migration Law, CMLR December 1998, par. 4.7. 
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In het Commissievoorstel inzake de toelating van derdelanders is een aantal knopen, die 
in de resolutie nog niet waren ontward, doorgehakt. Zo is het recht op gezinshereniging 
toegekend aan iedere burger van een derde land die ten minste een jaar wettig in een 
lidstaat verblijf houdt en die op de datum van indiening van het verzoek om gezinsher-
eniging nog een verblijfsvergunning heeft die minstens een jaar geldig is 228 . Of dat in 
alle opzichten een bevrecligende regeling is, moet nog worden bezien, maar de omschrij-
ving is duidelijker en beter hanteerbaar dan die van beginsel 1 van de resolutie, waar het 
gaat om mensen die wettig verblijf houden op een basis die de verwachting recht-
vaardigt van permanent of lang verblijf. Voor studenten voorziet het Commissievoorstel 
eveneens in een recht op gezinshereniging maar dan na een wachttijd van twee jaar 229. 
Een aspect dat in de resolutie niet was geregeld is gezinshereniging met burgers van de 
lidstaten zelf. In art. 25 van het Conunissievoorstel is ook die knoop doorgehakt: de 
voorwaarden van de artikelen 10, 11 en 12 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en de 
overige relevante bepalingen van het gemeenschapsrecht worden van toepassing 
verklaard. De omschrijving van de groep van personen die voor toelating in het kader 
van gezinshereniging in aanmerking komen is eveneens gestroomlijnd en van meerkeu-
zemogelijkheden ontdaan: (a) de echtgenote of echtgenoot; (b) de kinderen van de ver-
blijfhoud(st)er en of van diens echtgeno(o)t(e), met inbegrip van de kinderen die over-
eenkotnstig een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat genomen, dan wel een door 
deze autoriteit erkend besluit zijn geadopteerd; (c) de kinderen, geadopteerde kinderen 
inbegrepen, van de verblijfhoud(st)er en/of van diens echtgeno(o)t(e) wanneer een van 
beiden als enige over de ouderlijke macht beschikt, hem of haar het gezag over deze 
kinderen is toegewezen, en hij of zij daadwerkelijk voor deze kinderen zorgt 230. De 
kinderen moeten minderjarig zijn naar de maatstaven van de betrokken lidstaat en zij 
mogen niet gehuwd zijn231 . Volgens art. 26 lid 3 onderzoeken de lidstaten de hereni-
ging van ten laste komende bloedverwanten in opgaande lijn en andere ten laste 
komende bloedverantwen in neergaande lijn met welwillendheid, voorzover de voor-
waarden voor huisvesting en bestaansmiddelen zijn vervuld. De regels voor bestaansmid-
delen en huisvesting moeten in een nadere regeling warden uitgewerkt 232 . De verblijfs-
vergunning wordt verstrekt voor de resterende duur van die van de verblijthoud-
(st)erm. In art. 26 wordt de voorwaarde gesteld, dat het huwelijk 'verenigbaar is met 
de fundamentele rechtsbeginselen van de lidstaat' en in art. 27 staat dat toelating wordt 
geweigerd of ingetrokken wanneer wordt aangetoond dat de toelating door fraude of 
vervalsing is verkregen, en dat toelating van de echtgenoot of een adoptiefkind kan 
worden geweigerd of ingetrokken wanneer wordt aangetoond dat huwelijk of adoptie 
'uitsluitend' zijn geschied om de betrokkenen in staat te stellen tot een lidstaat te 
warden toegelaten. In het algemeen mogen gezinsleden een half jaar na hun toelating in 
het kader van gezinshereniging een activiteit in loondienst of als zelfstandige uitoefe-
nen234. Art. 31 geeft een aanzet voor een beleid waarin is voorzien in een recht op 

228 	Art. 24 lid 1. 
229 	Art. 24 lid 2. 

230 	Art. 26 lid 1. 
231 	Art. 26 lid 2. 

232 	Arc. 28 lid 2. 

233 	Art. 29. 
234 	Art.  30. 



235 Zie voor de geschiedenis van de totstandkoming van deze resolutie: S. Peers, Building Fortress 
Europe: The Development of EU Migration Law, CMLR December 1998, par. 4.5. 

89 

voortgezet verblijf in geval van weduw- of weduwnaarschap, scheiding, scheiding van 
tafel en bed of overlijden van de ouders dan wel het bereiken van de meerderjarige 
leeftijd. In deze bepaling wordt echter niet meer geregeld, dan dat men in zo'n geval in 
de lidstaat een verzoek mogen indienen om een verblijfsvergunning uit anderen hoofde. 

Gevestigdenresolutie': De bedoeling van de resolutie is voortgang te maken met het 
mogelijk maken van integratie van langdurig ingezetenen, omdat die integratie 'bijdraagt 
tot meer zekerheid en stabiliteit, zowel in het dagelijks leven als in de werksituatie van 
de betrokkenen, alsmede tot de sociale vrede in de verschillende lidstaten'. Volgens 
beginsel III, 1 moeten de volgende categorieen personen worden erkend als 'langdurig 
ingezetenen': 
- degenen die aantonen dat zij op legale wijze ononderbroken op het grondgebied van 
de betrokken lidstaten hebben verbleven gedurende een periode die wordt bepaald door 
de wetgeving van die lidstaat en in ieder geval na een legaal verblijf van tien jaar; 
- degenen die volgens de wetgeving van de betrokken lidstaat voldoen aan dezelfde 
verblijfsvoorwaarden als de in het vorige streepje bedoelde categorie personen. 
Het effect van de erkenning als langdurig ingezetene moet volgens beginsel III, 2 zijn 
dat men een verblijfsinstemming van de duur van minstens tien jaar, ofwel voor de 
maximale geldigheidsduur van een verblijfstitel volgens de nationale wetgeving mits de 
duur daarvan gelijkwaardig is aan deze termijn, dan wel een onbeperkte verblijfsinstem-
tiling. Het is niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met een duur die 'gelijkwaardig' is 
aan de duur van tien jaar. Het is niet aannemelijk dat daarmee een termijn van korter 
dan 10 jaar wordt bedoeld, maar het is ook niet erg begrijpelijk waarom deze zinsnede 
apart wordt vermeld als die alleen maar zou betekenen dat het gaat om een termijn van 
minstens 10 jaar. Het verlenen van de verblijfsinstemming is volgens beginsel IV 
onderworpen aan een voorbehoud van openbare orde en nationale veiligheid. Voorts 
kan van de betrokkene worden gevergd dat hij het aantoont dat hij voldoet aan een 
bepaald niveau en een bepaalde bestendigheid van zijn bestaansmiddelen, waaronder het 
bezit van een ziektekostenverzekering en het voldoen aan voorwaarden voor de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit. De verblijfsinstemming kan volgens beginsel VI 
worden ingetrokken of vervallen worden verklaard op de volgende gronden: 
- als tegen de betrokkene overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat een 
verwijderingsmaatregel is getroffen. Een verwijderingsmaatregel om redenen van 
openbare orde moet gebaseerd zijn op een persoonlijke gedraging die een bedreiging met 
zich meebrengt die zo ernstig is dat de openbare orde of de nationale veiligheid erdoor 
in gevaar komt; 
- wanneer de betrokkene het grondgebied van de lidstaat definitief heeft verlaten; 
- wanneer de betrokkene het grondgebied van de lidstaat heeft verlaten voor een bij 
wetgeving van die lidstaat bepaalde periode die niet korter mag zijn dan zes maanden; 
- wanneer is aangetoond dat fraude is gepleegd om de verblijfsinstemming te verkrijgen. 
De rechten van een langdurig ingezetene zijn opgesomd in beginsel V. Uit de tekst kan 
niet worden opgemaakt of het verkrijgen van verblijfsinstemming conctitutief is voor 
het verwerven van deze rechten. De langdurig ingezetene en zijn familieleden moeten 
toegang hebben tot het hele grondgebied van de lidstaat van verblijf. Voorts mogen de 
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langdumig ingezetene en de gezinsleden die legaal met hem in de lidstaat verblijven niet 
ongunstiger clan onderdanen van deze lidstaat worden behandeld wat betreft arbeids-
voorwaarden, lidmaatschap van vakbondsorganisaties, overheidsbeleid op het gebied van 
huisvesting, sociale zekerheid, medische spoedhulp en verplicht onderwijs. Aan hen 
dienen voorts de niet op pretnie- of bijdragebetaling berustende voordelen te kunnen 
worden geboden. Volgens beginsel VII clienen langdurig ingezetenen een vergunning te 
kunnen krijgen voor het uitoefenen van winstgevende activiteiten op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat in overeenstenuning met de wetgeving van die lidstaat. De 
resolutie doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van elke lidstaat om een gunstiger 
rechtsstatuut toe te kennen aan onderdanen van derde landen die permanent op zijn 
grondgebied verblijven (beginsel VIII, 2). 

De periode van tien jaar legaal verblijf die voorbij moet zijn gegaan voordat men als 
langdurig ingezetene wordt erkend is buitengewoon lang. Een periode van drie of 
hoogstens vijf jaar zou meer in de rede hebben gelegen. 

De versterking van rechtspositie die deze resolutie voor langdurig ingezetenen mogelijk 
maakt is niet erg indrukwekkend. De rechten die in beginsel V zijn opgesomd behoren 
reeds aan alle legaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen toe te komen. Dat 
alle legaal verblijvende vreemdelingen zich vrij op het grond gebied mogen verplaatsen 
en er in vrijheid plaats van verblijf mogen kiezen vloeit voor 12 lidstaten voort uit art. 
2 Vierde protocol EVRIVI en voor 14 lidstaten uit art. 12 IVBPR. Het discritninatiever-
bod van art. 26 IVBR verbiedt discriminatie van legaal op het grondgebied verblijvende 
personen ten aanzien van eigen staatsburgers. Achterstelling op het gebied van huisves-
ting of sociale zekerheid lijkt binnen het verbod van art. 26 IVBPR te vallen. Dat de 
lidstaten ten aanzien van alle legaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen zich 
moeten onthouden van discritninatie ten aanzien van het lidmaatschap van vakbondsor-
ganisaties vloeit voort uit art. 14 en art. 11 EVRM. De verplichting tot het bieden van 
medische spoedhulp aan een ieder die zich onder de jurisdictie van een lidstaat bevindt 
vloeit voort uit de artikelen 2 en 3 EVRM. De verplichting tot gelijke behandeling op 
het gebied van verplicht onderwijs vloeit voort uit art. 14 EVRM en art. 2 Eerste 
protocol EVRIvI. Zie bijvoorbeeld ook art. 6 ILO verdrag nr. 97 betreffende migrerende 
Arbeiders. De expliciete vermelding van 'rechten' van langdurig ingezetenen in beginsel 
V wekt de onjuiste indruk dat de lidstaten andere legaal verblijvenden op die punten in 
hun rechten zouden mogen beperken. 

De verblijfszekerheid die de resolutie biedt is ook tamelijk mager. Er zijn gevallen 
denkbaar waarin iemand na langdurig verblijf in redelijkheid niet meer zou mogen 
worden verwijderd, ook al is er een zekere bedreiging van de openbare orde. In beginsel 
VI wordt ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen emstige en minder emstige 
bedreigingen van de openbare orde. Na zoveel jaren vestiging op het gebied van de lid-
staat zou geen sprake moeten zijn van het vervallenverklaren van de verblijfsinstemming 
na een afwezigheid van een half jaar. De resolutie zwijgt helaas over een eventueel recht 
op toegang van langdurig ingezetenen tot het grondgebied en de arbeidsmarkt van 
andere lidstaten. Op zijn best kan de Gevestigdenresolutie worden gekenschetst als een 
eerste voorzichtige poging om te komen tot een gemeenschappelijk beleid. Aan de 
beoogde integratie draagt de resolutie echter niet zichtbaar iets bij. 



Wat de voorwaarden voor asiel betreft zijn met name van belang de Resoluties inzake 
duidelijk ongegronde asielverzoeken en over een geharmoniseerde benadering ten 
aanzien van vraagstukken betreffende derde landen van ontvangst en de Conclusies 
inzake landen waar over het algemeen geen ernstig gevaar voor vervolging bestaat, die 
alle in de intergouvernementele fase die vooraf ging aan de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht tot stand zijn gekomen. Onder de werking van de Derde Pijler 
van het EU-verdrag is wat betreft de voorwaarden voor asiel een Gemeenschappelijk 
standpunt inzake de geharmoniseerde toepassing van de term `vluchteling' tot stand 
gekomen. 

In het Commissievoorstel inzake de toelating van derdelanders is een jets minder 
zuinige definitie van 'duurzaam in een lidstaat gevestigde' opgenomen. Volgens art. 32 
moet men minstens vijf jaar op regelmatige en wettige wijze in een lidstaat verblijf-
houden en een vergunning bezitten op grond waarvan een totale verblijfsduur van 
tenminste tien jaar sedert de eerste toelating is toegestaan. Die tweede voorwaarde is een 
onnodige verzwaring en levert problemen op in lidstaten waar een verblijfsvergunning 
slechts voor ten hoogste een jaar wordt verlengd. Na verstrijken van de geldigheidsduur 
van de nog lopende verblijfsvergunning krijgt de langdurig gevestigde volgens art. 33 lid 
2 recht op een verblijfstitel van de in de betrokken lidstaat geldende maximale duur, die 
niet minder dan tien jaar mag bedragen. De rechten van een duurzaam gevestigde in de 
lidstaat van verblijf zijn omschreven in art. 34 lid 1, en moeten volgens lid 2 nog in 
nadere regelgeving worden uitgewerkt. Ten opzichte van de resolutie is het aantal 
rechten ruimer: de betrokkene is vrij om arbeid in loondienst of als zelfstandige te 
verrichten of om te studeren, en mag ook om andere redenen in de lidstaat verblijven. 
Ook is er een 'verhoogde bescherrning tegen verwijdering, onder voorbehoud van 
dwingende factoren in verband met openbare orde en binnenlandse veiligheid'. Wat dat 
precies inhoudt kan pas blijken als deze formulering in uitvoeringsmaatregelen is 
gespecificeerd. 
In andere lidstaten krijgt de duurzaam gevestigde krachtens art. 35 van het Comrnissie-
voorstel een zeer bescheiden recht om te verzoeken om verblijf voor arbeid in loon-
dienst of voor voortzetting van studie. Op het eerste gezicht voegt dat 'recht' niets toe 
aan wat de derdelander toch al mocht, of het moest zijn dat hij niet naar zijn land van 
herkomst moet om de aanvraag in te dienen maar in de lidstaat van verblijf mag blijven. 

Tenslotte wordt hier nog kort aandacht besteed aan de Minderjarigenresolutie. De 
resolutie omschrijft geen voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning tot 
verblijf van langer dan drie maanden, en boort overigens vooral thuis bij 'asiel', zeker 
als men het begrip asiel opvat als elke vorm van op bescherming tegen terugzending 
naar een ander land gerichte verblijfstoestemming. In dit geval gaat het echter ook om 
de kwetsbare positie van minderjarigen die vergt dat zij met voorzichtigheid worden 
behandeld. Een soortgelijk kwetsbare positie kunnen gescheiden vrouwen hebben die al 
een tijd op grond van bun huwelijk legaal in een lidstaat hebben verblijven. In de tot 
dusverre behandelde andere resoluties en teksten ontbreekt iedere verwijzing naar de 
verlening van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. De Minderjarigen-
resolutie herinnert er echter aan, dat dat die paragraaf in de vorrning van een Europees 
immigratierecht nog ontbreekt. 

Asiel 
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Resolutie inzake duidelijk ongegronde asie1venoeken z36 : De resolutie is opgesteld in het 
kader van het streven naar harmonisering van het asielbeleid zoals uitgewerkt in het 
werkprogramma van de Europese Raad van december 1991. Daarin werd besloten het 
materiele asielrecht met prioriteit te harmoniseren teneinde eenz,elfde resultaat te 
garanderen in elke lid staat ongeacht de wijze waarop de procedure per lidstaat is 
georganiseerd. De interpretatie van het begrip ongegronde asielverzoeken zou daartoe 
met voorrang geharmoniseerd worden 237. De onderhavige resolutie, die als 'kap-
stok'' dient voor de resolutie betreffende derde landen van ontvangst en de conclu-
sies inzake veilige landen, is daarvan het resultaat. De resolutie streeft emaar rnisbruik 
en overbelasting van de asielprocedures te voorkomen 239 . Hiertoe bevat de resolutie 
een aantal procedurele (par. 2 - 5) en inhoudelijke criteria (par. 6 - 10) op grond waarvan 
duidelijk ongegronde asielverzoeken versneld kunnen worden afgehandeld. De resolutie 
gaat tevens kort in op niet-ontvankelijkheidsprocedures met name voor zover van 
toepassing op het beginsel `derde land van ontvangst' (par. lb  en 2). De resolutie 
verwijst in het bijzonder naar het Vluchtelingenverdrag en bijbehorend Protocol 
alsmede Conclusie 30 van het Uitvoerend Comite van de UNHCR. De volgende 
inhoudelijke beschouwing toont aan dat de resolutie hiermee echter niet altijd in 
overeenstenuning is. 

De resolutie onderscheidt een versnelde procedure, vvaarbij niet op elk niveau van de 
procedure een volledig onderzoek hoeft plaats te vinden, en een ontvankelijkheidsproce-
dure, waarmee verzoeken zeer snel op objectieve gronden kunnen worden afgewezen. 
De resolutie spreekt geen voorkeur uit voor een van beide procedures en geeft ook geen 
criteria op grond waarvan kan worden gekozen tussen een summiere of een ontvanke-
lijkheidsprocedure. Met een uitzondering: wanneer een verzoek onder de resolutie over 
derde landen van ontvangst valt, kan het als niet-ontvankelijk worden beschouwd. Met 
betrekking tot de versnelde procedures stellen par. 3 en 4 dat het streven is om uiterlijk 
binnen een maand tot een eerste beslissing te komen, om ook beroeps- of herzienings-
procedures zo snel mogelijk af te ronden en eventueel te vereenvoudigen. Besluiten 
dienen door een op het gebied van asiel- of vluchtelingenaangelegenheden volledig 
bevoegde autoriteit te worden genomen, na een persoonlijk onderhoud met een ter zake 
bevoegde functionaris. Een vergelijking met de procedurele waarborgen in UNHCR 
Conclusie 30, die blijkens de preambule niet los kan worden gezien van UNHCR 
Conclusie 8, wijst echter uit dat de resolutie onder het niveau van deze waarborgen zit. 
Zo verwijst de resolutie niet naar het feit dat beslissingen zo mogelijk door een centrale 
autoriteit genomen dienen te worden, dat de asielzoeker gebmik moet kunnen maken 
van een competente tolk en duidelijk op de hoogte moet worden gesteld van de 
mogelijkheid om een vertegenwoordiger van UNHCR te benaderen. En, in tegenstelling 
tot UNHCR Conclusie 30, voorziet de resolutie niet expliciet in de mogelijkheid een 

236 	Aangenomen in Londen op 30 november en 1 december 1992, tekst opgenomen in verzameling 
van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt tot maart 1996) 4464/1/95 REV 1 LIMITE 
CIREA 3, Brussel, 3 april 1996, p. 131 e.v. 

237 	WGI 930, pp. 4-5. 
238 	TIC 1992-1993, 21 501 nr 7, p. 3. 
239 	Resolutie, preambule. 
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negatieve beslissing te herzien 240. De ontvankelijkheidsprocedure kan blijkens par. 2 
niet alleen worden toegepast op verzoeken waarop de resolutie betreffende derde landen 
van ontvangst toepasselijk is, zoals par. lb  suggereert, maar ook op andere als 'duidelijk 
ongegrond' omschreven asielverzoeken (zie bijv. par. 6, 7, 8, 9 en 11). Met de ontvanke-
lijkheidsprocedure zouden, zoals gezegd, verzoeken zeer snel op 'objectieve' gronden 
kunnen worden afgewezen. Criteria voor deze objectieve gronden worden echter niet 
gegeven. Ook is niet duidelijk of de in par. 3 en 4 genoemde procedurele waarborgen 
mede van toepassing zijn op de ontvankelijkheidsprocedure. Een cruciaal probleem is in 
dit verband de afwezigheid van een herzieningsmogelijkheid. In een ontvankelijkheids-
procedure worden verzoeken niet op hun inhoud beoordeeld. Daardoor ontbreekt feite-
lijk een adequate bescherming tegen refoulement hetgeen strijdig kan zijn met art. 33 van 
het Vluchtelingenverdrag2" en art. 3 EVRM. 

Terwijl de resolutie dus geen criteria geeft voor de toepassing van de versnelde of 
ontvankelijkheidsprocedures 242 , geeft de resolutie wel verschillende criteria die van 
belang zijn voor de vraag of er sprake is van een duidelijk ongegrond asielverzoek. Deze 
criteria zijn formeel c.q. procedureel (opzettelijke misleiding of misbruik van de 
asielprocedure), dan we! materieel (geen gegronde vrees voor vervolging) van aard. 
Materiele criteria: 

- de gronden van het verzoek vallen buiten het vluchtelingenverdrag; 
- het verzoek is nergens op gebaseerd; 
het verzoek is duidelijk volstrekt ongeloofwaardig. 

Formele criteria: 
- het verzoek is gebaseerd op valse identiteit of valse documenten, waarvan de 
echtheid wordt staande gehouden; 
valse voorstelling van zaken; 
- te kwader trouw vernietigen, beschadigen of wegmaken van reisdocumenten; 
- opzettelijk verzwijgen van eerdere in andere landen ingediende asielverzoeken; 
- indiening van een asielverzoek om uitwijzing te dwarsbomen, terwijl daarvoor 
ruimschoots de gelegenheid tot indiening zich heeft voorgedaan; 
- niet-nakoming nationale procedurele voorschriften; 
- indiening van een asielverzoek in een van de lidstaten, na eerdere verwerping in 
een ander land in het kader van een met adequate waarborgen omgeven asielproce-
dure. 

De resolutie gaat in de omschrijving van 'cluidelijk ongegronde asielverzoeken' veel 
verder dan UNHCR Conclusie 30, die slechts verwijst naar verzoeken 'not related to 
the criteria for the granting of refugee status laid down in the 1951 United Nations 
Convention relating to the Status of Refugees nor to any other criteria justifying the 
granting of asylum'. Aan dit objectieve criterium voegt par. 6 van de resolutie een aantal 
subjectieve criteria toe die onafhankelijk van elkaar reden voor toepassing van een 

240 	Zie voor een inhoudelijke beschouwing R. Fernhout 8c H. Meijers, Asylum: Resolution on 
manifestly unfounded applications for asylum in: "A New Immigration Law for Europe?", 1993, p. 
12 - 15. 

241 	Ibid. p. 12. 
242 M.u.v. verzoeken die met toepassing van de resolutie derde landen van ontvangst als niet-ontvanke-

lijk worden beschouwd. 
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versnelde procedure kunnen zijn 243 . Par. 7 wijst oak het bestaan van een binnenlands 
vluchtaltematief aan als reden am te spreken van een duidelijk ongegrond asielver-
zoer. Herkomst uit een land waar over het algemeen geen ernstig gevaar voor 
vervolging bestaat km eveneens tot toepassing van een versnelde procedure leiden 245 . 
De paragrafen 9 en 10 gaan in op de opzettelijke misleiding of misbruik van asielproce-
dures, in UNHCR Conclusie 30 omschreven als `clearly fraudulent'. De resolutie 
beschrijft echter verschillende situaties (par 9 (e-g)) waar niet zozeer fraude een rol speelt 
als wel de gegrondheid van de vrees. Par. 9 voorziet bijvoorbeeld in een versnelde 
procedure voor asielzoekers die in een derde land buiten de Unie een asielverzoek 
hebben ingediend, zonder duidelijke criteria am te geven voor de waarborgen waarmee 
een verzoek in een derde land omkleed dient te zijn. De criteria voor misbruik zoals 
geformuleerd in par. 9 (a-d) zijn zeer algemeen geformuleerd en maken het bijvoorbeeld 
mogelijk het asielverzoek van een vluchteling die uit angst een andere voorstelling van 
zaken heeft gegeven in een versnelde procedure kan worden afgewezen. Hoewel par. 10 
stelt dat de onder 9 beschreven situaties niet op zichzelf een gegronde vrees voor 
vervolging kunnen uitsluiten, is de kans van duidelijk ongegrondverklaring in deze 
situaties reeel, gezien de gebrekkige procedurele waarborgen die de resolutie bevat. 
Paragraaf 11 tenslotte biedt lidstaten de mogelijkheid versnelde procedures toe te passen 
op asielzoekers die een emstig misdrijf hebben begaan op het grondgebied van de 
lidstaten, die onder artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag vallen of vanwege redenen 
van openbare veiligheid zelfs indien het om gegronde asielverzoeken gaat. Juist in 
dergelijke gevallen, waar een goede beoordeling van wezenlijk belang is, lijkt toepassing 
van een versnelde procedure niet op zijn plaats 246 . 

Conclusie: de resolutie bevat aanbevelingen om de toepassing van versnelde procedures 
en ontvankelijkheidsprocedures bij duidelijk ongegronde asielverzoeken te coOrdine-
ren/harmoniseren teneinde misbmik en overbelasting van de asielprocedures te bestrij-
den. Hiertoe zijn de Ministers overeengekomen hun nationale wetgevingen uiterlijk 1 
januari 1995 aan te passen aan de beginselen van de resolutie. Als men de gekozen vorm 
van harmonisatie een naam zou willen geven, km die omschreven worden als optionele 
harmonisatie waarbij lidstaten de discretie behouden om zowel inhoudelijk als procedu-
reel eigen normen toe te passen. Dit brengt echter het risico met zich mee dat in het 
geleidelijke harmonisatieproces zeer lage minimutnnormen kunnen worden gecreeerd, 
zonder dat daar adequate waarborgen tegenover staan. Voor een harmonisatie van 
versnelde procedures inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken, is daarom overeen-
stemming over de interpretatie van essentiele materiele begrippen zoals de term `vluchte-
ling' en `binnenlands vluchtalternatief en over de inhoud van procedurele waarborgen 
van wezenlijk belang. 

Resolutie over een gebarmoniseerde benadering van vraagstukken betreffende derde landen 

243 Ibid. p. 13. 
244 	Ibid. p. 13-14. 
245 	Ibid. p. 20. 
246 	Ibid. p. 14-15. 
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van ontvangst247: Deze resolutie is eveneens opgesteld in het kader van de harmonise-
ring van het asielbeleid zoals voorgenomen door de Europese Raad in december 1991. 
Naast de interpretatie van het begrip 'ongegronde asielverzoeken', zou het beginsel van 
`eerste land van ontvangst' daarbinnen met voorrang worden geharmoniseerd 248 . Er 
bestond reeds een UNHCR-Conclusie 58 (XL) die lidstaten de mogelijkheid bood 
vluchtelingen en asielzoekers terug te sturen naar landen waar hun reeds bescherming 
was geboden. In het kader van de voorbereiding van de resolutie werd de term `eerste 
land van ontvangst' vervangen door het begrip `derde land van ontvangst' waardoor een 
asielzoeker ook kon worden uitgezet naar een land waar hij nooit of slechts tijdelijk was 
geweest 249. Het uiteindelijke resultaat werd vastgelegd in onderhavige resolutie die 
expliciet stelt te streven naar harmonisatie van de beginselen van artikel 3, lid 5, van de 
Overeenkomst van Dublin. Dit artikel biedt lidstaten de mogelijkheid om overeenkom-
stig hun nationale recht en met inachtneming van het Vluchtelingenverdrag en het 
Protocol, een asielzoeker naar een derde land te zenden. Om het probleem tegen te gaan 
van vluchtelingen en asielzoekers die landen waar zij bescherming genoten/konden 
genieten, op onwettige wijze verlaten, biedt de resolutie lidstaten de mogelijkheid om 
verzoeken van alle asielzoekers, ongeacht of zij vluchteling zijn of niet, met een 
zogenaamd `derde land van ontvangst' via de versnelde procedure voor duidelijke 
ongegronde asielverzoeken af te handelen en hen naar het betreffende `derde land van 
ontvangst' te sturen. 

De resolutie geeft enerzijds vereisten en criteria om een land als derde land van ont-
vangst te kunnen aanmerkenm en anderzijds de procedurele grondslagen voor de 
toepassing van het begrip `derde land van ontvangst 251 . Verder stelt de resolutie dat de 
toepassing van het begrip `derde land van ontvangst' voorrang heeft op de Overeen-
komst van Dublin252, hoewel een lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek ingevolge Dublin niet kan weigeren het verzoek te behandelen 
door aan te voeren dat de verzoekende lidstaat de asielzoeker naar een derde land van 
ontvangst had moeten sturen 253 . Wel, behoudt de verantwoordelijke lidstaat het recht 
om de asielzoeker overeenkomstig de eigen nationale wetgeving naar een derde land van 
ontvangst te sturen 254. Overigens behoudt iedere lidstaat het recht om het asielverzoek 
om humanitaire redenen zelf te behandelen 255 . 
De resolutie stelt dat er sprake is van een derde land van ontvangst indien een derde 

247 Aangenomen in Londen op 30 november en 1 december 1992, tekst opgenomen in Verzameling 
van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt inn maart 1996) 4464/1/95 REV 1 LIIVIITE 
CLREA 3, Brussel, 25 april 1996, p. 137 e.v. 

248 WGI 930, pp. 4-5. 
249 Zie TK 1992-1993, 21501-23, nr. 7 en R. Fernhout & H. Meijers, Asylum: Resolution on a 

harmonized approach to questions concerning host thrid countries in: "A New Immigration Law 
for Europe?", 1993, p. 16. 

250 Resolutie, par. 2. 
251 Resolutie, par. 1. 
252 Resolutie, par. 3a. 
253 Resolutie, par. 3b. 
254 	Resolutie, par. 3c. 
255 	Resolutie, par. 3d. 



96 

land reeds beschertning heeft verleend of aan de grens of op het grondgebied van het 
derde land de gelegenheid geboden is om bescherming in te roepen of er een duidelijk 
bewijs is dat de asielzoeker tot een derde land kan worden toegelaten 256 . Een derde 
land van ontvangst hoeft dus niet per se een land te zijn dat de asielzoeker op zijn 
vlucht heeft aangedaan en is per definitie een land buiten de lidstaten/verdragsstaten van 
de Overeenkomst van Dublin. De resolutie somt verder een aantal inhoudelijke 
vereisten op waaraan een land moet voldoen om als derde land van ontvangst te kunnen 
worden aangemerkt, te weten geen bedreigingen van leven of vrijheid s, geen marte-
lingen, onmenselijke of vernederende behandeline en daadwerkelijke bescherming 
tegen refoulement'. In dit verband stelt de resolutie dat lidstaten rekening houden 
met UNHCR informatie over derde landen alvorens zij asielzoekers daarheen stu-
ren260

. 

Als procedurele grondslagen voor de toepassing van het begrip 'clerde land van ont-
vangst' noemt de resolutie: 

- de formele vaststelling van het bestaan van een derde land van ontvangst gaat in 
beginsel vooraf aan de materiele bestudering van het asielverzoek; 
- het beginsel van derde land van ontvangst is van toepassing op alle asielzoekers; 
- indien er een derde land van ontvangst bestaat, hoeft het asielverzoek niet in 
behandeling te worden genomen 
- pas als de asielzoeker niet daadwerkelijk naar het derde land van ontvangst kan 
worden gestuurd, is de Overeenkomst van Dublin van toepassing; 
- lidstaten behouden het recht om een asielzoeker op humanitaire gronden niet 
naar een derde land van ontvangst te verwijderen. 

Een kritische beschouwing van de resolutie in vergelijking met het Vluchtelingenver-
drag, UNHCR Conclusie 58 en de Overeenkomst van Dublin, waarnaar de resolutie 
zelf verwijst, brengt een aantal 'problematische aspecten aan het licht. Zo betekent het 
sturen van een asielzoeker naar een derde land van ontvangst dat de betreffende lidstaat 
geen inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag maakt. Dat kan onder omstandighe-
den neerkomen op een schending van het Vluchtelingenverdrag s. Ook bestaat span-
ning met de in de Overeenkomst van Dublin neergelegde verplichting het asielverzoek 
`volledig' te behandelen (art. 10 lid 1 sub b) 262 . Een vergelijking met UNHCR Conclu- 

256 Resolutie, par. 2c. 
257 	Resolutie, par. 2a. 
258 Resolutie, par. 2b. 
259 Resolutie, par. 2d. 
260 Resolutie, par. 2. 
261 Zie R. Fernhout & H. Meijers, Asylum: Resolution a Harmonized Approach to Questions 

concerning Host Third Countries in: 'A New Immigration Law for Europe?', 1993, p. 16-17. Zie 
de over situaties, waarin van een schending sprake is, uitgebreid Rod Femhout, Status Determi-
nation and the Safe Third Country Principle, in: J.-Y. Carlier and D. Vanheule (eds.), Europe and 
Refugees: A Challenge?, Kluwer Law International 1997, pp. 187-198 

262 Uitgaande van de gebruikelijke interpretatie van de Nederlandse tekst volgens welke "volledige 
behandeling" een inhoudelijke beoordeling van het asielverzoek zou garanderen, zie bijv. R. 
Femhout & H. Meijers, Asylum: Resolution a Harmonized Approach to Questions concerning 
Host Third Countries in: 'A New Immigration Law for Europe?', 1993, p. 17. Vermeldingswaard 
is dat de Engelse tekst spreekt van "to complete the examination". 
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sic 58 toont verder aan dat de resolutie slechts beperkte inhoudelijke criteria aangeeft 
waar een derde land van ontvangst aan moet voldoen. Zo staat de resolutie toe, in 
tegenstelling tot de UNHCR Conclusie, asielzoekers terug te sturen naar landen waar 
zij slechts in transit zijn geweest. De UNHCR Conclusie daarentegen staat het sturen 
van asielzoekers naar een derde land van ontvangst slechts toe in gevallen waar bescher-
ming reeds gevonden is in dat land, en waar wedertoelating en behandeling volgens 
'recognized basic human standards' is verzekerd. 263  UNHCR conclusie 58 bevat in dat 
opzicht dus meer garanties van de resolutie 2". 

Concluderend: de resolutie bevat aanbevelingen om asielzoekers met een zogenaamd 
'clerde land van ontvangst' via de versnelde procedure voor duidelijk ongegronde 
asielverzoeken af te handelen en naar het betreffende derde land van ontvangst te sturen. 
Ter harmonisatie van deze procedure bevat de resolutie een aantal criteria voor een 
'clerde land van ontvangst' alsook procedurele grondslagen voor de toepassing van dit 
begrip. Volgens een afspraak tussen Ministers dienen de beginselen van de resolutie 
uiterlijk met inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin verwerkt te zijn in 
nationale wetgevingen. Qua vorm kan de resolutie wellicht het best worden omschre-
ven als harmonisatie op grond van minimumnormen waarbij lidstaten de discretie 
behouden eigen normen toe te passen. Inhoudelijk gezien betekenen de minimumnor-
men van de resolutie echter een achteruitgang in vergelijking met het Vluchtelingenver-
drag en de Overeenkomst van Dublin. Behalve dat een inhoudelijke beoordeling 
achterwege blijft van asielverzoeken waarop het begrip 'clerde land van ontvangst' van 
toepassing wordt geacht, zijn de garanties waaraan de bescherming in een derde land 
moet voldoen minimaal; in elk geval minder dan de garanties geboden door UNHCR 
Conclusies 58 en 22. Naast gebrek aan adequate bescherrning, kan toepassing van de 
resolutie in de praktijk leiden tot lange tijden van onzekerheid voor de asielzoeker 
voordat hij ueberhaupt tot de procedure wordt toegelaten in het derde land dat 
verantwoordelijk wordt geacht, een probleem dat de Overeenkomst van Dublin blijkens 
haar preambule juist beoogt te voorkomen. De resolutie behelst harmonisatie volgens 
het kleinste gemene veelvoud. 

Conclusies inzake landen waar over het algemeen geen ernstig gevaar voor vervolging 
bestaat265 : De conclusies zijn een nadere uitwerking van de resolutie inzake duidelijk 
ongegronde asielverzoeken. Deze resolutie bepaalt o.a. dat asielverzoeken uit landen 
waar over het algemeen geen ernstig gevaar voor vervolging bestaat als duidelijk 
ongegronde asielverzoeken in een versnelde procedure kunnen worden afgehandeld 266 . 
De conclusies zijn dan ook in dezelfde harmonisatiecontext tot stand gekomen en 
hebben onder meer ten doel om tot een `geharmoniseerde behandeling' te komen 'van 
asielverzoeken uit landen die een groot percentage duidelijk ongegronde verzoeken gene-
reren'. Voor een `gemeenschappelijke beoordeling' van landen waar over het algemeen 

263 
UNHCR Conclusie 22 verklaart wat UNHCR verstaat onder deze 'basic human standards'. 

264 Ibid, p. 17-18. 
265 	Aangenomen in Londen op 30 november en 1 december 1992, tekst opgenomen in Verzameling 

van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt in maart 1996) 4464/1/95 REV 1 LIMITE 
CIREA 3, Brussel, 25 april 1996, p. 128 e.v. 

266 	Zie Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken par. 1 a en 8. 



geen ernstig gevaar voor vervolging bestaat, zullen de lidstaten Informatie uitwisselen' 
over de nationale besluiten hieromtrent 267 . Om tot een gemeenschappelijke beoorde-
ling van deze zogenaamd 'veilige landen' te komen stellen de conclusies een aantal 
beoordelingelementen op die 'ten minste' gehanteerd moeten wordenm. Anders dan 
de voorgaande resoluties verwijzen de conclusies niet expliciet naar internationaal- 
rechtelijke ijkpunten hoewel UNHCR een speciale rol wordt toebedacht als informatie-
bron269. Aangenomen mag worden dat in ieder geval het Vluchtelingenverdrag als refe-
rentiekader wordt gezien. De conclusies hebben voornamelijk ten doel de behandeling 
van asielverzoeken uit zogenaamd 'veilige landen van herkomst' te harmoniseren en de 
druk op behandelende instanties te verminderen. Dit zou misbruikers van de procedures 
ontmoedigen en vluchtelingen niet onnodig lang in de procedures houden". Hiertoe 
definiEren de conclusies het begrip clanden waar algemeen gesproken geen ernstig risico 
van vervolging bestaat'. Deze zogenaamd 'veilige landen' worden ornschreven als landen 
waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat ze objectief en verifieerbaar in beginsel 
geen vluchtelingen genereren, of waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat de om-
standigheden die een aanspraak onder het Verdrag van Geneve van 1951 in het verleden 
konden rechtvaardigen, objectief en verifieerbaar opgehouden hebben te bestaan m. De 
conclusies bevatten geen lijst van zogenaamd 'veilige landen' - en een dergelijke 
gemeenschappelijke lijst zou ook niet zijn beoogd" - maar sonunen een aantal mini-
male beoordelingselementen op, te weten: eerdere vluchtelingenaantallen en erkennings-
percentages; naleving van de mensenrechten; democratische instellingen; en stabili-
teit'. De beoordeling dient op een zo breed mogelijk scala van informatiebronnen te 
worden gebaseerd, waarbij informatie van UNHCR een specifieke plaats inneemt". 
De conclusies bepalen verder dat aanwijzing van een land van herkomst als 'veilig land' 
niet automatisch mag leiden tot collectieve afwijzing of uitsluiting van een individuele 
behandeling. Ook al mogen verzoeken worden doorgesluisd naar een snelle procedure, 
individuele behandeling blijft uitgangspunt alsmede behandeling van 'alle door de 
verzoeker verstrekte specifieke aanwijzingen die zwaarder zouden kunnen wegen dan 
een algemeen vermoeden'". 

Kritisch bekeken roepen de conclusies een aantal bezwaren op. Door een onderscheid te 
maken op grond van land van herkomst staan de conclusies op gespannen voet met 
artikel 3 van het Vluchtelingenverdrag dat discritninatie op grond van land van 
herkomst verbiedt. Bij dit artikel mag ingevolge artikel 42 geen voorbehoud worden 
gemaakt. Verder heeft aanwijzing van een land als 'veilig land' tot gevolg dat er een 

267 Conclusies, par. 2. 
268 Conclusies, par. 2. 
269 Conclusies, par. 5. 
270 	Conclusies, par. 2. 
271 Conclusies, par. 1. 
272 Zie ook TK, 1992-1993, 21501-23, nr. 7, p. 7. 
273 	Conclusies, par. 4. 
274 	Conclusies, par. 5. 
275 	Conclusies, par. 3. 
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zwaardere bewijslast wordt gelegd op asielzoekers uit bepaalde landen 276. De vraag is 
ook in hoeverre beoordelingselementen als vluchtelingenaantallen en erkenningspercen-
tages in de lidstaten een betrouwbare criteria zijn. Er zijn landen die op grote schaal 
mensenrechten schenden, maar waaruit het moeilijk vluchten is, of waarvandaan de EU 
lidstaten moeilijk te bereiken zijn. Ook erkenningspercentages zijn in de lidstaten aan 
allerlei andere factoren onderhevig; zo geeft de ene lidstaat wel een status aan Bosniers 
en een andere niet. Naleving van de mensenrechten is ook voor allerlei uitleg vatbaar. 
Hoewel de conclusies bepalen dat het vooral moet gaan om naleving in de praktijk is 
het bijvoorbeeld onduidelijk welke mensenrechten en welk niveau van naleving worden 
beoogd. Het beoordelingselement democratische instellingen heeft met name betrekking 
op de aanwezigheid en doeltreffendheid van rechtsbescherming en rechtsmiddelen en 
lijkt daarmee een redelijk gedefinieerd criterium, zolang de aanwezigheid van rechtsbe-
scherming maar feitelijk wordt beoordeeld 277. Stabiliteit daarentegen is weer veel 
lastiger te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld zeer stabiele dictaturen en labiele democra-
tieen. Daarom lijkt het van groot belang de beoordelingselementen in ieder geval niet 
los van elkaar te zien en situaties te blijven herzien, zoals overigens ook is bepaald in 
paragraaf 4d. 

Concluderend: de conclusies vormen een niet-bindend advies om asielzoekers uit zoge-
naamd `veilig landen' via de versnelde procedure voor duidelijk ongegronde asielverzoe-
ken af te handelen. De harmonisatiepretentie van de conclusies is gering; lidstaten 
hoeven slechts informatie uit te wisselen, maar er wordt niet verwacht dat zij nationale 
wetgeving aanpassen. Ten behoeve van een geharmoniseerde behandeling van dergelijke 
asielverzoeken, geven de conclusies een definitie van `veilige landen' en op hoofdpunten 
een aantal beoordelingselementen die niet limitatief zijn, en waarbij lidstaten hun eigen 
beslissings- en beoordelingsbevoegdheid houden. De conclusies bevatten geen gezamenlij-
ke lijst van `veilige landen'. 

Gemeenschappeltjk standpunt van de Raad van 4 maart 1996 inzake de geharmoniseerde 
toepassing van de definitie van de term Vuchteling 3  in artikel 1 van het Verdrag van 
Geneve van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen 278 : Ook het gemeen-
schappelijk standpunt is opgesteld in het kader van de algemene doelstelling van de 
harmonisatie van het asielbeleid, zoals uitgewerkt in het werkprogramma van de 
Europese Raad van december 1991 279 . In tegenstelling tot bovengenoemde resoluties en 
conclusies, die op vrij korte termijn werden aangenomen 280 , duurde het tot 4 maart 
1996 voordat de uiteindelijke versie van het onderhavige gemeenschappelijk standpunt 

276 Zie R. Fernhout 8c H. Meijers, Asylum: Resolution on a harmonized approach to questions 
concerning host third countries in:"A New Immigration Law for Europe?", 1993, p. 20. 

277 Zie Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24 april 1998 (Selcuk en Asker vs. Turkije), 
waarin het Hof stelde dat "there is no obligation (...) to have recourse to remedies which are 
inadequate or ineffective", en dat "failure of the national authorities to undertake an investigation 
or offer assistance in response to serious allegations of misconduct or infliction of harm by State 
agents" kan worden gekwalificeerd als "special circumstances which absolve the applicant from 
the obligation to exhaust the domestic remedies at his disposal", JV 1998, 86, met name p. 352. 

278 	PB L 63/2, 13.3.96. 
279 	WGI 930, pp. 4-5. 
280 	Alle aangenomen op 30 november en 1 december 1992. 
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werd aangenomen. Het gemeenschappelijk standpunt gaat ervan uit dat harmonisatie 
van de toepassing van de criteria voor de vaststelling van het vluchtelingschap `onont-
beerlijk' is voor de harmonisatie van het asielbeleidw. Hoewel dit kan duiden op een 
grote harmonisatiepretentie, lijkt dit niet ondersteund door de onduidelijke juridische 
status van een gemeenschappelijk standpunt onder de derde pijler van het EU-Ver-
drag282 . De Nederlandse regering kwalificeert het standpunt in ieder geval als niet-
bindendw. Blijkens de intentie van de opstellers en de inhoud van de tekst is het 
onderhavige gemeenschappelijk standpunt opgesteld in de vorm van 'fichtsnoeren' voor 
die administratieve instanties die bevoegd zijn voor de erkenning als vluchteling. Deze 
instanties worden verzocht uit te gaan van de richtsnoeren, onverminderd de recht-
spraak van de lidstaten inzake asiel en hun grondwettelijke bepalingen in dezen. Het 
gemeenschappelijk standpunt is aangenomen binnen de grenzen van de grondwettelijke 
bevoegdheden van de regeringen van de lidstaten; het bindt de wetgevende organen niet 
en laat beslissingen van de rechterlijke instanties van de lidstaten onverlees. Het 
gemeenschappelijk standpunt kan daarom het best omschreven worden als een richt-
snoer voor de opstelling van nationale beleidsregels ter zake van de erkenning als 
vluchteling. Het gemeenschappelijk standpunt streeft naar een geharmoniseerde toepas-
sing van de vluchtelingendefinitie door de vorming van gemeenschappelijke beleidsre-
gels. Hierbij volgt het gemeenschappelijk standpunt in grote lijnen, maar niet uit-
sluitend, de interpretatie van het UNHCR Handboek bij de vaststelling van vluchteling-
schap. Het merendeel van de 13 bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt heeft 
betrekking op de interpretatie van artikel 1 A van het Verdrag van Geneve. In de 
volgende beschrijving zijn deze bepalingen gecategoriseerd al naar gelang hun (relatief) 
liberate of restrictieve inhoud in vergelijking met het UNHCR Handboer. De 
volgende elementen komen overeen met, of zijn zelfs ruimer dan, de interpretatie in het 
UNHCR Handboek. Zo benadrukt het gemeenschappelijk standpunt, evenals het 
Handboek, de individuele beoordeling van elk asielverzoek, ook bij groepsvervolging 
hoewel in het laatste geval vaststelling van het behoren tot de groep kan voldoen 286 . 
Verder stelt het gemeenschappelijk standpunt dat de vrees voor vervolging de bepalende 
factor voor vluchtelingschap is. De bewijslast daarvoor ligt bij de asielzoeker, die indien 
geloofwaardig het voordeel van de twijfel moet worden gegeven tenzij gegronde redenen 
zich daartegen verzettenw. Het gemeenschappelijk standpunt bevat, evenals het 
Handboek, geen definitie van het begrip vervolging, maar benadrukt, als richtsnoeren, 
dat de aard of het herhaald karakter van ondergane of gevreesde feiten indien gebaseerd 
op een van de vervolgingsgronden (ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 

281 Gemeenschappelijk standpunt, preambule. 
282 	Hoewel verwezen kan worden naar artikel J.2 par. 2 van de tweede pijler dat Lid-Staten verplicht 

hun nationaal beleid overeen te stemmen met een gemeenschappelijk standpunt. 
283 Zie EK/TK 1995-1996, 23490, nrs. 90 en 37, p. 5 
284 Gemeenschappelijk standpunt, inleidende bepalingen Zo ook REK 27 augustus 1998, JV 1998, 

157, r.o. 12. 
285 Voor een uitgebreide inhoudelijke analyse zie R. Fernhout, "The Harmonised Application of the 

Defnition of the Term 'Refugee' in the European Union" in "Refugee and Asylum Law: 
Assessing the Scope for Judicial Protection", uitgave van het NCB, 1997, pp. 161-166. 

286 	Gemeenschappelijk standpunt, par. 2. 
287 Gemeenschappelijk standpunt, par. 3. 



101 

bepaalde sociale groep, politieke overtuiging) tot vluchtelingschap kunnen leiden 288 . 
Het gemeenschappelijk standpunt is explicieter dan het UNHCR Handboek over het 
belang van de herhaling en erkent dat alle bovengenoemde vervolgingsgronden slechts 
toegeschreven kunnen zijn en niet feitelijk hoeven te bestaan. Het UNHCR Handboek 
daarentegen noemt alleen politieke overtuiging als mogelijk toegeschreven grond 289 . 
De vervolgingsgronden worden tevens ruim gedefinieerd in het GS; het bevat bijvoor-
beeld een open definitie van een `sociale groep' 29° en bepaalt dat `godsdiense theisti-
sche, niet-theistische of a-theistische overtuigingen kan omvatten 291 . Verder erkent het 
gemeenschappelijk standpunt dat ook gerechtelijke vervolging, indien discrirninatoir 
toegepast, tot vluchtelingschap kan leiden 292. Het feit dat sommige bepalingen liberaler 
zijn dan het UNHCR Handboek en ook dan menig nationale wetgeving/praktijk 
betekent dat het gemeenschappelijk standpunt niet zonder meer als kleinste gemene 
veelvoud kan worden omschreven 293 . 

Op een aantal andere gebieden gerelateerd aan artikel 1 A, zoals vervolging door derden, 
burgeroorlog, binnenlands vestigingsalternatief, vluchtelingschap `sur place' en dienst-
weigering op gewetensgronden, lijkt het gemeenschappelijk standpunt echter een 
restrictievere interpretatie dan het UNHCR Handboek in te houden. Zo wordt 
vervolging door derden in principe alleen erkend indien de vervolging van overheidswe-
ge wordt aangemoedigd of gedoogd. Vervolging door derden waarbij de overheid passief 
blijft of niet in staat is bescherrning te bieden wordt overgelaten aan het nationale 
recht294. Ook bij burgeroorlogen stelt het gemeenschappelijk standpunt dat vervolging 
uit moet gaan van het wettig gezag of door het wettig gezag aangemoedigde of gedoogde 
derden. Hoewel het gemeenschappelijk standpunt in het geval van een burgeroorlog 
vervolging door een autoriteit met de facto gezag over een gebied waar de Staat geen 
bescherming kan bieden, wel erkent, is het onduidelijk wat dit betekent als centraal 
overheidsgezag ontbreekt. Nationale wetgevingen wordt echter de mogelijkheid gegeven 
andere vormen van bescherming te bieden 295 . 
Een binnenlands vestigingsalternatief zou volgens het gemeenschappelijk standpunt 
bestaan als de vervolging duidelijk beperkt is tot een bepaald gedeelte van het grondge-
bied en effectieve bescherming aanwezig is in een ander deel van het land, waarbij de 
oorsprong van de vervolging (overheid of derden) kennelijk geen rol speelt 296. Het 
UNHCR Handboek daarentegen beperkt de mogelijkheid voor een binnenlands vesti-
gingsalternatief impliciet tot situaties waar vervolging niet van de overheid uitgaat 297. 

288 	Gemeenschappelijk standpunt, para. 4. 
289 UNHCR Handboek, para. 80. 
290 Gemeenschappelijk standpunt, para. 7.5. 
291 Gemeenschappelijk standpunt, para. 7.2. 
292 	Gemeenschappelijk standpunt, para. 5.1.2. 
293 Aanmerkelijk minder positief over de liberale geest van het Gemeenschappelijk Standpunt: 

Thomas Spijkerboer, Harmonisatie van het asielrecht in de Europese Unie. Een rechtsvergelijken-
de analyse, Preadvies voor de Vereniging voor Rechtsvergelijking, no. 55, Deventer 1998,blz. 34. 

294 Gemeenschappelijk standpunt, para. 5.2. 
295 Gemeenschappelijk standpunt, para. 6. 
296 Gemeenschappelijk standpunt, para. 8. 
297 UNHCR Handboek, para. 91. 
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Vluchtelingschap csur place' kan worden toegekend bij een gewijzigde situatie in het 
land van herkomst of in verband met activiteiten in het buitenland 298 . Het gemeen-
schappelijk standpunt stelt, in tegenstelling tot het UNHCR Handboele", dat op 
dergelijke activiteiten in beginsel continuiteit van toepassing is. Dienstweigering op 
gewetensgronden kan volgens het gemeenschappelijk standpunt slechts tot vluchteling-
schap leiden indien de betrokkene als gevolg van de vervulling van militaire verplich-
tingen zou moeten deelnemen aan handelingen die onder de uitsluitingsgronden van 
artikel 1F vallen 3". Het UNHCR Handboek daarentegen bevat een ruimere interpre-
tatie door te verwijzen naar militaire acties die door de internationale gemeenschap 
veroordeeld zijn omdat ze in strijd zijn met de fundamentele regels van menselijk 
gedrag3". 

Tot slot wijdt het gemeenschappelijk standpunt enkele paragrafen aan de interpretatie 
van artikel 1 C, artikel 1D, en artikel 1 F van het Verdrag van Geneve. Hier volstaat 
een verwijzing naar de rol die het gemeenschappelijk standpunt, aan CIBGA en 
UNHCR toedenkt in het kader van de harmonisatie van de toepassing van beeindigings-
gronden van de vluchtelingenstatus onder artikel 1 302 • 

Concluderend: het gemeenschappelijk standpunt bevat richtsnoeren om het beleid 
inzake de interpretatie van de verdragsrechtelijke term 'vluchteling' te harmoniseren. De 
richtsnoeren "warden toegezonden" aan de administratieve instanties die bevoegd zijn 
voor de erkenning als vluchteling (hetgeen in de Nederlandse verhoudingen opname in 
de Vreemdelingencirculaire betekent zou hebben) en binden de wetgevende en rechterlij-
ke instanties niet. Wat betreft het gebruikte model van harmonisatie lijkt geen uitput-
tende harmonisatie beoogd. Maar wel is het kennelijk de bedoeling geweest dat de 
richtsnoeren functioneren als minimumnormen. De administratieve instanties kunnen 
een afwijkende nationale praktijk volgen die meer bescherming biedt. Het gemeen-
schappelijk standpunt is op een aantal punten redelijk liberaal, en kan daarom niet als 
kleinste gemene veelvoud worden omschreven. Op een aantal belangrijke punten, 
waarover vaak uiteenlopende interpretaties bestaan, bevat het gemeenschappelijk 
standpunt echter een restrictieve interpretatie die mogelijk in strijd is met de internatio-
naalrechtelijke definitie en interpretatie. Juist daarom is het van belang dat nationaal 
recht de vrijheid blijft behouden een afwijkende, ruimere, interpretatie te geven. 

5.2 	Regels omtrent de vorm en inrichting van het vergunningstelsel met inbegrip van 
formele regels voor procedures voor het aanvragen, weigeren en intrekken van 
vergunningen 

Zoals hiervoor al bleek zijn in het kader van de EU nauwelijks stappen gezet in de 
richting van harmonisatie van het vergunningstelsel. Op het gebied van visa heeft de 

298 Gemeenschappelijk standpunt, para. 9. 
299 	UNHCR Handboek, para. 96. 
300 	Gemeenschappelijk standpunt, para. 10. 
301 	UNHCR Handboek. Para. 171. 
302 	Gemeenschappelijk standpunt, para. 11. 
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Raad zich ertoe beperkt het luchthaventransitvisum 303  in te voeren om daarmee de 
toegang van potentiele asielzoekers tot hun grondgebied te weren. Maar voor de 
Schengenstaten is wel veel gebeurd: daar is het eenvormige Schengenvisum ingevoerd. 
Het door de Raad vastgestelde uniforme model voor verbligstitels 304  heeft geen betrek-
king op het stelsel van de verblijfsvergunningen, maar slechts op de uiterlijke verschij-
ningsvorm en de fraudebestendigheid. De harmonisatie van aanvraagprocedures voor 
verblijfstitels is hoofdzakelijk ten aanzien van asielverzoeken aangevat 305 , maar ten 
aanzien van het inunigratierecht is in een aantal resoluties aangegeven dat de aanvraag in 
het buitenland dient te worden gedaan. 

5.2.a Visa 

De regeling van het Schengenvisum wordt bier eerst behandeld omdat die de meest 
veelomvattende is. Volgens de Gemeenschappelijke Visuminstructie 3" zijn er de 
volgende soorten Schengenvisa: 
- transitvisum voor luchthavenpassagiers, dat is een visum waarmee vreemdelingen die aan 
dit bijzondere vereiste zijn onderworpen, zich tijdens tussen landingen bij een vluchtdeel 
of intemationale vlucht in de internationale transitzone van een luchthaven mogen 
ophouden, zonder toegang tot het nationale grondgebied van de betrokken Schen-
genstaat te verkrijgen. Dit soort visum is verplicht voor onderdanen van de staten die in 
bijlage 3 bij de Gemeenschappelijke Visuminstmctie zijn vermeld, alsmede voor andere 
ingezetenen van die staten die in het bezit zijn van een door die staten afgegeven 
reisdocument. 
- doorreisvisum, dat is een visum waarmee vreemdelingen over het grondgebied van de 
Schengenstaten mogen reizen teneinde zich uit een derde staat naar het grondgebied van 
een andere derde staat te begeven. Het doorreisvisum is geldig voor een, twee of, bij 
wijze van uitzondering, verscheidene doorreizen, met dien verstande dat de duur van 
elke doorreis niet meer dan vijf dagen mag bedragen. 
- reisvisum, dat is een visum waarmee vreemdelingen voor andere dan met immigratie 
verband houdende doeleinden om binnenkomst in het grondgebied van de Schengensta-
ten mogen verzoeken, waarbij, te rekenen vanaf de datum van eerste binnenkomst, noch 
de duur van een ononderbroken verblijf, noch de totale duur van de achtereenvolgende 
verblijven (in geval van een meervoudig visum, zie onder) meer dan drie maanden per 
zes maanden mag bedragen. In de regel kan dit visum voor een of meer binnenkomsten 
worden afgegeven. 
- meervoudig reisvisum, dat is een reisvisum voor meer binnenkomsten, dat kan worden 
afgegeven aan vreemdelingen die zich bijvoorbeeld voor zakenreizen veelvuldig naar een 
of meer Schengenstaten dienen te begeven. De geldigheidsduur van dat visum mag een 
jaar bedragen en voor bepaalde categorieen van personen zelfs meer dan een jaar. 

303 	PB L 63/8, 13.3.96. 
3°4 	Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 16 december 1996, PB L7/1, 10.1.97. 
303 	Schengen Uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990„ Overeenkomst van Dublin van 15 juni 

1990; Resolutie van 20 juni 1995 inzake de minimumgaranties voor asielprocedures, PB C 274/13, 
19.9.96. 

306 
Besluit van het Uitvoerend Comite van 14 december 1993, Trb. 1994, nr. 39, p. 14-57. 



- collectief visum, dat is een doorreisvisum of visum met een verblijfsduur van hoogstens 
30 dagen dat op een collectief paspoort kan worden aangebracht. 
- visum met een territoriaal beperkte geldigheid, dat is een visum dat alleen toegang geeft 
tot het grondgebied van een of meer Schengenstaten. Blijkens de bewoordingen van de 
Gemeenschappelijke Visuminstructie lijkt dit niet als een nationaal visum, of in voorko-
mende gevallen als een Beneluxvisum, maar als een Schengenvisum te worden aange-
merkt. 

Visa voor verblijf van langere duur zijn nationale visa, maar die worden krachtens de 
Gemeenschappelijke visurninstructie aangemerkt als een eenvortnig doorreisvisum met 
een maximale doorreisduur van vijf dagen. 

Dit visumstelsel voldoet aan de eisen van de praktijk, en roept geen principiele inhoude-
lijke vragen op, ook al zal er ongetwijfeld op sommige punten behoefte aan bijstelling 
bestaan. 

Ook de aanvraagprocedure en de beslisprocedure ten aanzien van Schengenvisa zijn in 
de Gemeenschappelijke Visuminstructie neergelegd. Deze instructie regelt welke 
diplomatieke of consulaire post bevoegd is, en in welke gevallen de eigen centrale 
autoriteiten dan wel de centrale autoriteiten van andere staten moeten worden geraad-
pleegd. Ook het aantal exemplaren van de in te dienen visumaanvraag, de bij te voegen 
stukken en de persoonlijke verschijning van de aanvrager wordt in de instructie 
geregeld. Een uitvoerige paragraaf V van de instructie is gewijd aan de behandeling van 
de visumaanvraag en de procedure van de beslissing. 

Inhoudelijk leiden ook deze regels tot weinig opmerkingen. Het meest in het oog sprin-
gende aspect dat in de praktijk tot moeilijkheden kan leiden, is de problematiek van het 
aanvragen van een visum in een land waar de bevoegde Schengenstaat geen eigen 
diplomatieke post heeft. Maar bij het zoeken naar een goede oplossing hiervoor behoeft 
het stelsel van de aanvraagprocedure niet of nauwelijks te worden veranderd. 

Zoals gezegd, is er in EU-verband weinig aan de harmonisatie van het visumstelsel en de 
aanvraagprocedures gedaan. De Verordening 1683/95 van de Raad (uniform visummo-
del) en het Gemeenschappelijk optreden van 4 maart 1996 (luchthaventransitvisum) 
leiden niet tot inhoudelijke opmerkingen die op het visumstelsel betrekking hebben. 
Technisch gesproken zou het stelsel van visa en aanvraag- en beslisprocedures dat in 
Schengenverband is ontworpen zonder problemen voor de EU kunnen worden overge-
nomen. Dit stelsel is ook denkbaar voor een gezamenlijk grondgebied waar niet alle 
grenscontroles aan de binnengrenzen zijn afgeschaft. 

5.2b Verbliffsvergunningen 

Inunigratie 
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De inrichting van het stelsel van verblijfsvergunningen is tot dusverre geheel aan de 
nationale wetgeving van de lidstaten overgelaten. In het voorstel van de Commissie voor 
een Akte van de Raad tot vaststelling van een overeenkomst betreffende de regels voor 



de toelating van onderdanen van derde landen tot de lidstaten 307  ('Commissievoorstel 
inzake de toelating van derdelanders') is de aard en de duur van de verblijfstitel die aan 
immigranten uit derde staten kan worden verleend in het midden gelaten. 

De inrichting van de aanvraagprocedure voor verblijfsvergunningen is daarentegen al 
wel voorwerp van Europese bemoeienis geweest. Ten aanzien van immigratie is de 
bemoeienis van de Raad beperkt gebleven tot het formuleren van het harmonisatie-
beginsel in diverse resoluties, dat aanvragen om toelating voor tewerkstelline 8 , 
zelfstandige activiteit 309, studie"° en gezinshereniging 3" in een land buiten de EU 
moeten worden ingediend. Dat principe is ook, in een iets meer uitgewerkte vorm, 
neergelegd in art. 3 van het Conunissievoorstel inzake toelating van derdelanders. 
Daarin staat, dat de 'initiele aanvraag om toelating' tot een lidstaat door de bevoegde 
autoriteiten slechts in behandeling mag worden genomen indien de onderdaan van een 
derde land vanaf het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot op dat van de 
kennisgeving van de beslissing buiten het grondgebied van de lidstaten verblijft. De 
lidstaat waarbij de aanvraag is ingediend onderwerpt deze aan een grondig onderzoek, 
mede ten aanzien van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. 
Voor de behandeling van de aanvragen moeten volgens het Commissievoorstel nadere 
regels worden gesteld. Dat geldt volgens art. 6 lid 2, behoudens lirnitatief opgesomde 
uitzonderingen 312, ook voor het aanvragen om een verblijfstitel voor een ander doel 
dan dat waarvoor eerder verblijf was toegestaan. 

De regeling in het Comrnissievoorstel is niet helemaal uitgewerkt. Dat komt mede, 
maar niet alleen, doordat de vorm van het vergunningstelsel buiten de tekst is gelaten. Is 
een initiele aanvraag om toelating een visum voor langer verblijf, of is het een verblijfs-
vergunning? Wat is de reikweidte van het verbod om een initiele aanvraag om toelating 
'in behandeling te nemen' als de derdelander zich niet buiten het gebied van de lidstaten 
bevindt? Hoe kan een lidstaat daaraan voldoen als het verbod zich uitstreekt over de 
periode totaan het moment waarop kennis is gegeven van de beslissing? Moet een burger 
van een derde land die in een andere lidstaat verblijft maar nog niet als duurzaam 
gevestigde is erkend, naar zijn land van herkomst reizen om de aanvraag om toelating in 
een naburige lidstaat te kunnen indienen? Is dat niet wat veel gevraagd? Gaat het er niet 
primair om dat de betrokkene niet verblijft in de lidstaat van beoogd verblijf? Onduide-
lijk is, of de in art. 31 aan weduw(nar)en, gescheiden echtgenoten, wezen en kinderen 
die meerderjarig worden geboden mogelijkheid om een verblijfsvergunning voor een 
ander doel aan te vragen betekent dat zij daarvoor niet naar bun land hoeven terug te 
reizen. In art. 31 staat slechts dat het verzoek in de lidstaat waar zij zijn toegelaten zal 
worden behandeld. In art. 6 komt deze categorie niet bij de limitatieve uitzonderingen 
voor. Het komt ons voor dat de door de Commissie ontworpen regeling te strak is om 

307 	COM(97) 387 def. - 97/0227(CNS), PB C 337/9, 7.11.97. 
308 Beginsel C (ii) van de Tewerkstellingsresolutie. 
309 Beginsel 3 sub 1 van de Zelfstandigenresolutie. 
310 Beginsel C 2, voorlaatste alinea em C 3 laatste alinea van de Studieresolutie. 
311 Beginsel 14 van de Gezinsherenigingsresolutie. 
312 Het gaat om duurzaam gevestigden en in nader uit te werken gevallen om personen die van 

arbeid in loondienst willen overgaan naar arbeid als zelfstandige en andersom. 
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tot een effectief en redelijk werkend beleid te komen. 

Asiel 
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Overeenkomst van Dublin': De Overeenkomst van Dublin van 15 juni 1990 is, 
blijkens de preambule, opgesteld in het kader van de harmonisatie van het Europees 
asielbeleid en beoogt vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor behandeling 
van een asielverzoek dat bij een van de lidstaten wordt ingediend. Voor de vaststelling 
van de verantwoordelijke lidstaat geeft de Overeenkomst een aantal criteria. De Over-
eenkomst wil hiermee de situatie voorkomen dat asielzoekers te lang in onzekerheid 
warden gehouden over de beslissing op hun verzoek en van de ene Staat naar de andere 
worden gestuurd zonder waarborg dat bun asielverzoek door een Staat behandeld zal 
warden. De Overeenkomst vervangt sinds de inwerkingtredning de asielbepalingen van 
de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen 3" en bevat gemeenschappelijke criteria ter 
beoordeling van de verantwoordelijke lidstaat. De Overeenkomst gaat uit van het feit 
dat elk asielverzoek in behandeling moet worden genomen, hetgeen een recht op asiel 
impliceert 3". Welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling wordt bepaald 
door de criteria in de artikelen 4-8. De Overeenkomst laat in artikel 3, lid 5, echter oak 
de mogelijkheid open dat een asielverzoek door een derde land wordt behandeld, mits 
niet in strijd met het Vluchtelingenverdrag en bijbehorend Protocol. Non-refbulement 
ingevolge art. 3 EVRM is echter niet expliciet gewaarborgd in dit geval, maar wordt 
naar vaste jurisprudentie verondersteld vanwege het feit dat alle lidstaten partij zijn bij 
het EVRM316. 

Om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielver- 
zoek hanteert de Overeenkomst, in volgorde van prioriteit, de volgende criteria: 

- wanneer een gezinslid van de asielzoeker als vluchteling in de zin van het 
Vluchtelingenverdrag is erkend in een lidstaat en daar legaal verblijft, is deze Staat 
verantwoordelijk, op voorwaarde dat de betrokkenen geen bezwaar hebben (art. 
4) 
- wanneer de asielzoeker een geldige verblijfstitel heeft, dan is de lidstaat die deze 
titel heeft afgegeven verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek 
(art. 5(1)) 
- wanneer de asielzoeker een of meer geldige visa heeft of ongeldige visa, dan is 
de lidstaat die deze heeft afgegeven in beginsel verantwoordelijk voor de behande-
ling van het asielverzoek (am. 5(2) - (4)) 
- wanneer een asielzoeker komend uit een niet-EU-lidstaat illegaal een lidstaat is 
binnengekomen, dan is de lidstaat via welke hij is binnengekomen verantwoorde- 

313 	Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek dat bij een van de Lid-Staten wordt ingediend, PB C 254/1 van 19.8.97. 

314 	Dublin-Protocol, Trb. 1994, 185, p. 1-3; Trb. 1997, 237. 
315 	OvD, art. 3. 
316 	Zie bij. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage zp Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 123. Gemakshalve wordt 

daarbij voorbijgegeaan aan het feit dat met name Duitsland de toepasselijkheid van art. 3 EVRM — 
in strijd met vane jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens — beperkt 
tot situaties van faltering van overheidswege, zie Ben Vermeulen, Thomas Spijkerboer, Karin 
Zwaan, Roel Femhout, Persecution by Third Parties, Nijmegen 1998, p. 16. 
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lijk voor de behandeling van het asielverzoek, tenzij hij ten minste 6 maanden in 
een andere lidstaat heeft doorgebracht waar hij zijn verzoek heeft ingediend (art. 
6) 
- de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek ligt bij de 
lidstaat die verantwoordelijk is voor de controle bij binnenkomst van de vreem-
deling op het grondgebied van de lidstaten, behalve wanneer de asielzoeker een 
lidstaat waar hij niet visumplichtig is, legaal betreedt en vervolgens een asielver- 
zoek indient in een andere lidstaat waar hij evenmin visumplichtig is (art.7) 
- wanneer geen van de bovengenoemde criteria van toepassing is, dan is de 
lidstaat waarbij het verzoek het eerst werd ingediend verantwoordlijk voor de 
behandeling van het asielverzoek. (art. 8). 

Ingevolge artikel 9 behouden lidstaten de mogelijkheid, ook als zij volgens bovenstaande 
criteria niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielverzoek, de vrijheid 
om het toch te behandelen, met name om humanitaire redenen. Aan de artt. 4 tot en 
met 8 wordt door de Nederlandse rechter rechtstreekse werking ontzegd 3 t7, zij het dat 
deze wel zelfstandig nagaat of Nederland de regels voor toedeling van verantwoordelijk-
heid juist heeft toegepast 318 . Conflicten tussen de lidstaten over de interpretatie en de 
toepassing van de regels voor de verantwoordelijkheidstoedeling kunnen niet aan een 
internationale rechterlijke instantie, zoals het EG-Hof van Justitie worden voorge-
legd"9 . 

De verantwoordelijke lidstaat is verplicht: 
- de asielzoeker die in een andere lidstaat zijn verzoek heeft ingediend over te 
nemen met inachtneming van de voorwaarden en tertnijnen genoemd in artikel 
11; 
om het asielverzoek volledig te behandelen (art. 10, lid 1, sub b) 320; 
- in beginsel die asielzoeker terug te nemen wiens verzoek in behandeling is, 
wiens verzoek is ingetrokken of verworpen en die illegaal in een andere lidstaat 
verblijft (artt. 12 en 13). 

De lidstaten wisselen informatie uit over nationale wetgeving en praktijk ter zake van 
asiel, statistische gegevens en algemene informatie alsook individuele informatie noodza-
kelijk voor de vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat, de behandeling van het 
asielverzoek en uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Geautomatiseerde 
verwerking van dergelijke gegevens is slechts toegestaan in overeenstemming met het 

317 	Pres. Rechtbank 's Gravenhage zp Zwolle 9 september 1998, JV 1998, 201. 
318 	Zie Pres. Rechtbank 's Gravenhage zp Zwolle 24 april 1998, JV 1998, 97 en Pres. Rechtbank 's- 

Gravenhage zp Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 123. 
319 	Dat conflicten over de verantwoordelijkheidstoedeling met regelmaat voorkomen blijkt niet alleen 

uit het feit dat slechts ongeveer 70% van de claims gehonoreerd wordt (zie TK 1997-1998, 19 637, 
nr. 330, p. 8), maar bijvoorbeeld ook uit President Rechtbank Amsterdam 10 juli 1998, JV 1998, 
154. 

320 	In de Engelse tekst staat "to complete the examination" hetgeen vraagtekens oproept over de 
juiste vertaling en de gebruikelijke interpretatie van de Nederlandse tekst, als zou "volledige 
behandeling" een inhoudelijke behandeling van het asielverzoek garanderen, zie bijv. A. Terlouw 
en P. Boeles, Minimum garantees for asylum procedures, in: H. Meijers et al., Democracy, 
migrants and the police in the European Union: The 1996 IGC and beyond, Forum, Utrecht 
1997, p. 90. 



Verdrag van Straatsburg van 1981 tot bescherming van personen m.b.t. de geautomati-
seerde verwerking van persoonsgegevens (am. 14 en 15). lidstaten kunnen ingevolge artt. 
16 en 17 voorstellen tot herziening/wijziging indienen. 

Artikel 18 geeft bevoegdheid tot het instellen van het zgn. Dublin-Comite dat bestaat 
uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en de Commissie en voorgezeten wordt 
door de lidstaat die het voorzitterschap van EU Raad uitoefent. Net  Cotnite is verant-
woordelijk voor het aannemen van herzieningen of wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 
(art. 18). Net Dublin Comite heeft tot heden 3 uitvoeringsbesluiten aangenomen. Besluit 
Nr. 1/97 van 9 september 1997 	duidelijk ter ondersteuning van de beoogde 
totale harmonisatie van de Overeenkomst door de volgende aspecten te regelen: de 
algemene beleidslijnen voor de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst; de berekening 
van de termijnen in het kader van de Overeenkomst; de overdracht van asielzoekers en 
de bewijsmiddelen in het kader van de Overeenkomst. Om tot een geharmoniseerde 
uitvoering te komen bevat het besluit als bijlagen een standaardformulier om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, een model 
van een voor de overdracht van asielzoekers bestemd doorlaatbewijs, een lijst van 
bewijsmiddelen en indicatieve elementen, een tabel voor overdrachtsverzoeken en een 
tabel voor statistische gegevens inzake de toepassing van de Overeenkomst van Dublin. 
Besluit Nr. 2/97 van 9 september 1997 322  bepaalt dat het reglement van orde van de 
Raac1323  ook van toepassing is op het Comite. Hiermee is het probleem van gebrekkige 
democratische controle en openbaarheid van de Raad ook van toepassing geworden op 
het Comite. Besluit Nr. 1/98 van 30 juni 1998 324  bevat met name bepalingen over het 
gebruik van informatie over de wijze waarop asielzoekers de EU binnenkomen, de 
uitwisseling van vingerafdrukken uit hoofde van artikel 15 van de Overeenkomst 
teneinde de efficiente toepassing ervan te garanderen. Net  dient in feite de controle, 
bewaking en samenwerking van het toedelingssysteem en is daarmee een uitwerking van 
de artt. 14 en 15 van de Overeenkomst. Verstrekking van deze informatie is onderwor- 
pen aan nationaal recht en de beginselen inzake de bescherrning van persoonsgegevens in 
de EU. Voor kritische kanttekeningen hierbij wordt verwezen naar het commentaar op 
Eurodac. 

Een belangrijk punt van kritiek op de Overeenkomst van Dublin betreft het ontbreken 
van conununautaire rechterlijke controle op naleving van de internationale verplich-
tingen van de lidstaten. De Overeenkomst voorziet niet in interpretatieve bevoegdheid 
van het Hof van Justitie, hetgeen ook negatieve gevolgen kan hebben voor het harmoni-
serende effect, aangezien naleving en interpretatie nu wordt overgelaten aan de nationale 
rechters en het Dublin-Comite. Net  Conk& kan wel een harmoniserende functie 
hebben, maar staat zelf niet onder rechterlijke controle. Bovendien is het functioneren 
van de Overeenkomst veeleer afhankelijk van een wederzijdse erkenning van elkaars 
negatieve beslissingen dan van elkaars positieve beslissingen. Een afwijzing in een lidstaat 
betekent in beginsel een afwijzing in alle lidstaten. Dit leidt bijna zeker tot ongelijke 

321 	PB L 281/1 van 14.10.97. 
322 	PB L 281/26 van 14.10.97. 
323 	PB L 304/1 van 10.12.93 en PB L 31/14 van 10.2.95. 
324 	PB L 196/49 van 14.7.98. 
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behandeling zolang het procesrecht en het materiele recht inzake asielzoekers/vluchte-
lingen niet is geharmoniseerd. In het ergste geval kan dit refoulement tot gevolg hebben, 
in strijd met art. 33 van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 EVRM, verdragen die de 
Overeenkomst, al dan niet expliciet, stelt te eerbiedigen 325 . 

Praktisch blijkt de Overeenkomst slecht te werken, omdat lidstaten de verantwoorde-
lijkheid steeds af lijken te schuiven op andere staten, met als gevolg dat de doelstellingen 
van adequate bescherming en het voorkomen van 'orbit' situaties niet worden bereikt. 
Daarbij dragen de EU staten aan de buitengrenzen van de Unie een onevenredige 
verantwoordelijkheid. Bovendien leidt een systeem waarbij eerst bepaald wordt welke 
lidstaat verantwoordelijk is en vervolgens de asielzoeker pas wordt toegelaten tot de 
asielprocedure in de verantwoordelijke lidstaat tot langdurige periode van onzekerheid 
voor asielzoekers, aangezien de claimperiode en de daadwerkelijke overdracht vaak vele 
maanden in beslag nemen. Op deze wijze wordt te kort gedaan aan de belofte in de 
preambule bij de Overeenkomst om te voorkomen dat "de asielzoeker te lang in het 
ongewisse blijft". 

Conclusie: de Overeenkomst bevat bindende verplichtingen om te bepalen welke staat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Het feit dat hiertoe 
bindende criteria en uitvoeringsbesluiten zijn opgesteld wijst erop dat de harmonisatie-
pretentie groot is, hoewel lidstaten een zekere nationale afwijkingsvrijheid 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 afwezig-
heid van inhoudelijke harmonisatie, het gebrek aan rechterlijke controle op Gemeen-
schapsniveau, 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. De Overeenkomst schiet haar 
oorspronkelijke doel dan ook voorbij. 

Resolutie over minimumwaarborgen voor asielprocedure': De resolutie is het resultaat 
van het prioritaire werkprogramma voor 1994327  en is opgesteld in de overtuiging dat 
het garanderen van passende bescherming vereist dat "alle lidstaten volgens gelijkwaardi-
ge procedures over asielverzoeken beslissen en daartoe gemeenschappelijke procedurele 
garanties voor asielzoekers aannemen" 328 . De resolutie formuleert dus een aantal 
gemeenschappelijke minimumwaarborgen opdat alle lidstaten volgens gelijkwaardige 
procedures over asielverzoeken beslissen. Hiertoe is de resolutie onderverdeeld in 9 
secties. Sectie 1 over de reikwijdte van de resolutie bepaalt dat de waarborgen gelden 
voor de behandeling van asielverzoeken in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst 
van Dublin. Dit houdt in ieder geval in dat de waarborgen van toepassing zijn op alle 
asielverzoeken van derdelanders. Blijkens par. 20 kan de resolutie ook van toepassing 

325 	Zie OvD, preambule, art. 2 en art. 3, lid 3. 
326 	PB C 274/13, 19.9.96. 
327 	Zie EK/TK, 1994-1995, 23490, nrs. 87 en 18, P.  9. 
328 	Resolutie, preambule. 
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zijn op asielverzoeken van onderdanen uit lidstaten en blijkens de Preambule ook op 
asielzoekers die bescherming behoeven maar niet binnen het Vluchtelingenverdrag 
vallen329. Als algemene beginselen voor billijke en doeltreffende asielprocedures 
benadrukt de resolutie in sectie 2 inachtneming van het Vluchtelingenverdrag en 
bijbehorend Protocol, alsmede overige volkenrechtelijke verplichtingen inzake vluchte-
lingen en mensenrechten en bepaalt tevens dat, teneinde het non-refoulement beginsel te 
respecteren, niet tot verwijdering wordt overgegaan zolang er niet besloten is over een 
asielverzoek. Sectie 3 bevat de gemeenschappelijke minimumwaarborgen met een aantal 
ingrijpende uitzonderingsbepalingen voor duidelijk ongegronde asielverzoeken en aan de 
grens ingediende asielverzoeken. 

De volgende algemene uitgangspunten worden geformuleerd als gemeenschappelijke 
minimumwaarborgen: 

- de regels voor de toegang tot de asielprocedure dienen te worden vastgelegd in 
het nationale recht (par. 3). - recht op toegang tot de asielprocedure impliceert 
niet toegang tot het grondgebied (zie hierna par. 23, 24 en 25 over aan de grens 
ingediende verzoeken); 
- als uitgangspunt geldt schorsende werking, zolang nog niet op het verzoek is 
beslise" (par. 2 en 12); 
- asielverzoeken worden behandeld door een bevoegde autoriteit en beslissingen 
worden onafhankelijk genomen, in die zin dat asielverzoeken individueel, 
objectief en onpartijdig worden behandeld (par. 4, uitgewerkt in par. 5, 6 en 7). 
Op de asielzoeker rust de last alle hem bekende feiten en omstandigheden naar 
voren te brengen en de aanwezige bewijsmiddelen over te leggen (par. 5, tweede 
zin); 
- in geval van een afwijzend besluit dient de mogelijkheid te bestaan van beroep 
bij een rechtbank of bij een onafhankelijke controle-instantie (par. 8); 
- de asielzoeker heeft het recht op spoedige indiening van zijn verzoek, gegevens-
bescherming, informatie in de eigen taal, tolkendiensten, rechtsbijstand overeen-
komstig het nationale recht, contact met UNHCR of andere hulpverleningsorga-
nisaties, persoonlijk onderhoud met contactambtenaar, schriftelijke en gemoti-
veerde beslissing met rechtsmiddelenverwijzing en voldoende lange beroepster-
mijn (par. 10-16); 
- aan het beroep komt 'als algemene regel' schorsende werking toe, zij het dat 
'indien het nationale recht van een lidstaat in bepaalde gevallen een uitzondering 
op het beginsel toelaat' de asielzoeker ten minste de mogelijkheid moet krijgen 
om in het kader van een kort gedingachtige procedure uitstel van vertrek te 
verzoeken hangende zijn procedure (par. 17). 

Voor duidelijk ongegronde asielverzoeken warden op bovenstaande algemene uitgangs- 

329 	A. Terlouw en P. Boeles "Minimum guarantees for asylum procedures" in: "Democracy, migrants 
and police in the European Union: The 1996 IGC and Beyond", Forum, Utrecht 1997 p. 89-90. 

330 Bezien in het lick van de Dublin Overeenkomst en par. 4 van onderhavige resolutie moet dit 
betekenen zolang nog geen inhoudekke beslissing is genomen, zie voor deze argumentatie o.c. p. 
92. 
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punten de volgende uitzonderingen gemaakt 331 : 
- de mogelijkheid van beroep kan vervallen, wanneer het besluit tevoren is 
bevestigd door een onafhankelijke instantie (par. 19); 
- par. 21 en 22 geven aan dat met name in het geval van duidelijk ongegronde 
asielverzoeken en bij aanwezigheid van een derde land van ontvangst in het 
nationale recht van het beginsel van schorsende werking van beroep kan worden 
afgezien (al moet worden aangenomen dat wel de mogelijkheid van een verzoek 
om voorlopige voorziening dient open te staan volgens par. 17); 
- bij aanwezigheid van een derde land van ontvangst kan bovendien met een 
mondelinge beslissing worden volstaan, desgewenst schriftelijk bevestigd (par. 22); 
- asielverzoeken van onderdanen van een lidstaat worden "volgens een zeer snelle 
of vereenvoudigde procedure behandeld" op basis van het uitgangspunt dat 
"rechtens noch feitelijk grond zou moeten zijn om de status van vluchteling toe 
te kennen". Wel blijft het uitgangspunt van individuele behandeling gehandhaafd. 

Voor aan de grens ingediende asielverzoeken gelden de volgende uitzonderingen op de 
algemene uitgangspunten: 

- asielzoekers aan de grens dienen wel steeds in de gelegenheid gesteld te worden 
een asielverzoek in te dienen (par. 23); 
- voor het toegangsbesluit kan evenwel een onderzoek plaatsvinden naar duidelij-
ke ongegrondheid en de aanwezigheid van een land van eerste ontvangst (par. 24); 
- opnieuw kan ten aanzien van dergelijke verzoeken worden afgezien van 
schorsende werking (par. 24 en 25), terwijl bij aanwezigheid van een derde land 
van ontvangst ook van voorlegging aan de bevoegde autoriteit en van een schrif-
telijke beslissing (tenzij gevraagd) kan worden afgezien (par. 25), hetgeen o.a. in 
strijd is met UNHCR Conclusies 8 en 30 en gemakkelijk kan leiden tot refoule-
ment332; 
- wordt het asielverzoek als duidelijk ongegrond aangemerkt of is er sprake van 
een derde land van ontvangst dan kan de toegang worden geweigerd (par. 25, 
laatste zin). 

Sectie 5 bevat een aantal specifieke waarborgen voor niet-begeleide minderjarigen en 
vrouwen. Zo moeten onbegeleide minderjarigen vertegenwoordigd kunnen worden door 
een instelling of volwassene en moet bij de behandeling van hun asielverzoek rekening 
worden gehouden met hun geestelijke ontwikkeling en rijpheid (par. 26 en 27). Met 
betrekking tot vrouwelijke asielzoekers bepaalt par. 28 dat de lidstaten ernaar streven 
indien nodig gekwalificeerde vrouwelijke ambtenaren en tolken in te schakelen. Sectie 6 
bepaalt dat asielzoekers die aan de definitie van "vluchteling" voldoen, in beginsel ver-
blijfsrecht moet krijgen (par. 29). Ingevolge sectie 7 behouden lidstaten het recht volgens 
nationale wetgeving versnelde procedures toe te passen op asielzoekers die een ernstig 
misdrijf hebben begaan op het grondgebied van de lidstaten, die onder artikel 1F van 

331 	Deze uitzonderingen lijken niet van toepassing op verzoeken op bescherming gebaseerd op andere 
verdragen dan het Vluchtelingenverdrag, zoals het EVRNI, aangezien de uitzonderingen specifiek 
betrekking hebben op duidelijk ongegronde verzoeken op grond van het Vluchtelingenverdrag, 
zie voor deze argumentatie o.c. p. 100. 

332 	Zie o.c. p. 102. 



333 	Zie Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken, par. 11, en commentaar hierop. 
334 	0.c. p. 103. 
335 	PB C 221/23, 19.7.97. 
336 	Resolutie, preambule en art. 2, lid 2 en art. 1, lid 3. 
337 	Resolutie, preambule. 
338 	Resolutie, art. 1, lid 1 en 2. 
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het Vluchtelingenverdrag vallen of vanwege redenen van openbare veiligheid zelfs indien 
het om gegronde asielverzoeken gaat (par. 30) 333 . Sectie 8 bevat de inspanningsverplich-
ting dat de lidstaten hun nationale recht voor 1 januari 1996 harmoniseren en sectie 9, 
tot slot, staat lidstaten toe gunstigere regelingen vast te stellen in nationaal recht. 

Conclusie: de resolutie bevat directief geformuleerde, hoewel niet bindende, aanbevelin-
gen voor gemeenschappelijke minimumwaarborgen. Deze zouden voor 1 januari 1996 
hun weerslag moeten hebben in nationaal recht. Als zodanig lijkt de harmonisatie-
pretentie van de resolutie vrij groot. Dit roept de vraag op waarom voor een niet-
bindend instrument is gekozen. De algemene uitgangspunten lijken, overeenkomstig 
internationale verplichtingen, adequate waarborgen voor bescherming te bieden, zij het 
dat het te betreuren is dat niet onomwonden is gekozen voor een recht op toegang tot 
een onpartijdige en onaffiankelijke rechterlijke instantie volgens de maatstaven van art. 6 
EVRM. Als positief kan worden aangemerkt dat de resolutie zich blijkens haar reikwijd-
te niet beperkt tot verzoeken om bescherming ingevolge het Vluchtelingenverdrag. 
Negatieve kanten zijn de geringe waarborgen bij duidelijk ongegronde asielverzoeken en 
bij aan de grens ingediende asielverzoeken. Hoewel daar wel impliciet de mogelijkheid 
van een verzoek om voorlopige voorziening lijkt open te staan, zijn er niettemin 
ingrijpende uitzonderingen op het algemene beginsel van schorsende werking van het 
beroep. Zelfs kan in dergelijke situaties de mogelijkheid van beroep vervallen, kan van 
een schriftelijke beslissing worden afgezien en gelden er aan de grens minder stringente 
vereisten voor de beslissingsautoriteit 334 . 

Resolutie inzake niet -begeleide minderjarige onderdanen van derde landen335 : De resolutie 
inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen van 26 juni 1997 beoogt 
smokkel van onbegeleide minderjarigen, middels samenwerking, te bestrijden en 
gemeenschappelijke beginselen/richtsnoeren op te stellen voor de behandeling van 
onbegeleide minderjarigen met betrekking tot aangelegenheden zoals de voorwaarden 
voor opvang, verblijf en terugkeer en, in geval van asielzoekers, de affiandeling van de 
toepasselijke procedures 336. Hiertoe baseen de resolutie zich op artikel K1 punt 1 en 3 
van het EU-verdrag337. De resolutie heeft betrekking op onderdanen van derde landen 
jonger dan 18 jaar die zonder begeleiding van een volwassene die verantwoordelijk is 
voor hen op het grondgebied van een lidstaat aankomen of die na bun aankornst zonder 
begeleiding worden achtergelaten. Uitgesloten zijn onderdanen die gezinslid zijn van 
onderdanen van een EU-Lidstaat of van een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassocia-
tie338 . 
Onbegeleide minderjarigen die aan de grens asiel aanvragen vallen tevens onder de 
relevante bepalingen van de resolutie over minimumwaarborgen (met name par. 23 t/m 
27). Dit betekent dat elke niet-begeleide minderjarige het recht heeft om asiel aan te 
vragen, maar dat het overeenkomstig nationaal recht vereist kan zijn dat hij vertegen- 



339 Resolutie, art. 2, lid 3. 
340 Resolutie, artikel 5, lid 1. 
341 	Resolutie, artikel 5, lid 2. 
342 	Resolutie, artikel 5, lid 3. 
343 	Resolutie, artikel 5, lid 4. 
344 	Resolutie, preambule. 
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woordigd wordt door een instelling of hiertoe aangestelde volwassene. Ook kan er een 
onderzoek plaatsvinden naar duidelijke ongegrondheid en de aanwezigheid van een land 
van eerste ontvangst alvorens over toegang tot het grondgebied wordt beslist. Indien de 
onbegeleide minderjarige in afwachting van de beslissing aan de grens moet verblijven, 
dan bepaalt de resolutie inzake onbegeleide minderjarigen dat zij alle noodzakelijke 
materiele steun en verzorging om in hun basisbehoeften te voorzien dienen te krij-
gen339. Ingevolge de resolutie over minimumwaarborgen, kan aan het beroep schorsen-
de werking en een schriftelijke beslissing worden onthouden. Wel is er minimaal de 
mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, maar indien er 
sprake is van duidelijke ongegrondheid of een derde land van ontvangst kan toegang 
worden geweigerd. 

Als minimumwaarborgen voor alle onbegeleide minderjarigen, inclusief asielzoekers, 
stelt artikel 3 van onderhavige resolutie dat hun identiteit zo snel mogelijk moet 
worden vastgesteld met name middels een bij de leeftijd passend interview. Bij het 
staven van deze informatie dient vooral in het geval van asielzoekers grote zorgvuldig-
heid en vertrouwelijkheid te worden betracht. Ongeacht hun juridische status, hebben 
zij recht op de nodige bescherming en basisverzorging en dienen lidstaten zich in te 
spannen voor familiehereniging. 
Indien het asielverzoek wordt afgewezen, is terugkeer van niet-begeleide minderjarigen 
naar het land van herkomst of een derde land slechts toegestaan indien er adequate 
opvang en verzorging aanwezig ism°. Zo niet, dan kunnen zij in beginsel op het 
grondgebied van de lidstaat blijven 341 . Met het oog op terugkeer werken de lidstaten 
samen bij familiehereniging; met de autoriteiten van het land van herkomst of een ander 
land voor een passende duurzame oplossing; met internationale organisaties zoals 
UNHCR; en, indien passend, met niet-gouvernementele organisaties teneinde adequate 
opvangs- en verzorgingsvoorzieningen te garanderen in het land van terugzending 342 . 
Een rninderjarige wordt in elk geval niet teruggestuurd naar een derde land indien dit in 
strijd zou zijn met het Vluchtelingenverdrag, het EVRIvI, het Verdrag ter voorkoming 
van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing of het Verdrag 
inzake de rechten van het kind 343 . 

Hoewel dit vanzelfsprekend belangrijke garanties zijn voor de adequate bescherming van 
minderjarigen, zijn de uitzonderingen voor aan de grens ingediende asielverzoeken en 
duidelijk ongegronde asielverzoeken zoals geformuleerd in de resolutie minimumwaar-
borgen in het geval van onbegeleide minderjarigen natuurlijk niet minder problematisch. 
Het is niet uitgesloten dat toepassing van deze waarborgen strijdig kan zijn met 
internationale verplichtingen ingevolge bijv. het EVRM, het VN Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Vluchtelingenverdrag en bijbehorend Protocol waaraan de 
resolutie stelt geen afbreuk te doen 3".Verder baart met name de bijlage van de reso- 



lutie zorgen waarin een aantal maatregelen ter verhindering van illegale binnenkomst 
wordt gesuggereerd die gemakkelijk kunnen leiden tot schendingen van het non-
refoulement beginsel en minderjarigen kunnen belemmeren asiel aan te vragen. Een 
voorbeeld is de suggestie om samen te werken met bevoegde autoriteiten en instanties, 
waaronder luchtvaartmaatschappijen, in de landen van vertrek om illegale binnenkomst 
te verhinderen. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid ten aanzien van asielaanvragen 
in de handen van autoriteiten en instanties gesteld die daartoe geen enkele bevoegdheid 
kunnen hebben. 

Conclusie: de resolutie bevat met betrekking tot onbegeleide minderjarige asielzoekers 
niet-bindende aanbevelingen voor minimale gemeenschappelijke beginselen/richtsnoeren 
met name voor de afhandeling van de toepasselijke procedures, waarbij de lidstaten vrij 
zijn gunstiger bepalingen in nationaal recht toe te passen. Voor 1 januari 1999 dienen de 
richtsnoeren in het nationaal recht van de lidstaten te zijn opgenomen. Hoewel de 
minimumwaarborgen over het algemeen adequate bescherming lijken te garanderen, 
bestaat het risico dat de uitzonderingsregels voor duidelijk ongegronde asielverzoeken en 
asielverzoeken ingediend aan de grens alsook de maatregelen ter bestrijding van illegale 
binnenkomst deze bescherming in de praktijk aanzienlijk kunnen uithollen. 

5.3 Regels omtrent de wijze waarop, en de instrumenten waarmee het voldoen aan 
voorwaarden voor toegang en verblif wordt gehandhaafd 

Immigratie 

• 114 

Aangezien de harmonisatie op het punt van controle, bewaking en handhaving het verst 
is gevorderd in het kader van Schengen, wordt de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 
(SUO) hier eerst behandeld. De afschaffing van de grenscontrole aan de binnengrenzen 
(art. 2 lid 1) is het fundament waarop de hele overeenkomst is gebouwd. Die afschaffing 
is overigens niet absoluut, want in geval de openbare orde of de nationale veiligheid 
daartoe noopt kan een Schengenstaat na raadpleging van de verdragspartners gedurende 
een beperkte periode 'aangepaste nationale grenscontroles' instellen aan de binnengren-
zen. Het voorafgaande overleg kan worden vervangen door inkennisstelling achteraf 
wanneer onverwijld optreden geboden is (art. 2 lid 2). De afschaffing van de grenscon-
trole aan de binnengrenzen doet geen afbreuk aan de in art. 22 SUO neergelegde 
meldingsplicht van vreemdelingen noch aan de nationale uitoefening van politiebevoegd-
heden, noch aan de krachtens de nationale wetgeving geldende verplichting houder it 
zijn van titels en documenten of om deze bij zich te hebben en te tonen (an. 2 lid 3). 

De inrichting van grensdoorlaatposten is voorgeschreven in art. 3. In art. 4 worden 
regels gegeven voor de inrichting van de personencontrole aan de luchthavens op 
reizigers van vluchten uit derde staten die op intra-vluchten overstappen (en vice versa). 
Dit zijn bepalingen die regels geven voor de inrichting van de grensdoorlaatposten en 
grenscontrole. Ook op een heel ander gebied, namelijk de uitwisseling van informatie en 
signalering van vreemdelingen, geeft de SUO een regeling die een nieuw gezamenlijk 
instrument tot controle van het personenverkeer in het leven roept (ant. 92 - 119). 
Voor het overige bevat de SUO op het punt van grenscontrole en grensbewaking vooral 
bepalingen die de inhoudelijke uitwerking overlaten aan het Uitvoerend Comite. 
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De juridische basis voor de activiteiten van de Schengenstaten in het Uitvoerend Comite 
moet primair worden gezocht in de de bepalingen over de bevoegdheden van het 
Uitvoerend Comite (artt. 131 - 133) en de artikelen 6, 7 en 8 SUO. Het Comite heeft, 
onverminderd bijzondere bevoegdheden die in de SUO worden toegekend, algemeen tot 
taak toe te zien op de juiste toepassing van de overeenkomst (art. 131). Bijzondere 
bevoegdheden met het oog op grenscontrole en bewaking zijn toegekend in art. 3 
(nadere regelingen voor de grensdoorlaatposten, alsmede de de uitzonderingen en de 
voorwaarden met betrekking tot het kleine grensverkeer, alsook de regels die van 
toepassing zijn op bijzondere categorieen zeeverkeer) in art. 6 lid 3 (vaststelling van de 
wijze van grensbewaking) en vooral in art. 8: het Uitvoerend Comite is bevoegd tot het 
nemen van 'de nodige beslissingen met betrekking tot praktische details' van de 
grenscontrole en de grensbewaking. 

De harmonisatie van uitoefening van controle aan de buitengrenzen wordt geregeld in 
art. 6 SUO. De controle wordt weliswaar uitgeoefend op grond van nationale bevoegd-
heden en overeenkomstig het nationale recht van de Schengenstaten, maar het aspect 
van harmonisatie zit daarin, dat die controles worden uitgeoefend volgens vijf in art. 6 
lid 2 opgesomde eenvormige beginselen. Die beginselen kunnen worden gezien als mini-
muminstructies aan de grensbewakingsautoriteiten. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
personen en vreemdelingen. Alle personen dienen volgens art. 6 lid 2 sub b tenminste 
een zodanige controle te ondergaan dat aan de hand van de overgelegde of getoonde 
reisdocumenten bun identiteit kan worden vastgesteld. Ten aanzien van vreemdelin-
gen3" schrijft art. 6 lid 2 sub c voor, dat die bij binnenkomst een grondige controle 
moeten ondergaan waarbij niet alleen de reisdocumenten worden bezien, maar ook 
wordt getoetst of aan andere voorwaarden voor binnenkomst, verblijf, het verrichten 
van arbeid en uitreis is voldaan, en wordt onderzocht of zij een gevaar zijn voor de 
openbare orde en nationale veiligheid van de Schengenstaten 346. De controle omvat 
rnede de voertuigen en de in het bezit van de grenspassanten zijnde voorwerpen. De 
wijze van onderzoek blijft aan het nationale recht onderworpen. Ook bij uitreis moeten 
in elk geval de vreemdelingen worden gecontroleerd voor zover die controle nodig is 
'ingevolge het vreemdelingenrecht en ten behoeve van het onderzoek naar en het 
voorkomen van gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid van de Over-
eenkomstsluitende Partijen' (art. 6 lid 2 sub d). Ingeval van bijzondere omstandigheden, 
waarin prioriteiten moeten worden gesteld, dient de voorrang te worden gegeven aan 
controle van het binnenkomend verkeer boven die van het uitgaand verkeer (art. 6 lid 2 
sub e). Voorts schrijft art. 6 in lid 3 voor dat de buitengrenzen buiten de doorlaatpos-
ten, en de doorlaatposten zelf buiten de openingstijden, worden bewaakt door middel 
van patrouilles. De bewaking dient zodanig te worden uitgeoefend dat er geen aanspo- 
ring ontstaat voor het zich onttrekken aan controles bij de doorlaatposten. De wijze van 
inrichting wordt in voorkomend geval door het Uitvoerend Comite vastgesteld. De 
Schengenstaten hebben zich ertoe verplicht voldoende en gekwalificeerd personeel ter 
beschikking te stellen, en te zorgen dat aan de buitengrenzen een gelijkwaardig niveau 
van controle wordt in acht genomen. 

345 	Volgens art. 1 SUO is een vreemdeling een persoon die geen onderdaan is van een der lidstaten 
van de Europese Gemeenschappen. 

346 	Dit staat in art. 6 lid 2 sub a, waarnaaar in lid 2 sub c wordt verwezen. 
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Tot een 'Schengenpolitie' is het in deze overeenkomst niet gekomen. Maar wel geeft art. 
7 SUO een basis voor een 'voortdurende' samenwerking tussen de Schengenstaten bij de 
controle- en bewakingstaken. De Schengenstaten 'wisselen in het bijzonder alle relevante 
en belangrijke informatie uit, met uitzondering van persoonsgegevens, tenzij in deze 
Overeenkomst anders is bepaald, harmoniseren voorzover mogelijk de aan de uitvoeren-
de diensten gerichte instructies en streven naar een uniforme opleiding en bijscholing 
van het het controle belaste personeel. Deze samenwerking kan de uitwisseling van 
contactambtenaren inhouden. Uit art. 7 SUO blijkt niet dat de harmonisatie en de 
uitwisseling zover kan gaan dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de nationale 
bevoegdheden. In art. 47 SUO is echter wel voorzien dat Schengenstaten ten aanzien 
van bijstand door contactambtenaren in politiesamenwerking bilaterale afspraken maken 
die in dat opzicht verder gaan. De uitvoerige bepalingen in de SUO omtrent samenwer-
king tussen politic en justitie in strafrechtelijke aangelegenheden kunnen een uitstralend 
effect hebben op het vreemdelingentoezicht. Vermelding verdient in dat verband art. 46: 
iedere Overeenkomstsluitende partij kan met inachtneming van haar nationale recht in 
individuele gevallen, zonder een daartoe strekkend verzoek, de betrokken Overeen-
komstsluitende partij informatie meedelen die voor de ontvangende verdragsstaat ter 
verlening van bijstand bij de bestrijding van toekomstige strafbare feiten, ter voorkoming 
van strafbare feiten of ter afwending van gevaar voor de openbare orde van belang 
kunnen zijn. Het betreft bier een ruim omschreven, min of meer informele, uitwisseling 
van persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben op ieder, ook een vreemdeling, die 
(nog) niets strafbaars heeft gedaan. 

Een cruciaal instrument bij de grenscontrole is het Schengen Informatiesysteem (SIS). 
Volgens art. 92 SUO bestaat dat uit een nationaal deel bij elk van de Schengenstaten en 
een technisch ondersteunende functie. Door middel van het SIS staan signaleringen van 
personen en voorwerpen via geautomatische bevraging ter beschikking van de door de 
Schengenstaten aangewezen autoriteiten bij de uitoefening, naar nationaal recht, van de 
grenscontroles aan de buitengrens en andere politic- en douanecontroles in het binnen-
land, alsmede, als het gaat om signalering ter fine van weigering van toegang, ten 
behoeve van de visumverlening, de afgifte van verblijfstitels en de toepassing van het 
vreemdelingenrecht uit hoofde van de bepalingen van de Schengen Uitvoeringsovereen-
komst inzake het personenverkeer. Het doel van het SIS is volgens art 93, binnen het 
grondgebied van de Schengenstaten de openbare orde en veiligheid, met inbegrip van de 
veiligheid van de staat, en de toepassing van de bepalingen van de SUO intake het 
personenverkeer te doen handhavenw. 

Voor het onderwerp van dit rapport is van de bepalingen over het Schengen Informatie 

Voor personen worden krachtens art. 94 'hooguit' de volgende gegevens opgenomen, en uitslui-
tend als die noodzakelijk zijn voor de met de signalering beoogde doeleinden: (a) naam en 
voornaam, in voorkomend geval een alias afzonderlijk; (b) bijzondere onveranderlijke en objectief 
fysieke kenmerken; (c) voorletter van de tweede voornaam; (d) geboorteplaats en - datum; (e) 
geslacht; (0 nationaliteit; (g) bejegeningsgegevens 'gewapend'; (h) bejegeningsgegevens 'geweldda-
dig' (1) reden van signalering; 0) de te nemen actie. Andere gegevens, in het bijzonder de gegevens 
die zijn genoemd in art. 6, eerste volzin, van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 
1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde registratie van 
persoonsgegevens, mogen niet worden opgenomen. 
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Systeem vooral art. 96 SUO van belang, waarin de signalering ter fine van weigering 
van toegang wordt geregeld. De beslissing tot opneming in het SIS kan volgens het 
tweede lid van dit artikel zijn gegrond op het gevaar voor de openbare orde en 
veiligheid of de nationale veiligheid dat de aanwezigheid van een vreemdeling op het 
nationale grondgebied kan opleveren. Dit kan in het bijzonder het geval zijn bij (a) een 
vreemdeling die is veroordeeld wegens een strafbaar feit dat met een vrijheidsstraf van 
minstens een jaar is strafbaar gesteld; (b) een vreemdeling te wiens aanzien een ernstig 
vermoeden bestaat dat hij zware misdrijven, waaronder drugshandel, heeft gepleegd of te 
wiens aanzien er concrete aanwijzingen zijn dat hij voornemens is dergelijke misdrijven 
of feiten op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende partij te plegen. Volgens 
art. 96 lid 3 kan een vreemdeling ook ter fine van weigering van toegang in het SIS 
worden opgenomen op grond van het feit dat ten aanzien van hem of haar een niet-
opgeschorte of niet-ingetrokken maatregel tot verwijdering, terugwijzing of uitwijzing is 
genomen die een verbod van binnenkomst, of in voorkomend geval, een verbod op 
verblijf behelst of daarvan vergezeld gaat, om reden van overtreding van de nationale 
bepalingen inzake binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen. 

Tenslotte is van belang dat de SUO een aantal bepalingen bevat waarin de verdragssta-
ten worden verplicht bepaalde regelingen in hun nationale recht op te nemen. De 
Schengenstaten hebben zich in art. 3 lid 2 ertoe verplicht sancties te stellen op het 
onbevoegd overschrijden van de buitengrenzen buiten de grensdoorlaatposten en de 
vastgestelde openingstijden. Art. 26 verplicht de Schengenstaten tot het opnemen in hun 
nationale wetgeving van in dat artikel omschreven regelingen waarin een verantwoorde-
lijkheid van vervoerders voor controle van reisdocumenten, een terugname plicht van 
documentloze vreemdelingen is neergelegd, en tot het treffen van 'sancties' tegen ver-
voerders die vreemdelingen uit derde staten vervoeren zonder dat dezen in het bezit zijn 
van de vereiste reisdocumenten. En art. 27 verplicht de Schengenstaten tot het treffen 
van 'passende sancties' tegen mensensmokkelaars ('een ieder die een vreemdeling uit 
winstbejag helpt of poogt te helpen het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende 
partijen binnen te komen of aldaar te verblijven, zulks in strijd met de wetgeving van 
deze partij betreffende de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen'). In art. 45 
SUO staat dat de verdragsstaten zich ertoe verbinden de nodige maatregelen te nemen 
om te verzekeren dat hoofden van logies verstrekkende bedrijven of hun gemachtigde 
toezien op een hotelregistratie van vreemdelingen, die zich moeten identificeren door 
overlegging van een geldig identiteitsdokument 348 . 

Inmiddels is tussen de Schengenstaten een intensief en regelmatig overleg ontstaan over 
het nemen van gemeenschappelijke maatregelen en het uitwisselen van functionarissen. 
Illustratief voor de activiteit van de Schengenstaten op het gebied van het tegengaan van 
illegale immigratie is door het Duitse voorzitterschap opgesteld stuk ter gelegenheid van 

348 De aldus ingevulde hotelfiches moeten voor de bevoegde autoriteiten ter beschikking worden 
gehouden of toegezonden, voor zover deze autoriteiten dit ter voorkoming van gevaar, ten 
behoeve van opsporingsonderzoek, dan wel ter opheldering van het lot van vermiste personen of 
slachtoffers van ongevallen noodzakelijk achten, voor zover door het nationale recht niet anders 
is bepaald. Een en ander is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die over-
nachten op plaatsen die beroeps- of bedrijfsmatig ter beschikking worden gesteld, in het bijzonder 
in tenten, in caravans en op schepen. EGburgers hoeven niet te worden geregistreerd. 
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een recente bijeenkomst van het Uitvoerend Comite van Schengen van 16 september 
1998 in Konigswinter/Bonn. Volgens dat stuk, dat ter inzage is gelegd bij de Tweede 
Kamer349  is gesproken over de volgende onderwerpen: 

Ontwikkelingen op het gebied van illegale migatie en tegenmaatregelen: de 'Task 
Force' 35° heeft een actieplan ontwikkeld naar aanleiding van migratiestromen 
van mensen uit de Noordafrikaanse landen, Koerden uit Irak en Turkije en 
mensen uit Albanie en Kosovo. Het plan omvat intensieve controle bij grensover-
gangen, volledige surveillance van de buitengrenzen met land en zee, beveiliging 
van voor het publiek ontoegankelijke gebieden van havens; politiemaatregelen 
binnen de staten, vooral langs belangrijke verkeerswegen, onmiddellijke en 
consequente terugzending van derdelanders die illegaal zijn binnengekomen en 
sancties tegen vervoerders die ontoereikend gedocumenteerde passagiers naar een 
Schengenstaat hebben vervoerd. 
Wederzijdse ondersteuning bij de uitvoering van controle- en surveillancetaken bij 
de buitengrenzen, door detachering van liaison officers van een Schengenstaat bij 
de buitengrenzen van een andere Schengenstaat. 
Gezamenlijke detachering van deskundigen op het gebied van (valse) documenten. 
Het inwerken van staten die kandidaat zijn voor lidmaatschap van de EU in de 
standaarden van het Schengen acquis. 
Samenwerking van de Schengen staten met Zwitserland. 
De praktische uitvoering van de Schengen uitvoeringsovereenkomst door Grie-
kenland. 

Uit deze vergaderagenda kan wel blijken dat het Uitvoerend Comite zich heeft ontwik-
keld tot een beleidsorgaan waarin niet alleen 'wordt toegezien op een juiste uitvoering' 
van de overeenkomst, maar waarin ook het sluiten van overeenkomsten of samenwer-
king met derde landen wordt voorbereid. In het kader van onderhandelingen met staten 
waarin de SUO daadwerkelijk in werking moet worden gesteld kan het Uitvoerend 
Comite invloed uitoefenen op de wijze waarop de immigratiewetgeving van die staat zal 
worden aangepast om het 'Schengen acquis' te handhaven. 

Bij de inhoudelijke beoordeling van de eenvorrnige beginselen, de vormen van samen-
werking, de opneming in het SIS en de overige uitwisseling van gegevens gaat het steeds 
om legaliteit, proportionaliteit en controleerbaarheid. De regelgeving moet voldoende 
waarborgen bieden om in individuele gevallen door een onpartijdige rechter te laten 
controleren of een ambtenaar binnen zijn bevoegdheden is opgetreden, en of een 
maatregel ten aanzien van een individu in een redelijke proportionele verhouding staat 
tot een beoogd legitiem doel. Hieromtrent is in de SUO weinig te vinden. Alleen ten 
aanzien van opnerning van persoonsgegevens in het SIS bevat de SUO, in art. 111, een 
bepaling over het beroep op een rechter. Of die rechter alleen bevoegd is als het 
nationale recht daarin voorziet, of die rechter ook de proportionaliteit van een signale-
ment kan beoordelen, en of die rechter ook het handelen van de autoriteiten van een 
aandere Schengenstaat mag beoordelen blijft echter in de tekst van dat artikel onuitge-
legd. Voor het overige zwijgt de SUO over rechterlijke controle. 

349 Zie Kamerstuk TK 1998-1999, 19 326, nr. 207 voor een verslag van de besluitvorming. 
350 Een groep van deskundigen die tot taak heeft met spoed oplossingen aan te dragen voor met 

migratie samenhangende crisissituaties. 
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Op het niveau van de Europese Unie zijn eveneens maatregelen genomen. Maar deze 
zijn niet - zoals bij Schengen het geval is - gekoppeld aan de opheffing van de grenscon-
trole aan de binnengrenzen, en vertonen onderling ook aanzienlijk minder samenhang 
dan de maatregelen die in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst zijn vervat. Voorts 
bestaat de indruk, dat het Uitvoerend Cotnite van Schengen een duidelijker en effectie-
ver organisatorisch kader biedt dan de Raad. De inhoud van de door de Raad aange-
nomen teksten levert het volgende beeld op: Er zijn algemene beleidslijnen aanbevolen, 
die door alle lidstaten bij de bestrijding van illegale itnnigratie en illegale arbeid in acht 
zouden moeten worden genomen. Deze beleidslijnen hebben betrekking op (a) de 
punten waarop bij controles moet worden gelet, (b) het aansporen van werkgevers zich 
te vergewissen van de regelmatigheid van de situatie van werknemers, (c) het strafbaar-
stellen van werkgevers die illegalen tewrekstellen, (d) het instellen van onderzoek naar 
de vraag of vreemdelingen aan wie verblijf is geweigerd het land daadwerkelijk hebben 
verlaten, (e) het fraudebestendig maken van verblijfsdocumenten, (f) versterking en 
verbetering van de middelen tot identificatie van vreemdelingen die zich in een niet-
reguliere situatie bevinden, (g) het opleggen van sancties aan vreemdelingen die zich met 
opzet in de illegaliteit begeven 351 . In verschillende opzichten heeft de Raad stappen 
genomen om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij de ten uitvoerlegging van verwijderingsmaatregelen: de Raad heeft de rege-
ringen van de lidstaten aanbevolen specifieke maatregelen te nemen om het krijgen van 
de nodige documenten voor de verwijdering van documentloze vreemdelingen bij 
consulaire autoriteiten van betrokken derde landen te verbeteren, en meer en herhaalde 
aandrang op de consulaire autoriteiten uit te oefenen als de lidstaten herhaalde proble-
men ondervinden om documenten van bepaalde derde landen te verkrijgen. Als die 
pogingen geen succes hebben kan de lidstaat een standaarddocument voor verwijdering 
afgeven 352. Samenwerking volgens een bepaald stramien van regels is aanbevolen met 
betrekking tot de doorreis voor verwijdering en met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van verwijdering353. Samenwerking bij de controle van passagiers voordat zij aan 
boord gaan van vliegtuigen is voorzien in een gemeenschappelijk standpunt inzake 
bijstandstaken en informatiestages vOcir de grens 354. Het gemeenschappelijk organiseren 
van bijstandstaken op luchthavens van derde landen geschiedt in raadsverband, waarbij 
de geboden mogelijkheden tot samenwerking ten voile (dienen te) worden benut. De 
bijstandstaken worden uitgevoerd met instemming van de bevoegde autoriteiten van het 
betrokken derde land. Ook het gezamenlijk organiseren van informatiestages voor het 
personeel van de luchtvaartmaatschappijen geschiedt in Raadsverband. De gemeenschap-
pelijke controle- en bijstandstaken en de informatiestages worden uitgevoerd door 
specialisten die door de lidstaten zijn aangewezen en die een gemeenschappelijke task 

351 Aanbeveling inzake harmonisatie van de middelen ter bestrijding van illegale immigratie en 
illegale arbeid en inzake de verbetering van de daartoe strekkende controlemiddelen. PB C 5/1, 
10.1.96. 

352 	Zie voor het model van dat document: Aanbeveling van 30 november 1994 betreffende een 
standaard reisdocument voor verwijdering, PB C 274/18, 19.9.96. 

353 	Aanbeveling van 22 december 1995 betreffende overleg en samenwerking bij de tenuitvoerlegging 
van verwijderingsmaatregelen, PB C 5/3, 10.1.96. Zie ook de als bijlage bij deze aanbeveling in PB 
C 5/5, 10.1.96 afgedrukte Aanbeveling van 30 november 1992 betreffende doorreis voor 
verwijdering. 

354 	PB L 281/1, 31.10.96. 
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force vormen. Het secretariaat-generaal van de Raad brengt jaarlijks verslag uit over de 
activiteiten die uit hoofde van dit gemeenschappelijke standpunt zijn verricht. Een ander 
punt waarop de Raad, door het vaststellen van een standaardmodel, enige stimulerende 
coordinatie heeft uitgeoefend is het sluiten van ovemameovereenkomsten met derde 
landen en bij behorende protocollen met betrekking tot de tenuitvoerlegging daar-
van's'. Voorts zullen de lidstaten die stappen hebben ondernomen om programma's 
op te zetten ter ondersteuning van de vrijwillige terugkeer van onderdanen van derde 
landen naar hun land van herkomst (het kan zowel legaal verblijvenden als illegaal 
verblijvenden betreffen) hierover eenmaal per jaar rapporteren aan het secretariaat-gene-
raal van de Raad. Met het jaarlijks rondzenden van vragenlijsten volgt de Raad de mate 
waarin de besluiten inzake illegale immigratie, overname, illegale arbeid van onderdanen 
van derde landen en samenwerking bij de tenuitvoerlegging van besluiten tot verwijde-
ring worden tenuitvoergelegd 356. Van structureel organisatorische aard was de oprich-
ting in 1992 door de Ad-Hocgroep Immigratie van het Centrum voor informatie, beraad 
en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie (CIEGGI) 357. Het 
centrum client als instrument tot vermeerdering en onderlinge uitwisseling van kennis 
over legale en illegale immigratie, mensensmokkel, valse documenten en effectieve 
verwijdering. Vermelding verdient verder nog de Aanbeveling van 4 maart 1996 over 
plaatselijke consulaire samenwerking betreffende visa?" en de Conclusie van 31 okto-
ber 1994 over de voorwaarden voorde terugname van personen die illegaal verblijven in 
een lidstaat maar die in het bezit zijn van een verbliffsvergunning voor een andere lid-
staat359. Voorts is er een verdrag in voorbereiding waarin het afnemen van vingeraf-
drukken van asielzoekers wordt geregeld, en wellicht ook van illegale vreemdelingen 3" 
(het z.g. Eurodacverdrag). Ook in de teksten die krachtens de derde pijler zijn opgesteld 
zal men vergeefs zoeken naar bepalingen die een individueel recht op een beroep op een 
onpartijdige rechter garanderen. 

Het betreft bier een verzameling meer en minder voorzichtige aanzetten tot samenwer-
king die grotendeels niet in bindende besluiten zijn neergelegd, en waarvoor geen 
krachtig centraal organisatorisch kader is ontwikkeld. Maar als men niet alleen kijkt 
naar de maatregelen die krachtens de derde pijler zijn genomen op het gebied van 
immigratie en asiel, doch ook naar de strafrechtelijke samenwerking, dan blijkt dit beeld 
enige bijstelling te behoeven. Bij het opzetten van een gemeenschappelijke politiemacht 
is men in het kader van de derde pijler verder gegaan dan bij Schengen. In het Europol- 

355 	Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende een standaardmodel voor een 
bilaterale overnameovereenkomst tussen een lidstaat en een derde land, PB C 274/20, 19.9.96; 
Aanbeveling van de Raad van 24 juli 1995 betreffende een leidraad voor de opstelling van 
protocollen ter uitvoering van overnameovereenkomsten, PB 274/25, 19.9.96. 

356 Besluit van de Raad van 16 december 1996 inzake het volgen van de tenuitvoerlegging van reeds 
door de Raad aangenomen akten betreffende illegale immigratie, overname, illegale arbeid van 
onderdanen van derde landen en samenwerking bij de tenuitvoerlegging van besluiten tot ver-
wijdering, PB L 342/5, 31.12.96. 

357 	Zie o.a. PB C 274/50, 19.9.96. 
358 PB C 80, 18.03.1996. 
359 	Persbericht 10314/94. 
360 	Zie voor een discussie over de inhoud van het in dat verdrag op te nemen begrip 'illegale 

immigranten' Kamerstuk TK 1998-1889, 23 490 en 25 506 nr. 106. 



verdrag3" hebben de lidstaten een Europese politiedienst opgericht, die blijkens art. 3 
tot taak heeft informatie en inlichtingen te verzamelen, te compileren, te analyseren, en 
geautomatiseerde gegevensbestanden bij te houden. Deze politiedienst moet voorts de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten voorzien van informatie, onder andere over 
gebleken verbanden tussen strafbare feiten, de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten vergemakkelijken en het opsporingsonderzoek in de lidstaten ondersteunen 
door verschaffing van informatie. Daarnaast moet de Europese politiedienst deskundig-
heid bevorderen, strategische inlichtingen verstrekken en algemene verslagen over de 
verrichte werkzaamheden opstellen. De doelstelling van Europol is blijkens art. 2 het 
optreden en de samenwerking van de bevoegde instanties van de lidstaten doeltreffender 
te maken t.a.v. ernstige vormen van critninaliteit 'voorzover er aanwijzingen zijn voor 
het bestaan van een crirninele structuurof organisatie en twee of meer lidstaten betrok-
ken zijn bij de genoemde vormen van criminaliteit op een wijze die, gelet op de 
omvang, de emst en de gevolgen van de strafbare feiten, een gemeenschappelijk 
optreden van de lidstaten noodzakelijk maakt'. Om dat doel te verwezenlijken houdt 
Europol zich blijkens art. 2 lid 2 onder meer bezig met illegale immigratie en mensen-
handel. In een bijlage bij het verdrag zijn die twee begrippen omschreven. Illegale 
immigratie is: 'de handelingen die erop gericht zijn om, in strijd met de in de lidstaten 
van de Europese Unie geldende voorschriften en voorwaarden inzake toelating van 
vreemdelingen, uit winstbejag opzettelijk de binnenkomst, het verblijfop, en de 
tewerkstelling op het grondgebied van de lidstaten te vergemakkelijken'. Mensenhandel 
is: 'het onderwerpen van een persoon aan de feitelijke en wederrechtelijke macht van 
andere personen door gebruik te maken van een gezagsverhouding of van misleiding 
met name ten einde zich bezig te houden met de exploitatie van prostitutie van die 
andere persoon, vormen van uitbuiting en seksueel geweld ten aanzien van minderjari-
gen of met de handel in afgestane kinderen'. Hoewel aldus de doelstelling en de taken 
van Europol duidelijk zijn afgebakend, kan deze organisatie toch uistraling hebben ten 
aanzien van de wijze waarop de lidstaten samenwerken bij de aanpak van illegale 
immigratie in de meer gebruikelijke en algemene zin van het woord. Onlangs is 
besloten dat bij Europol ook aandacht zal gaan besteden aan migratiestromen. 
Verder kan worden gewezen op het Gemeenschappelijk optreden van 14 oktober 1996 
voor een gemeenschappelijk beleidskader voor de initiatieven van de lidstaten betreffen-
de de verbindingsofficieren 362 , dat eveneens primair is bedoeld voor opsporing van 
internationale criminaliteit, maar dat evenzeer uitstralende en precedentvormende 
werking kan hebben ten aanzien van de personencontrole ten behoeve van immigratie 
en asiel. Tot een Europese pendant van het Schengen Informatiesysteem is het niet 
gekomen, hoewel er wel teksten hebben gecirculeerd voor de oprichting van zo'n sys-
teem. Tenslotte verdient ook de Akte van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling 
van een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-
adrninistraties 363  de aandacht, niet omdat deze overeenkomst rechtstreeks van belang 
zou zijn voor het vreemdelingentoezicht, maar vanwege het model van de regeling die 
daarin is getroffen voor samenwerking tussen ambtenaren van verschillende lidstaten op 
een aan de personencontrole verwant gebied. Zo ontstaat toch geleidelijk een organisato- 

361 PB C 316/2, 27.11.95, Trb. 1995, 282, in werking getreden op 31 december 1997. 
362 	PB L 268/2, 19.10.1996. 
363 	PB C 24/1, 23.1.98. 
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risch kader voor politiesamenwerking waarvan men - als daartoe het politieke moment 
gekomen is - gebruik kan gaan maken bij de personencontrole in het kader van irnmi-
gratie en asiel. Illustratief is de huidige discussie ten aanzien van het ontwerp Eurodac-
verdrag om de daarin voorziene mogelijkheden tot afnemen van vingerafdrukken van 
asielzoekers te verruimen tot illegale itrunigranten 364 . 

Asiel 
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Overeerzkomst van Dublin en uitvoeringsbesluiten: De Overeenkomst van Dublin, zoals 
reeds in detail behandeld onder categorie b over procedures, bevat ook een duidelijk 
controle- element in de zin dat de Overeenkomst beoogt te bepalen wie waar toegang 
tot de procedure krijgt. Met name het Dublin Comite heeft een controlerende functie 
via zijn bindende uitvoeringsbesluiten. In het bijzonder wordt verwezen naar Besluit 
Nr. 1/98 van 30 juni 1998 3" dat de controle, bewaking en samenwerking van het 
toedelingssysteem dient, gebaseerd op ant. 14 en 15 van de Overeenkomst. Over-
eenkomstig dit Besluit verplichten lidstaten zich tot het gebruiken van informatie 
waarop asielzoekers de EU binnenkomen, tot de uitwisseling van vingerafdrukken, tot 
betere onderlinge communicatie en samenwerking en tot fysieke verwijdering van uitge-
procedeerde asielzoekers uit het Dublingebied. Het Dublin Comite en dus ook de 
uitvoeringsbeluiten zijn niet aan (internationale) rechterlijke controle onderhevig. 

CIBGA': Op 11 en 12 juni 1992 hebben de Ministers besloten het Centrum voor 
informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake asielaangelegenheden (CIEGA) 
voorlopig in te stellen w. Bij inwerkingtreding van het EU-verdrag zou een besluit 
moeten worden aangenomen om het CIBGA binnen dat kader in te stellen 368 . Zoals 
gezegd, kan binnen het °EGA informatie worden uitgewisseld omtrent asielwetgeving 
-regelingen, beleidsdocumenten, jurisprudentie en doctrine en statistieken in het 
bijzonder met betrekking tot landen van herkomst, early warning, reisroutes van 
asielzoekers, voorwaarden inzake opvang en verblijf en reeds geharmoniseerde onder-
werpee9. Deze uitwisseling en overleg heeft onder andere geleid tot het samenstellen 
van gemeenschappelijke rapporten betreffende derde landen - inclusief landen van 
herkomst. In 1994 heeft de Raad richtsnoeren aangenomen voor de inhoud van 
dergelijke rapporten"° , en een procedure voor de opstelling ervan. Deze procedure is, 
voor zover wij hebben kunnen nagegaan, niet openbaar gemaakt. Bij deze gemeenschap- 

364 	Zie bijvoorbeeld de discussie over dit punt in de Tweede Kamer op 22 septem,ber 1998, Kamer- 
stuk TK 1998-1999, 23490 en 25 506, nr. 106. 

365 	PB L 196/49 van 14.7.98. 
366 	Centrum voor Informatie, Beraad en Gegevensuitwisseling inzake Asielaangelegenheden 
367 	Verzameling van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt in maart 1996) 4464/1/95 

REV 1 LIMITE CIREA 3, Brussel, 25 april 1996, p. 146 e.v. 
368 Voor zover ons bekend, is dat tot op heden niet gebeurd. 
369 	Zie in dit verband ook het gemeenschappelijk standpunt inzake de harmonisatie van de term 

`vluchteling' dat een speciale rol toedenkt aan CIBGA in het kader van de harmonisatie van de 
toepassing van beeindigingsgronden van de vluchtelingenstatus onder artikel 1 C van het Vluchte-
lingenverdrag 

370 	Richtsnoeren voor de inhoud van de gemeenschappelijke rapporten betreffende derde landen, 
aangenomen door de Raad op 20.6.94, PB C 274/52, 19.9.96. 
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pelijke rapporten werkt het CIBGA samen met UNHCR, in het bijzonder het 
UNHCR-Centrum voor Documentatie over Vluchtelingen 371 . Tot nu toe heeft het 
CMGA rapporten opgesteld over onder meer landen als Irak, Georgie, Azerbeidzjan, Sri 
Lanka. Nigeria, Turkije en Zaire'. Hoewel de landen waarover gemeenschappelijke 
rapporten zijn of worden opgesteld wel worden vermeld in de rapportages van het 
CIBGA, zijn de rapporten zelf niet openbaar. De Ministers, de nationale overheidsdien-
sten die deelnemen aan het CIBGA en de Commissie hebben toegang tot de informatie 
waarover CIBGA beschikt373 . Ingevolge de instructies voor de verspreiding en vertrou-
welijkheid van CIBGA-rapporten, mogen de rapporten op nationaal niveau slechts 
worden verspreid aan de nationale autoriteiten die belast zijn met asielvraagstukken en 
vreemdelingenzaken en, afhankelijk van de nationale procedures, aan een bij een geschil 
betrokken partij wanneer beroep wordt aangetekend tegen deze autoriteiten 374. Gezien 
het beginsel van openbaarheid van algemene ambtsberichten in de Nederlandse procedu-
res zouden de CIBGA-landenrapporten op deze wijze openbaar kunnen worden, zij het 
dat zij (wellicht daarom) in de Nederlandse procedures nimmer van overheidswege 
worden overgelegd. Aileen onder door de Ministers bepaalde voorwaarden, kan het 
CIBGA informatie verstrekken aan internationale instanties, NG0s, universiteiten en de 
media. Een lidstaat kan er echter bezwaar tegen maken dat de door hem verstrekte 
informatie wordt verspreid 375 . In de praktijk blijkt de informatie-uitwisseling buiten 
het CIBGA kader zeer beperkt, waardoor niet controleerbaar is of, en in hoeverre de 
lidstaten bun beleid op deze gemeenschappelijke rapporten baseren en waardoor het 
voor de rechtshulp erg moeilijk is bepaalde informatie aan te vechten. Daarbij komt dat 
er grote verschillen zijn in de informatievoorziening per land en in de mate van 
openbaarheid van deze informatie'. Van daadwerkelijke harmonisatie van de informa-
tievoorziening en van een gezamenlijke beoordeling van situaties in landen van her-
komst is dus nog maar weinig merkbaar. 

Conclusie: het CIBGA is een informeel forum voor informatieuitwisseling en overleg 
inzake alle asielaangelegenheden tussen de lidstaten. Het is geen orgaan dat de lidstaten 
bindende beslissingen kan nemen. Het valt niet goed te beschrijven in termen van een 
harmonisatiemodel. Door middel van gemeenschappelijke rapporten wordt echter wel 
beoogd de harmonisatie van de asielpraktijk en het asielbeleid in de lidstaten te verge- 

371 	Tweede verslag over de werkzaamheden van het CIBGA, aangenomen door de Raad op 20.6.94, 
PB C 274/57, 19.9.96 

372 	NAV 1997, nr. 8, p. 817 e.v. 
373 	Zie verspreiding van informatie in Bijlage bij Besluit tot oprichting van het CIBGA, Verzameling 

van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt in maart 1996) 4464/1/95 REV 1 LIMITE 
CIREA 3, Brussel, 25 april 1996, p. 150. 

374 	Verspreiding en vertrouwelijkheid van de gemeenschappelijke rapporten over de situatie in 
bepaalde derde landen, aangenomen door de Raad op 20 juni 1996, PB C 274/43, 19.9.96. 

375 Zie verspreiding van informatie in Bijlage bij Besluit tot oprichting van het CIBGA, Verzameling 
van teksten over de Europese asielpraktijk (bijgewerkt in maart 1996) 4464/1/95 REV 1 LIMITE 
CrREA 3, Brussel, 25 april 1996, p. 150. Zie ook art. 14 lid 3 OvD. 

376 	Zie het advies van de Tijdelijke Adviescommissie Algemene Ambtsberichten (Cie Wijnholt), 
november 1998. Zie ook A. Kuijer, "Geheime" waarheidsvinding in het Europese en het 
Nederlandse asielrecht: paradox of realiteit: in: Ongebogen Recht (Meijers-bundel), 's-Gravenhage 
1998, p.53 e.v. 
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makkelijken. Van dit beoogde effect is echter tot nu toe weinig terecht gekomen, mede 
door de beperkingen die het CIBGA kent t.a.v. de openbaarheid van de gemeenschappe-
lijke rapportages. 

EURODAC: De Eurodac Conventie bestaat tot op heden alleen nog in ontwerp-
vormw, maar voorziet duidelijk bindende gevolgen voor de lidstaten. Over de inhoud 
van de Conventie heeft de JBZ Raad op 3/4 december 1998 overeenstemming bereikt, 
maar besloten is de Conventie te bevriezen tot inwerkingtreding van het Verdrag van 
Amsterdam. De Conventie zal lidstaten verplichten vingerafdrukken te nemen van alle 
asielzoekers ouder dan 14 jaar en deze te registreren in het zgn. 'Eurodac' systeem. Doel 
van de Conventie is uitsluitend om het bepalen van de lidstaat die onder de Overeen-
komst van Dublin verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek te 
vergemakkelijkenm. Hiertoe is het noodzakelijk de identiteit van asielzoekers vast te 
stellen en vingerafdrukken worden daarbij als een belangrijk element gezien. De 
Eurodac Conventie is daarmee een uitwerking van en een aanvulling op de bewijsmid-
delen reeds genoemd in artikel 15 van de Overeenkomst van Dublin en Besluit 1/97 van 
het Dublin Cornite. Zoals gezegd, verplicht de Conventie de lidstaten vingerafdrukken 
af te nemen van alle asielzoekers ouder dan 14 jaar en deze door te geven aan de 
Centrale Eenheid die, onder het beheer van de Commissie, verantwoordelijk is voor de 
registratie en onderlinge vergelijking van aangeleverde vingerafdrukkenm. Deze 
verplichting tot standaardmatige afname van de vingerafdrukken van alle asielzoekers 
lijkt echter een inbreuk op het recht op privacy in te houden. Op grond van artikel 8 
van het EVRIVI (recht op privacy) moet per individueel geval bekeken worden of 
inmenging proportioned is tot het te bereiken doel en moet worden nagegaan of er 
geen andere middelen moeten zijn om dat doel te bewerkstelligen. De vraag is of de 
Eurodac Conventie in haar huidige vorm deze toets kan doorstaan m. De Conventie 
vervolgt dat indien de vingerafdrukken `dermate gelijkend' zijn dat zij `kunnen worden 
beschouwd als `overeenstemmend', de aanleverende lidstaat hiervan op de hoogte wordt 
gebracht"'. Op grond hiervan kan deze lidstaat overwegen een Dublin-claim in te 
dienen. Nadeel van deze formulering is echter dat geen uitsluitsel nodig is of de 
vingerafdrukken identiek zijn; gelijkenis kan blijkbaar voldoen. De vingerafdrukken 
worden 10 jaar bewaard, ook als het om inmiddels erkende vluchtelingen gaat, hoewel 
in het laatste geval de gegevens kunnen worden geblokkeerd m. De rechten van de 
geregistreerde, inclusief het recht op toegang tot de gegevens door de lidstaat, zijn in een 
apart artikel vastgelegdm. Weigering van het recht op toegang kan in elke lidstaat bij 
de bevoegde autoriteit worden aangevochten. Klachten over de juistheid van de gegevens 

377 Net meest recente ontwerp, waarop deze tekst zich baseert, dateen van 5 november 1998 
(11868/1/98 REV 1, ASIM 214, EURODAC 7, Annex A) 

378 	Ontwerp-Eurodac Conventie, art. 1. 
379 	Ibid., art. 3. 
380 Voor een onderbouwd negatief antwoord op deze vraag, zie het_commentaar van de Permanente 

Commissie van deskundigen in intemationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht d.d. 
24.2.98 en het artikel van Mr. E. Brouwer "Eurodac" in Privacy & Informatie Nr. 1, 1999. 

381 Ibid. artt. 4 en 5. 
382 	Ibid. ant. 6 en 8. 
383 	Ibid. art. 13. 



384 Ibid. art. 14. 
3" 	Ibid. art. 15 
386 Ibid. art. 12. 
387 Zie ook Mr. E. Brouwer "Eurodac" in Privacy 8c Informatie, Nr. 1, 1999. 
388 Zie Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag, TK 1998-1999, 23490, nr. 112, p. 1 
389 	11868/1/98 REV 1, ASIM 214, EURODAC 7, Annex B, van 5.11.98. 
)390 Ibid, artt. 3,4 en 7. 
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en de rechtmatige opslag kunnen alleen worden ingediend bij de lidstaat die de vinger-
afdrukken heeft aangeleverd. Voor de naleving van de Conventie voorziet de Conventie 
in nationale toezichtsorganen 384  en een nog op te richten gemeenschappelijk controle 
orgaan385 . De aansprakelijkheid van de lidstaat en de Gemeenschap voor schade is 
geregeld in een apart artikel 386. Onduidelijk lijkt echter wie aansprakelijk is voor een 
beweerde fout en bij wie de klacht moet worden ingediend 387. De jurisdictie van het 
Hof van Justitie is inmiddels omschreven in art. 18 van het ontwerp-Verdrag voor 
Eurodac. De regeling in art. 18 komt crop neer dat na inwerkingtreding van het 
Verdrag van Amsterdam alle bepalingen uit het gewijzigde EG-verdrag, inclusief art. 68 
EG (nieuw), van overeenkomstige toepassing zijn voor het Eurodac-verdrag. Dat 
betekent onder meer dat vanaf dat moment alleen de nationale rechter van wie de 
beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep prejudiciele vragen kan stellen aan het 
Hof van Justitie. Tot het moment van inwerkingtreding van het Verdrag van Amster-
dam geldt een regeling analoog aan hetgeen is neergelegd in een Protocol bij het 
Europol-verdrag. Nu besloten is de Eurodac-conventie te "bevriezen" tot de inwer-
kingtreding van het verdrag van Amsterdam mist deze overgangsregeling praktische 
betekenis388 . In dit verband dient ook vermeld te worden dat er momenteel een 
ontwerp-tekst ter tafel ligt voor een Protocol om de werkingssfeer van de Conventie uit 
te breiden naar illegale immigranten 389 . Hoewel hierover nog geen overeenstemming 
bestaat, is het de bedoeling dat Conventie en Protocol tegelijkertijd van toepassing 
worden. In zijn huidige vorm lijkt het Protocol vast te houden aan het doel van de 
Conventie en dus aan de Overeenkomst van Dublin door te bepalen dat de vinger-
afdrukken alleen ter vergelijking met de vingerafdrukken van asielzoekers mogen 
worden gebruikt of als er redenen zijn om aan te nemen dat de immigrant ergens asiel 
heeft aangevraagd 390. De vraag in hoeverre het proportionaliteitsbeginsel wordt nage-
leefd lijkt bier al evenzeer van belang. 

Samengevat, legt de Eurodac Conventie bindende verplichtingen op aan de lidstaten 
teneinde, binnen de harmonisatie van het asielbeleid, tot een effectieve toepassing van de 
Overeenkomst van Dublin te komen. Het betreft bindende regels die voor wat het 
Eurodac systeem betreft uitputtend zijn. Hoewel de Conventie op zich een legitiem doel 
nastreeft, is het de vraag of de bepalingen de proportionaliteitstoets met betrekking tot 
het recht op privacy kan_doorstaan. Het tamelijk ondoorzichtige systeem voor de 
verdeling van de verantwoordelijkheid kan bovendien leiden tot lange klachtprocedures. 
Dit zou zich allemaal afspelen voordat er iiberhaupt besloten kan worden welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek. Het doel van de Overeen-
komst van Dublin om een einde te maken aan de zgn. 'orbit' situaties van asielzoekers 
en asielzoekers niet te lang in het ongewisse te laten wordt bier in ieder geval niet door 
bevorderd. In de praktijk zou de Conventie daarom op gespannen voet kunnen staan 



5.4 Regels omtrent de wijze waarop geschillen tussen individuen en de staat worden 
beslecht 
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met een aantal internationale verplichtingen die de Conventie stelt te respecteren 391 . 
Controle door het Hof van Justitie is daarom cruciaal. 

Resolutie inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen: Zoals reeds 
vermeld onder categorie b over procedures, beoogt de resolutie inzake niet-begeleide 
minderjarige onderdanen van derde landen o. a. smokkel van onbegeleide minderjarigen, 
middels samenwerking, te bestrijden. De bijlage van de resolutie somt een aantal 
maatregelen op ter verhindering van illegale binnenkomst die echter gemakkelijk 
kunnen leiden tot schendingen van het non-refoulement beginsel en die minderjarigen 
kunnen belenuneren asiel aan te vragen. Een voorbeeld is de suggestie om samen te 
werken met bevoegde autoriteiten en instanties, waaronder luchtvaartmaatschappijen, in 
de landen van vertrek om illegale binnenkomst te verhinderen. Hierdoor worth de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van asielaanvragen in de handen van autoriteiten en 
instanties gesteld die daartoe geen enkele bevoegdheid kunnen hebben. Dit roept o.a. 
vragen op over de effectieve rechterlijke controle op dit soort praktijken, aangezien het 
om extra-territoriale activiteiten gaat en benadeelden moeilijk traceerbaar zijn. Hoewel 
het niet-bindende bepalingen betreft, is de vraag zeer relevant in hoeverre lidstaten zich 
aan deze resolutie houden. 

Immigratie 

Anders dan bij asiel is er ten aanzien van immigratie geen enkel initiatief genomen om 
in het te harmoniseren Europese immigratierecht een aan individuen toekomend recht 
op een eerlijke en effectieve procedure bij de rechter te garanderen. Wel is veel gedebat-
teerd over de bevoegdheid van het Hof van Justitie EG maar, hoe belangrijk die 
discussies ook zijn, het heeft weinig zin om de bevoegdheid van het Hof van Justitie tot 
het beantwoorden van prejudiciele vragen vast te leggen, als er geen nationale rechters 
zijn die bevoegd zijn zich bezig te houden met de materie waarover die vragen zouden 
moeten worden gesteld. 

Hierboven is al een aantal malen aan de orde gekomen dat rechterlijke controle 
onontbeerlijk is als men oprecht wil bewerkstelligen dat in Europa een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wordt gecreeerd. Er moet een gegarandeerd recht 
zijn op beroep tegen weigering van een visum of weigering van toegang tot een lidstaat 
of iedere ander overheidsbesluit dat de toegang of het verblijf in een lidstaat raakt, zoals 
signalering ter fine van weigering van toegang. Ook tegen weigering van toestemming 
voor langduriger verblijf in een lidstaat dient een beroep op de rechter te worden 
gewaarborgd. Het Europese Parlement heeft dan ook met recht een amendement van 

391 Zie de preambule waar de Conventie verwijst naar het Vluchtelingenverdrag en bijbehorend 
Protocol, het EVRM en het Dataprotectieverdrag als ijkpunten van internationaal recht waarmee 
toepassing van de Conventie in overeenstemming diem te zijn. 



deze strekking voorgesteld ten aanzien het Cornmissievoorstel voor een Overeenkomst 
inzake de voorwaarden voor toelating van onderdanen van derde landen 392 . Tegen 
maatregelen van controle en handhaving jegens een individu moet eveneens een 
gegarandeerd beroep op de rechter openstaan. Dat geldt ook voor maatregelen die 
buiten de staatsgrenzen worden getroffen en waarmee het betrokken individu de facto 
aan de rechtsmacht van een of meer lidstaten wordt onderworpen. 
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In de Schengen Uitvoerings Overeenkomst staan enkele bepalingen die betrekking 
hebben op rechterlijke controle op de juistheid en de rechtmatigheid van signalering in 
het SIS393. Daarbij is echter niet de eis gesteld van rechterlijke controle (het kan 
blijkens art. 111 ook gaan om een 'instantie') en er is geen minimumnorm gesteld voor 
de effectiviteit en de behoorlijkheid van de procedure die in de Schengenstaten moet 
worden geboden. 

Asiel 

Resolutie over minimumwaarborgen voor asielprocedures: Deze resolutie is reeds in detail 
behandeld is onder categorie b over procedures. De minimumwaarborgen die de 
resolutie formuleert zijn echter ook van belang voor de rechtsbescherming van asielzoe-
kers in een geschil met de staat. In dit verband wordt met name gewezen op het 
uitgangspunt van schorsende werking (par. 2, 12 en 17) en de mogelijkheid van beroep 
bij een rechtbank of bij een onaffiankelijke controle-instantie (par. 8). Het is te betreu-
ren dat niet onomwonden is gekozen voor toegang tot een onpartijdige en onafhanke-
lijke rechterlijke instantie volgens de maatstaven van art. 6 EVR.M. Op het uitgangspunt 
van de resolutie zijn ingrijpende uitzonderingen mogelijk bij duidelijk ongegronde 
asielverzoeken en aan de grens ingediende asielverzoeken. Hoewel daar wel impliciet de 
mogelijkheid van een verzoek om voorlopige voorziening lijkt open te staan, kan 
niettemin het algemene beginsel van schorsende werking van het beroep worden 
beperkt. Zelfs kan in dergelijke situaties de mogelijkheid van beroep vervallen, kan van 
een schriftelijke beslissing worden afgezien en gelden er aan de grens minder stringente 
vereisten voor de beslissingsautoriteit. Via de resolutie inzake niet-begeleide minderjarige 
onderdanen van derde landen zijn deze uitgangspunten alsmede de uitzonderingen crop 
ook van toepassing op deze over het algemeen kwetsbare groep van asielzoekers. 
Hoewel lidstaten wel gunstiger bepalingen kunnen toepassen is de vraag of dit in 
werkelijkheid ook zal gebeuren. Bovendien zijn zelfs de minimumwaarborgen op basis 
van de resolutie niet bindend. 

392 	Amendement 89, ingediend door de heer Brinkhorst: 'Personen aan wie toelating, verblijfsvergun- 
ning of gezinshereniging is geweigerd, of van wie een verblijfsvergunning wordt ingetrokken, 
hebben het recht daartegen in beroep te gaan bij een bevoegde rechter van de lidstaat waar zij 
verblijven of waar zij verblijf beogen. Deze lidstaat draagt er zorg voor dat zijn wetgeving 
voorziet in een effectieve en eerlijke procedure, en in de mogelijkheid dat de rechter desgevraagd 
een voorlopige voorziening kan treffen om onevenredige benadeling of onherstelbare schade te 
voorkomen'. 

393 	Artt. 110. 111 SUO. 



5.5 Samenvatting 

128 

Hoewel van een ondubbelzinnige harmonisatiepretentie slechts kan worden gesproken 
bij de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, de Overeenkomst van Dublin en de ontwerp 
Eurodac-overeenkomst, blijkt dat 66k in het kader van de derde Pijler en de daaraan 
voorafgaande intergouvemementele fase over zeer veel onderwerpen is beraadslaagd. In 
de commentaren heeft het feit dat bij die beraadslagingen weinig consensus kon worden 
bereikt de meeste aandacht gekregen 394. Maar tninstens zo belangrijk is de vaststelling 
dat op zeer veel punten de mogelijkheden om tot een gezamenlijk immigratie- en asiel-
recht te komen zijn afgetast, en dat daarvan nu een beeld is ontstaan. Daarnaast heeft de 
Europese Comtnissie een aantal initiatieven genomen, die echter nog geen van alle zijn 
aangenomen. Ook die hebben bijgedragen tot een beeld van wat een toekomstig 
Europees immigratie- en asielrecht zou kunnen worden. Op dat beeld zal ongetwijfeld 
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam worden voortgebouwd. Maar 
op veel punten zullen de werkelijke beslissingen nog moeten worden genomen. 

394 
Zie recentelijk en uitvoerig: S. Peers, Building Fortress Europe: The Development of EU 
Migration Law, CMLR December 1998. 



Hoofdstuk 6 Evaluatie van de fase tot het verdrag van Amsterdam 

6..1 	Is harmonisatie tot stand gekomen? 

Onze beantwoording van de vraag naar de bereikte harmonisatie wordt grotendeels 
gebaseerd op door ons verricht onderzoek waarvan in deel II van dit rapport uitvoerig 
verslag wordt gedaan. 
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De Overeenkomsten van Schengen en Dublin hebben zichtbaar invloed gehad op de 
wetgevingsactiviteit van de Staten die bij die overeenkomsten partij waren. Dat blijkt uit 
ons historische onderzoek. De invloed daarvan gaat zelfs verder dan rechtstreeks uit de 
in die verdragen neergelegde juridische verplichtingen zou kunnen worden afgeleid. Zo 
heeft Duitsland in de ratificatie van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst aanleiding 
gezien tot een samenstel van maatregelen waar ook de concepten van 'kennelijk 
ongegrond zijn van asielverzoeken' en 'veilige derde landen' al voorkwamen. En ter 
gelegenheid van de beslissing over de daadwerkelijke inwerkingstelling van de Schengen 
Uitvoeringsovereenkomst is op verschillende landen, zoals Portugal, druk uitgeoefend 
om ook de algemene immigratiewetgeving te verscherpen. 

De invloed op de nationale wetgevingen van de besluiten van de Ad-Hocgroep Immigra-
tie en de JBZ-raad (verder gezamenlijk aan te duiden als 'de raadsbesluiten') is moeilijker 
te duiden. In hoofdstuk 4 is gebleken dat de harmonisatiepretentie van de meeste van 
deze besluiten dubbelzinig was, doordat enerzijds in de preambules werd gesproken van 
harmonisatie en in de tekst imperatieve formuleringen konden worden aangetroffen, 
terwijl die teksten anderzijds waren neergelegd in 'zachte' instrumenten waarin soms 
uitdrukkelijk werd vastgelegd dat zij niet bindend waren. Het Hof van Justitie was niet 
bevoegd deze besluiten te interpreteren, er was geen mogelijkheid tot een inbreukproce-
dure tegen staten die in gebreke waren de raadsbesluiten uit te voeren en er werd pas op 
termijn tot een zekere rapportageplicht besloten. Zoals de Europese Commissie het in 
1994 uitdrukte: 'The present stage of the process could therefore best be described as 
approximation rather than harmonisation of immigration and asylum policies" 95 . 

De asielbesluiten hebben meer effect gehad dan de besluiten op het gebied van het 
algemene immigratierecht. Maar ten aanzien van geen enkel raadsbesluit kon in ons 
onderzoek worden geconstateerd, dat de lidstaten er werkelijk door op een lijn waren 
gebracht. De wetgevingen van de lidstaten vertonen op de door ons onderzochte punten 
nog steeds een grote diversiteit. De beoordeling van het harmoniserende effect wordt 
overigens wel in hoge mate beinvloed door de verwachtingen die men ten aanzien van 
harmonisatie koestert. Wie unificatie had verwacht komt tot de conclusie dat de 
harmonisatie is mislukt. Maar als men zich tevreden stelt met een waarneembare 
tendens van toenadering op hoofdpunten van nationale wetgevingen, dan is - zeker bij 
de asielbesluiten die de toegang tot de asielprocedure beperken - sprake van een 

395 Communication (23.2.94) from the Commission to the Council and the European Parlia-
ment, COM(94) 23 final, par. 34. 



opmerkelijk en geenszins verwaarloosbaar resultaat. Daarbij moet worden bedacht dat 
ook in het gemeenschapsrecht de harmonisatie op tal van gebieden geleidelijk tot stand 
is gekomen. Veertien van de vijftien lidstaten kennen een afzonderlijke procedure voor 
duidelijk ongegronde asielverzoeken. Het begrip 'veilig land van herkomst' komt in de 
een of =dere vorm voor in de wetgevingen van tien lidstaten. Het luchthaventransitvi-
sum is door alle lidstaten ingevoerd. Minder goed waarneembaar is de invloed van pri-
mair op bescherming gerichte maatregelen zoals het Gemeenschappelijk Standpunt 
inzake de vluchtelingdefinitie en de Resolutie inzake tninimumwaarborgen voor de asiel-
procedure. 
Op het gebied van arbeid in loondienst en het verrichten van een zelfstandige activiteit 
bestond kennelijk van te voren al een zekere mate van overeenstemming op hoofdlijnen, 
waarin de desbetreffende resoluties weinig verandering hebben gebracht. Ten aanzien 
van gezinshereniging is de overeenstemming, zelfs op hoofdpunten echter nog ver te 
zoeken. Ook als men zich beperkt tot het recht op gezinshereniging van het op een 
huwelijk gebaseerde kemgezin, stuit men op een groot gebrek aan consensus: ver-
schillende voorwaarden ten aanzien van het huwelijk, verschillende maximumleeftijden 
voor de toe te laten kinderen, verschillende regelingen ten aanzien van adoptiefkinderen, 
verschillende regelingen ten aanzien van het al dan niet bestaan van wachttijden. In 
Oostenrijk is het recht op gezinshereniging door invoering van het quotasysteem 
volgens geluiden uit de nationale rechtspraktijk zelfs praktisch non-existent gewor- 

Het belangrijkste effect van veel raadsbesluiten moet zijn geweest, dat een bepaald beeld 
ontstond van het Europese immigratie- en asielrecht zoals het zou kunnen worden. In 
veel gevallen is blijkbaar bij de opstelling van de raadsbesluiten niet zozeer gestreefd 
naar het formuleren van nieuwe gemeenschappelijke regels, als naar het inventariseren 
van de gemeenschappelijke elementen in de diverse wetgevingen. Het nut daarvan moet 
niet worden gebagatelliseerd. Het enkele feit dat die teksten werden opgesteld heeft 
ertoe geleid dat men kon wennen aan dat beeld. Achteraf beschouwd, zijn de inspan-
ningen van de lidstaten, zoals die in de raadsbesluiten tot uiting kwamen, niet in de 
eerste plaats belangrijk geweest voor het onmiddellijke tot stand brengen van harmonisa-
tie, maar vooral om de geesten rijp te maken voor de communautarisering van immigra-
tie en asiel in het Verdrag van Amsterdam"'. 

De impulsen tot wijziging van de wetgeving in de lidstaten op het gebied van immigra-
tie en asiel tussen 1991 en 1998 zijn in hoge mate afkomstig geweest van nationale ge-
beurtenissen, zoals een regeringswisseling na gehouden verkiezingen, een uitspraak van 
een hoog nationaal rechtscollege, een spraakmakend incident of een partijpolitiek initia-
tiel De door ons verzamelde gegevens duiden erop, dat de lidstaten naar goeddunken 
gebruik hebben gemaakt van ideeen of instrumenten die door de raadsbesluiten werden 

396 

397 

Aldus de Oostenrijkse advocaat W.L. Weh uit Bregenz op 18 december 1998 in Brussel 
tijdens een door de Europese Commissie georganiseerd congres ter viering van de 30ste 
verjaardag van het vrij verkeer van werknemers. 
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Zie R. Fernhout, Justice and Home Affairs: immigration and asylum policy. From JHA 
co-operation to communautarisation, in: J.A. Winter et al., Reforming the Treaty on 
European Union. The Legal debate, The Hague, Boston, London 1996, p. 277. 



aangeleverd. Het verschil tussen een gemeenschappelijk optreden, een gemeenschappelijk 
standpunt en een resolutie, conclusie of aanbeveling is in dat opzicht niet erg groot. Zo 
hebben weliswaar alle lidstaten conform het gemeenschappelijk optreden van 4 maart 
1996 een luchthaventransitvisum ingesteld, maar de lijst van herkomstlanden waarvan de 
onderdanen zo'n visum moeten hebben is in bijna geen een lidstaat gelijk. Een relatief 
eenvoudige en eenduidige regeling als het gemeenschappelijk optreden inzake schoolreis-
jes is niet door alle lidstaten uitgevoerd. Bij de Gezinsherenigingsresolutie zijn 66k de 
schaarse bepalingen die een duidelijke uniformerende strekking hadden niet door alle 
lidstaten uitgevoerd. Zo heeft Oostenrijk nog in 1997 voor bepaalde categorieen een 
maximumleeftijd van 14 jaar voor gezinshereniging van kinderen vastgesteld, dit in strijd 
met beginsel 8 van de Resolutie. Ten aanzien van de Conclusie over de Veilige landen 
blijkt dat het beginsel in 1996 in negen van de 15 lidstaten werd toegepast, van welke 
lidstaten er slechts vijf een lijst hadden opgesteld met veilige landen van herkomst, 
welke lijsten - buiten de EG-lidstaten - slechts drie 'veilige landen' gemeenschappelijk 
hadden. 

De interne rapportage van de lidstaten lijkt geen effectieve methode te zijn geweest om 
implementatie van de raadsbesluiten af te dwingen. De Raad heeft in 1996 en in 1997 
besloten aan de hand van vragenlijsten te volgen wat de effecten van bepaalde besluiten 
op de nationale wetgevingen zijn geweest 398 . De resultaten van deze interne enquetes 
zijn niet gepubliceerd. Wij verwijzen daarorn hier relatief uitvoerig naar een recent 
artike1399  van Peers over de resultaten van zo'n enquete, waarvan hij blijkbaar kennis 
droeg. Het gaat om een rapportage uit 1996 met betrekking tot de implementatie van de 
Gezinsherenigingsresolutie, de Tewerkstellingsresolutie, de Zelfstandigenresolutie en de 
Studieresolutie. Volgens Peers suggereert de informatie in het rapport dat de lidstaten 
streven naar implementatie van de vier resoluties. Maar of dat werkelijk het geval is, 
kan uit die rapportage niet opgemaakt. Wij geven zijn bevindingen weer. 

* Met betrekking tot gezinsbereniging meldt Peers: 'Spain, France, Greece and Sweden 
reported specifically that their new or planned legislation had been or would be drafted 
with the goal of bringing national law in line with the resolution, and the Netherlands 
reported that the possible amendment of a current rule setting a maximum period for 
family reunion was influenced by its potential incompatibility with the resolution'. 

* Met betrekking tot tewerkstelling: 'Several Member States had recently adopted or 
planned legislation on admission for employment, but only Portugal stated that its 
(upcoming) legislative amendments would be introduced in order to bring national law 
"into line" with the resolution'. 

* Met betrekking tot zelfstandige activiteit: ' ... a recent Finnish declaration on the legal 
status of corporate stock-holders was apparently influenced by the distinctions drawn in 
the resolution of the self-employed. As for self-employment, France planned new rules 

398 

399 

PB. C11/1, 16.1.96; PB L 342/5, 31.12.96; PB L 178/6, 7.7.97. 

S. Peers, Building Fortress Europe: The development of EU Migration Law, CMLR 
December 1998, par. 5. 
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to implement the Uruguay Round and the resolution; new Spanish and Dutch laws 
now provided for business plans to be submitted before authorization, in accordance 
with the resolution; Dutch law recently clarified the definition of "employer" to 
prevent employment disguised self-employment; and Portugal again planned legislation 
to bring national law "into line".' 

* Met betrekking tot studie: 'Finally, Danish law had been adopted, and Greek law was 
planned, to bring national law "into line" with the students' resolution; and new 
Spanish legislation incorporated this resolution's principles. 

Ondanks deze mededelingen waaruit de intentie tot aanpassing van de nationale 
wetgevingen aan de resoluties kon blijken, vindt Peers de mate waarin de licistaten de 
resoluties implementeren moeilijk controleerbaar. De veronderstelling van lidstaten dat 
het nationale recht al in overeenstemming was met de resoluties is mogelijk niet correct, 
aldus Peers. Hoe de invloed van de resoluties op de praktijk is, kan niet worden 
gemeten. Alleen Frankrijk en Finland meldden circulaires te hebben uitgevaardigd om 
aan de resoluties te voldoen. Bovendien zijn veel resoluties zo vaag, dat het moeilijk is, 
er inbreuk op te maken, aldus Peers. Onze bevindingen ten aanzien van de geschiedenis 
en de inhoud van wetgevingen van de lidstaten bevestigen de gegrondheid van de scepsis 
van Peers op het gebied van de door hem besproken resoluties. 

6.2 	Effectiviteit van de maatregelen voor de samenhang van het rechtsgebied, de effectivi- 
teit van de uitvoering, de bescberming van de belangen van de lidstaten en de be-
scherming van rechten van individuen 

Als het gaat om de effectiviteit voor het bereiken van samenhang van het rechtsgebied, 
staan de Schengen Uitvoeringsovereenkomst en de Overeenkomst van Dublin bovenaan. 
Zoals hiervoor is gebleken, hebben de raadsbesluiten zowel door de onduidelijke 
harmonisatiepretentie van veel besluiten als door andere factoren weliswaar invloed 
gehad, maar is de effectiviteit vooralsnog beperkt geweest. De controle van de Raad op 
de voortgang van de uitvoering van raadsbesluiten door middel van vragenlijsten lijkt 
evenmin erg doeltreffend te zijn, enerzijds doordat een precieze controle erg gedetailleer-
de vragenlijsten vergt, anderzijds doordat de verschillen tussen de nationale stelsels in de 
beantwoording niet altijd even scherp tot uiting komen. Ook de effectiviteit van de 
uitvoering is het duidelijkst gewaarborgd in de Overeenkomsten van Schengen en van 
Dublin, hoewel ten aanzien van de overdracht van asielzoekers nog veel praktische 
problemen bestaanc°. Ten aanzien van alle instrumenten heeft het harmoniserende en 
coordinerende effect van uitleg door het Hof van Justitie tot nu toe ontbroken. 

De vraag naar de effectiviteit van de beschertning van de belangen van de lidstaten 
vraagt om enige precisering. Bescherming kan in actieve en in passieve zin worden 
opgevat. Van actieve bescherming van de belangen van de lidstaten kan men spreken als 
de bescherming het beoogde gevolg is van genomen maatregelen. Van passieve bescher- 

400 Zie Kay Hailbronner en Claus Thierry over de ervaringen met de SUO in: 'Schengen II 
und Dublin - Der zustandige Asylstaat in Europa' in ZAR 1997, 2, p. 55 - 66. 
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ming kan men spreken als in de genomen maatregelen de bescherming van andere belan-
gen onderbelicht blijft. Voorts kunnen fundamentele verschillen van inzicht in het 
wezen, het doel en de functie van een staat aan de oppervlakte komen als men probeert 
nauwkeurig aan te geven waarin de belangen van de lidstaten zijn gelegen. Het is niet 
onze bedoeling deze fundamentele vragen hier te behandelen. Wij zullen alleen de 
actieve bescherming in de beschouwing betrekken en wij zullen alleen die belangen van 
de lidstaten bezien zoals die door de vertegenwoordigers van de lidstaten zelf expliciet 
of impliciet zijn aangegeven. Wij zullen de vraagstelling derhalve aldus opvatten: in 
hoeverre leiden de maatregelen tot de kenneltjk beoogde bescherming van de kennelzjk 
als zodanig aangemerkte belangen van de lidstaten? Het 'subjectieve' belang van de 
lidstaten moet dan worden omschreven als het beheersen van immigratiestromen en het 
evenredig verdelen van de lasten. In die zin komen weer de overeenkomsten van 
Schengen en Dublin naar voren als de meest effectieve. De verdeling van asielzoekers 
werkt, al is het verre van perfect en evenredig. Het afschermen van het gezamenlijke 
gebied tegen ongewenste personen door middel van signalering in het SIS, door een 
uniform visum en toegangverleningsbeleid werkt ten aanzien van de Schengenstaten 
waar de SUO in werking is gesteld. Of alle maatregelen die in het kader van Schengen 
en in het kader van de derde pijler tegen illegale imrnigratie zijn genomen effectief zijn 
kunnen wij niet waarnemen. 

De bescherming van de rechten van individuen is reeds daarom onder de maat gebleven 
omdat de individuele rechtsbescherming in zaken van immigratie nooit als een serieus 
onderwerp van harmonisatie ter hand is genomen. Ten aanzien van asielzoekers is dat 
anders, maar ook de Resolutie inzake minimumwaarborgen voor asielprocedures bevat 
op belangrijke punten lacunes. De belangrijkste rechten van het individu zijn de 
mensenrechten. De nakoming van verplichtingen uit het EVRA4, met name artt. 3 en 8 
en de nakoming van verplichtingen uit het Vluchtelingenverdrag komt in de raadsbeslui-
ten voomamelijk naar voren als een streven naar het laagst toelaatbare minimum. Een 
uitzondering is wellicht de in de Overeenkomst van Dublin neergelegde verplichting tot 
het in behandeling nemen van elk asielverzoek dat aan de grens of op het grondgebied 
wordt ingediend, een verplichting die volgens velen niet rechtstreeks uit het Vluchtelin-
genverdrag voortvloeidesm. 

6.3 	Is een ruimte van vrtjheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand gekomen? 

Van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, zeker in de voile omvang 
van de doelstelling, zoals die in paragraaf 3.2 is geinterpreteerd, is nog geen sprake. Dat 
komt niet alleen door de afgescheiden positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
ten opzichte van de controle aan de binnengrenzen, of doordat de beoogde harmonisatie 
nog in een beginstadium verkeert. Dat komt ook doordat rechtsstatelijke waarborgen en 
garanties van mensenrechten bij de maatregelen, die wel zijn genomen, stiefmoederlijk 

Uit art. 3 jo. 1 EVRM vloeit in elk geval wel een verplichting voort om bescherming te 
bieden aan eenieder die zich - binnen of buiten het grondgebied - onder de rechtsmacht 
van een verdragsstaat bevindt. Zie hierover P. Boeles, Vrij verkeer van personen, mensen-
rechten aan de buitengrenzen, SEW 1990, P.  708, 709. 
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bedeeld zijn gebleven. Dat geldt zowel voor de maatregelen die in de vorm van een-
overeenkomst zijn gegoten als die welke de vorm van gemeenschappelijke standpunten, 
resoluties, conclusies, etc. hebben gekregen. Individuele rechtsbescherming heeft te 
weinig prograrrunatische aandacht gekregen. En aan versterking van de positie van 
gevestigde derdelanders is zo goed als niets gedaan. Wat de asielregelgeving betreft heeft 
het ontwikkelen van defensieve en proactieve instrumenten tot indamming van stromen 
asielzoekers de voorrang gekregen boven een serieuze lastenverdeling tussen de lidstaten 
die het mogelijk zou maken oplossingen te vinden voor korte- en lange-termijnproble-
men in de opvang en verwerking van grate aantallen vluchtelingen. Ook voorzover de 
doelstelling van het totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid niet gericht is op de directe belangen van individuen, en inhoudt dat het 
irrunigratie- en asielrecht beheersbaar en uitvoerbaar moet zijn, blijft in het huidige 
stadium nog veel te wensen over. 

Ook de Raad en de Commissie menen dat de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid nog niet is tot standgekomen. Zij hebben daarom een gezamenlijk 
actieplan opgesteld (aangenomen door de Raad op 3 en 4 december 1998). 

6.4 	Welke onderwerpen moeten nog geregeld? 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat zeer veel, zo niet alle onder-
werpen, waarin niet door - bindende - overeenkomsten is voorzien, nog op een 
behoorlijke en samenhangende manier moeten worden geregeld. Mogelijk kan een 
uitzondering warden gemaakt voor puur organisatorische aangelegenheden, zoals de 
instelling van CIREA en CIREFI, en het bevorderen van samenwerking op het gebied 
van informatiestages. Maar het CIREA-overleg kan hooguit worden gezien als een eerste 
sup op weg naar een gemeenschappelijke beoordeling van de situatie in landen van 
herkomst. Een werkelijk Europees informatievoorzieningssysteem vergt de oprichting 
van een Gemeenschappelijk Europees onafhankelijk onderzoeks- en documentatiecen-
tnm*u. Oak de materie die wel in overeenkomsten is neergelegd behoeft bijstelling. 
Dat geldt voor Schengen voor de nog niet opgeloste problemen rand de wederzijdse 
erkenning van beleidsruimte op het gebied van toegang, verblijf en openbare orde en de 
rechterlijke proportionaliteitstoetsing. Voor Dublin geldt dat met betrekking tot een 
aantal niet opgeloste praktische problemen, de evenredige lastenverdeling en het niet 
opgeloste vraagstuk van de rol van het EVRM in het Europese asielrecht. In het 
algemeen kan worden gezegd, dat de overeenkomsten en maatregelen democratische 
legitimering ontberen. De ontwerpen van de Schengen Uitvoerings Overeenkomst en de 
Overeenkomst van Dublin waren geheim totdat zij werden getekend. De nationale 
parlementen hadden vervolgens nog slechts een optie: ratificeren of niet ratificeren. De 
meerderheid van de besluiten van de Ad Hocgroep Irrunigratie en de JBZ-Raad is tot 
standgekomen vOordat het Europees Parlement ervan kennisnam. Ontwerpen van die 
besluiten zijn slechts voorgelegd aan die nationale parlementen die zich een instem-
mingsrecht hadden voorbehouden. Dat instemmingsrecht moest dan echter vaak op zeer 

402 Zo ook de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten in haar advies van 30 

oktober 1998, p. 7. 
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korte termijn worden uitgeoefend, en kon nauwelijks leiden tot een diepgaand inhoude-
lijk parlementair debat. Het Verdrag van Amsterdam biedt de kans om het regelgevende 
werk en het denkwerk dat de afgelopen tien jaar is verricht, met tijdige inschakeling van 
het Europees Parlement, om te zetten in adequate en rechtvaardige communautaire 
wetgeving waarvan de reikwijdte door het Hof van Justitie kan worden uitgelegd. 

In dat opzicht lijken de Raad en de Comrnissie een te optimistisch oordeel te hebben 
over wat reeds is bereikt. In een ontwerp Actieplan van de Raad en de Comrnissie over 
het tot stand brengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, 
aangenomen op 3 en 4 december 1998, zijn prioriteiten gesteld voor de eerste twee jaar 
en de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Daarin 
wordt als uitgangspunt gehuldigd, dat de doeleinden van art. 62 en 63(3)(b) al groten-
deels zullen zijn bereikt door de integratie van het Schengen-acquis met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Voorts wordt ten 
aanzien van het 'derde pijler acquis' gezegd, dat moet worden bezien of, en zo ja welke 
van de huidige bepalingen door meer effectieve moeten worden vervangen 403 . Eerder 
in dat actieplan was geconstateerd dat de instrumenten die tot dusverre op het gebied 
van immigratie en asiel waren aangenomen dikwijls twee zwakheden vertonen: enerzijds 
het feit dat zij veelvuldig zijn gebaseerd op niet juridisch bindende besluiten, anderzijds 
het ontbreken van een adequate regeling om de nakoming te controleren" 4. Die 
zwakke punten kunnen, aldus het actieplan, in het kader van Titel IV 'waar nodig' 
worden gecorrigeerd. Dat klinkt alsof er ook raadsbesluiten zouden zijn die zonder 
aanpassing aan of inpassing in het communautaire kader zouden kunnen blijven. 
Gedacht wordt wellicht aan relatief overzichtelijke en duidelijke gemeenschappelijke 
optredens, zoals die inzake de luchthaventransitvisa en de schoolreisjes. Wij menen dat 
ook die instrumenten ondubbelzinnig in communautaire instrumenten moeten worden 
omgezet. 

Door dit gezamenlijk actieplan van de Raad en de Commissie 1998 lijken eerdere 
werkprogramma's en mededelingen naar de achtergrond verplaatst, al was het maar 
omdat bij dit actieplan voor het eerst in de geschiedenis van de Europese regelgeving op 
gebied van immigratie en asiel sprake is van een gezamenlijk stuk van de Raad en de 
Cornrnissie. Voorts is een gedetailleerde bestudering van die oudere werkplannen in het 
kader van de vraag, welke onderwerpen nog moeten worden geregeld, niet van relevante 
betekenis, nu wij al hebben geconcludeerd dat vrijwel alle onderwerpen die niet in 
juridisch bindende instrumenten zijn neergelegd alsnog op een behoorlijke manier 
dienen te worden geregeld. 

In het kader van de hier voorliggende vraag is nog wel interessant om na te gaan welke 
in werkprogramma's genoemde onderwerpen in het geheel nog geen aandacht hebben 

403 

404 

'to decide which, if any, of the present provisions should be replaced by more effective 
ones' 

'However, the instruments adopted sofar often suffer from two weaknesses: they are 
frequently based on "soft law", such as resolutions or recommendations that have no 
legally binding effect. And they do not have adequate monitoring arrangements'. 
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406 In dit rapport baseren wij ons op de ontwerpversie van 4 december 1998, nr. 07.12. 
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gekregen. Op 3 december 1991 hadden de Europese ministers, belast met immigratieza-
ken een rapport opgesteld met een werkprogramma met betrekking tot het migra-
tiebeleies. Vervolgens zijn in een resolutie van 14 oktober 1996 prioriteiten gesteld 
voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1998. De prioriteitenlijst bleek in 
1996 ten opzichte van 1991 enigszins te zijn verschoven. Als de onvolkomenheden van 
de raadsbesluiten even terzijde worden gelaten, en als alleen worth gekeken naar de 
onderwerpen die zijn behandeld, dan is aan de meeste punten, genoemd in 1991 in meer 
of mindere mate wel aandacht besteed. Een enkel onderwerp is echter in het geheel niet 
behandeld: met name het formuleren van de rechten die worden gegarandeerd aan uit te 
zetten personen. Ook is geen aandacht besteed aan een op de lange tertnijnbehoefte aan 
arbeidskrachten gebaseerd toelatingsbeleid. In de prioriteitenlijst van 1996 komen die 
punten ook niet meer voor. De daar vermelde werkzaamheden op het gebied van 
immigratie en asiel waren in juni 1998 vrijwel alle nog niet tot een afronding gekomen. 

De Commissie had in haar Mededeling van 23 februari 1994 aan de Raad en het Euro-
pese Parlement over inunigratie- en asielbeleid eveneens een werkprogramma geformu-
leerd. Dit was breder en ambitieuzer dan de werkplannen van de Raad. Ook werd meer 
aandacht besteed aan de positie van de individuen om wie het ging. Een conventie over 
gezinshereniging, harmonisatie van het humanitaire toelatingsbeleid ten aanzien van 
kwetsbare groepen, het vaststellen van minimumstandaarden voor de behandeling van 
illegalen, verzekering van de positie van gevestigde derdelanders, het totstandbrengen 
van vrij verkeer voor legale derdelanders: dat waren prioriteiten van de Commissie die 
in de werkplannen van de Raad niet, of in verzwakte von m voorkwamen, en war in de 
loop van de jaren niets of vrijwel niets is gedaan. 

6.5 Ha actieplan van de Raad en de Commissie" 

Hoewel het prioriteitenschema van het Actieplan van de Raad en de Commissie door de 
korte programmatische formuleringen weinig inhoudelijke informatie prijs geeft, biedt 
het interessante aanknopingpunten voor toekomstige ontwikkelingen. 

Binnen twee jaar moet het volgende tot stand zijn gebracht: 
Op het terrein van asiel: verbetering van de toepassing van de Overeenkomst van 
Dublin, transformatie van de rechtsbasis naar het systeem van Amsterdam, studie 
naar aanpassing van het mechanisme van een verantwoordelijke lidstaat in 
gevallen van gescheiden gezinsleden en om een bevredigende regeling te vinden 
voor het probleem van de bescherming wanneer een vluchteling naar een ander 
land verhuist, implementatie van Eurodac, minimumnormen voor asielprocedu-
res, onder andere met het oog op de verkorting van de duur van de asielprocedu-
res; in dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan de situatie van kinde- 

Het rapport is weergegeven in E. Guild, The Developing Immigration and Asylum 
Policies of the European Union, Kluwer Law International, Den Haag, Londen, Boston, 
1996, p. 449 e.v. 
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ren. beperking van 'secundaire bewegingen' van asielzoekers tussen lidstaten, 
vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers met bijzonde-
re aandacht voor kinderen, en het bestuderen van de voor- en nadelen van een 
eenvormige Europese asielprocedure. 
Op het terrein van immigratie: Het tot standbrengen van een instrument inzake 
de wettige status van legale immigranten, het vaststellen van een samenhangend 
EU-beleid inzake terugname en terugkeer, bestrijding van illegale immigratie door 
voorlichtingscampagnes in landen van doorreis en van herkomst. 
Op het terrein van asiel en immigratie: Bestudering van oorsprong om een 
landspecifieke geintegreerde aanpak te formuleren 
Op het terrein van grensbewaking en vrij personenverkeer: het vaststellen van 
procedures en voorwaarden voor verlening van visa, het opstellen van een 
gemeenschappelijke lijst van landen voor welker onderdanen luchthaventransit-
visa verplicht zijn (afschaffing van de huidige 'grijze lijst'), vaststelling van regels 
over een uniform visum, opstelling van een verordening inzake landen waarvan 
de onderdanen van visumplicht zijn vrijgesteld en waarvan de onderdanen visum-
plichtig zijn, bevordering van harmonisatie van de wetgeving inzake vervoerders-
verantwoordelijkheid. 

Ten opzichte van de volgende, 'zo spoedig mogelijk, in overeenstemming met het 
Verdrag van Amsterdam' te nemen maatregelen hebben de Raad en de Comissie het 
tijdschema in het midden gelaten: 

- minimumnormen voor bescherming van ontheemden, bevorderen van even-
wicht tussen de lidstaten in de ontvangst van ontheemden, en het dragen van de 
gevolgen daarvan 

Uit deze lijst blijkt dat verbetering van de toepassing van het systeem de Overeenkomst 
van Dublin en de ten dienste daarvan staande implementatie van Eurodac de hoogste 
prioriteit krijgt. Bij het opstellen van minimumnormen voor asielprocedures wordt de 
nadruk gelegd op de verkorting ervan. Ten aanzien van immigratie valt op dat hoge 
prioriteit is gegeven aan een 'instrument' inzake de wettige status van legale immigran-
ten. 

Binnen vijf jaar moet volgens het actieplan het volgende zijn bereikt: 
Op het terrein van asiel en immigratie: vaststelling en uitvoering van de maatre-
gelen opgesomd in de Europese migratiestrategie. 
Op het terrein van asiel: aanneming van rninimumnormen om onderdanen van 
derde landen als vluchteling aan te merken, vaststelling van minimumnormen 
voor subsidiaire bescherming van personen die internationale bescherming 
behoeven; 
Op het terrein van immigratie: verbetering van de mogelijkheden tot verwijde- 
ring van personen aan wie een verblijfsrecht is geweigerd door betere EU-
coordinatie, door toepassing van terugnameclausules en de ontwikkeling van 
officiele Europese (ambassade)rapporten over de situatie in landen van oorsprong. 
* Op de twee volgende gebieden zou volgens het actieplan moeten worden 
gestreefd naar een 'tijdige verbetering van de situatie', hoewel het Verdrag van 
Amsterdam geen tijdslimiet van vijf jaar stelt: opstelling van regels over de 
voorwaarden voor toegang en verblijf - ook met het oog op gezinshereniging, 
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standaarden voor procedures voor de afgifte van lange-terrnijnvisa en verblijfsver-
gunningen, en vaststelling van de voorwaarden waaronder legaal in een lidstaat 
verblijvende derdelanders in andere lidstaten mogen verblijven. 
Op het terrein van grensbewaking en vrij personenverkeer: uitbreiding van het 
Schengenmechanisme van vertegenwoordiging bij de afgifte van visa, aandacht 
voor nieuwe technische ontwikkelingen voor de beveiliging van een uniform 
visummodel (sticker). 

Blijkens deze lijst van tweede prioriteiten wordt nadruk gelegd op de inhoud van het 
beleid ten aanzien van de erkenning van vluchtelingen, en op tijdige verbetering van de 
situatie met betrekking tot de mogelijkheid van legale derdelanders om in alle EU-
lidstaten te verblijven en de vaststelling van een inhoudelijke en procedurele immigratie-
regelgeving. 

De meeste voortgang is geboekt op twee gebieden: 
a. unificatie van de regels voor toegang, met inbegrip van de verlening en wijziging 

van visa voor kort verblijf, tot een gezamenlijk grondgebied van thans 13 
lidstaten, en de oprichting en regeling van een gezamenlijk signaleringssysteem 
voor weigering van toegang tot dat gebied op grand van, kort gezegd, de openba-
re orde. 

b. unificatie van de regels voor toegang tot de asielprocedure in 15 lidstaten, voorzo- 
ver het de aanwijzing van het verantwoordelijke land voor de behandeling van 
asielverzoeken betreft. 

Hier zijn bindende regels tot stand gekomen in de vorm van overeenkomsten. Een 
verklaring voor het feit dat juist bier de meeste consensus kon worden bereikt is 
wellicht, dat de nationale bevoegdheden op het gebied van toelating van onderdanen van 
derde landen grotendeels onaangetast bleven, en dat de gezamenlijke maatregelen 
uitzicht boden op een meer effectieve gezamenlijke beheersing van de toestroom van 
immigranten en asielzoekers. 

Vervolgens kan worden vastgesteld dat reele toenadering van de wetgevingen van de 
lidstaten vooral is bereikt ten aanzien van het beperken van de toegang tot de asielpro-
cedures door toepassing van de in de jaren negentig ontwikkelde begrippen duidelijk 
ongegrondheid, derde land van ontvangst en veilige landen van herkomst, en door 
toepassing van het instrument van het luchthaventransitvisum. Ook bier kan worden 
waargenomen dat de betrokken maatregelen de nationale bevoegdheden ten aanzien van 
toelating van derdelanders grotendeels onverlet lieten, en dat de maatregelen uitzicht 
boden op een meer effectieve (gezamenlijke) beheersing van de toestroom van (immi-
granten en) asielzoekers. Minder evident is de werkelijk bereikte toenadering van de 
wetgevingen ten gevolge van de resolutie waarin minimumwaarborgen voor de asielpro-
cedure zijn neergelegd. Deze resolutie laat overigens aan de lidstaten grote beleidsvrij-
heid als het gaat am toepassing van de begrippen duidelijk ongegrondheid, derde land 
van ontvangst en veilige landen van herkomst. 

De maatregelen die betrekking hadden op harmonisatie van het inhoudelijke beleid ten 



139 

aanzien van verblijfsaanvaarding van irnmigranten en asielzoekers (de vluchtelingdefini-
tie, toelating voor arbeid in loondienst of als zelfstandige, toelating voor studie, 
gezinshereniging) hebben weinig waarneembaar effect gehad. De indruk bestaat dat 
nationale politieke ontwikkelingen meer invloed hadden op de vorming van recht dan 
de onder de derde pijler genomen besluiten. Het gemeenschappelijke standpunt inzake 
de vluchtelingdefinitie lijkt relatief meer impact te hebben gehad dan de resoluties ten 
aanzien van irnmigratie. Van een werkelijke bereidheid om het nationale toelatingsbeleid 
ten aanzien van burgers van derde landen is echter nog weinig gebleken. 

De belangen van de betrokken individuen zijn in veel opzichten onderbedeeld gebleven. 
Aan bevordering van het vrij verkeer van gevestigde derdelanders, versterking van de 
rechtspositie van gevestigde imrnigranten, aan het waarborgen van eerlijke en effectieve 
procedurele rechtsmiddelen tegen besluiten op het gebied van immigratie, is onvoldoen-
de gedaan. De genomen maatregelen zijn op het gebied van rechtsbescherming vaak 
lacuneus. 

Een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waaraan, met inachtneming van 
de voor derdelanders geldende voorwaardelijkheid van hun mogelijke aanspraken op 
toegang en verblijf in die ruimte, ook burgers van derde landen deelachtig zijn, is nog 
niet tot standgekomen. Ook uit oogpunt van effectieve bescherming van de openbare 
orde en de veiligheid van burgers en ingezetenen is van een dergelijke ruimte nog geen 
sprake. 

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam zal de kans moeten worden 
aangegrepen om het regelgevende werk en het denkwerk dat de afgelopen jaren is 
verricht om te zetten in adequate en rechtvaardige communautaire wetgeving. Dat geldt 
in elk geval de meeste, zo niet alle, onderwerpen waarin niet reeds door bindende 	• 
overeenkomsten is voorzien. Maar ook de materie die in de Schengen Uitvoeringsover-
eenkomst en de Overeenkomst van Dublin is geregeld, zal naar onze mening behoren te 
worden bijgesteld en in communautaire instrumenten te worden geregeld. 

De prioriteiten zoals die zijn vastgesteld in het actieplan van de Raad en de Comrnissie 
voor de uitvoering van het werkprogramma dat in Titel IV EG-verdrag is opgesteld 
zullen de politieke agenda van de komende jaren bepalen. In het volgende hoofdstuk 
zullen wij - op basis van de algemene doelstelling van het bereiken van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - op een aantal door ons cruciaal geachte punten 
aanbevelingen doen voor de tenuitvoerlegging van het actieplan, waarbij wij tevens 
inhoudelijke modificaties en verschuivingen in het tijdschema zullen voorstellen. 
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