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Hoofdstuk 7 Harmonisatie krachtens het verdrag van Amsterdam 
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7.1 Het programma van titel IV EG-verdrag: enkele algemene opmerkingen 

Het harmonisatieprogranuna op het gebied van vrij verkeer van personen, asiel en 
immigratie staat voor het grootste deel in de artikelen 61, 62 en 63 van het EG-verdrag. 
De meeste onderdelen moeten binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het verdrag 
zijn verwezenlijkt, andere mogen meer tijd vergen. Aan dat programma wordt niet 
deelgenomen door het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, maar zowel het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland als Denemarken hebben mogelijkheden opengehouden 
om in de een of andere vorm toch maatregelen die krachtens titel IV zijn genomen toe 
te passen of (in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) aan de aanneming 
daarvan mee te werken. De complicaties, samenhangend met de aparte positie die is 
ingenomen door het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, zullen wij in ons 
rapport grotendeels buiten beschouwing laten. Wij richten ons in dit hoofdstuk op de 
vorming van het immigratie- en asielrecht zoals dat moet gaan gelden voor in ieder 
geval de twaalf andere lidstaten. Van belang is daarbij hoe het programma al bij de 
inwerkingtreding van het verdrag zal zijn uitgevoerd doordat het Schengen acquis dan 
van toepassing is op dertien van de vijftien lidstaten, waarbij de Raad dan in de plaats 
treedt van het Uitvoerend Comite. 

Op het eerste gezicht is het programma van Titel IV geformuleerd alsof het alleen gaat 
cm immigratie en asiel op het grondgebied van een van de lidstaten. Zo gaat het in art. 
63 lid 1 om het vaststellen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek, de opvang van asielzoekers in de lidstaten en de procedures in de 
lidstaten, in lid 2 sub b over evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten en in lid 
3 sub a over afgifte van langlopende visa en verblijfstitels door de lidstaten. Maar die 
bepalingen zijn niet onverenigbaar met het ontstaan van een vluchtelingstatus of een 
andere verblijfstitel die recht geeft op verblijf in het gezamenlijke grondgebied. En op 
het gebied van visa is in art. 62 leden 1 en 3 al ronduit rekening gehouden met een 
recht om op het gezamenlijke grondgebied te reizen. De vraag voor welk grondgebied 
een verblijfstitel geldig is, wordt in art. 63 in het midden gelaten. Voor het vormen van 
immigratie- en asielrecht voor het gezamenlijke grondgebied van de lidstaten zou men 
een expliciete rechtsgrondslag kunnen vinden in art. 63 lid 4 EG-verdrag: er is immers 
in dat artikellid geen beperking gesteld aan de 'rechten en voorwaarden volgens welke 
onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, in andere lidstaten 
mogen verblijven'. Een radicale implementatie van art. 63 lid 4 zou kunnen inhouden 
dat iedere derdelander die tot het grondgebied van een lidstaat is toegelaten, zich 
automatisch ook onder dezelfde voorwaarden op het grondgebied van de andere 
lidstaten zou mogen bevinden. Aldus zou op basis van art. 63 lid 4 EG-verdrag een 
immigratie- en asielrecht voor het gezamenlijke grondgebied ontstaan. 

Het instellen van een 'communautaire vreemdelingenpolitie' of 'communautaire 
grensbewakingsdienst' is kennelijk niet de bedoeling van het in Titel IV neergelegde 
werkprogramma. Aldus, zij het in eerste instantie vooral met betrekking tot criminali- 



teitsbestrijding, ook de Raad en de Commissie in hun Actieplan van 3 en 4 december 
1998: 'The agreed aim of the Treaty is not to create a European Security area in the 
sense of a common territory where uniform detection and investigation procedures 
would be applicable to all law enforcement agencies in Europe in the handling of 
security matters. Nor do the new provisions affect the exercise of the responsibilities 
incumbent upon Member States to maintain law and order and safeguard internal secu-
rity'. In art. 61 sub d, art. 62 en art. 66 EG-verdrag gaat het om samenwerking, niet om 
enigerlei vorm van samensmelting. De vortng van een communautaire vreemdelingen-
politie of grensbewakingsdienst en het regelen van de hierarchische bevoegdheden 
binnen en boven zo'n apparaat zou institutionele voorzieningen vergen waarin titel IV 
niet voorziet. Het is echter de vraag of de voorzienbare behoefte aan het creeren van 
een hechte organisatorische structuur waarbinnen de samenwerking tussen overheids-
diensten wordt gecoordineerd nu niet zal leiden tot een pseudocommunautair controle-
apparaat dat zich aan democratische controle zou kunnen onttrekken. 

Voorts blijkt, dat met incorporatie van het Schengen acquis op veel programmapunten 
al een basisregeling zal zijn ontstaan. De vraag zal dan niet meer zijn, of al dat werk 
nog eens moet worden overgedaan door het concipieren van een geheel nieuwe 
communautaire maatregel. De vraag wordt (a) of deze regels voorzover de grondslag in 
Titel VI EG-verdrag ligt, in aangepaste vorm moeten worden hergeformuleerd tot 
communautaire instrumenten, dan we! (b) welke maatregelen er nodig zijn om de via 
Schengen gegeven regels aan te vullen en waar nodig te corrigeren. Voor belangrijke 
andere programmapunten zou men kunnen overwegen het JBZ-acquis aan te passen en 
over te plaatsen in communautaire maatregelen, dan wel gebruik te maken van de door 
de Europese commissie ontworpen voorstellen. 
In het werkprogramma inzake asiel is niet duidelijk welk belang en welke plaats naast 
het Vluchtelingenverdrag wordt toegekend aan art. 3 EVRM en art. 3 VN-verdrag tegen 
foltering. In art. 63, eerste lid, EG-verdrag wordt gesproken van maatregelen inzake asiel 
in overeenstetnming met het Vluchtelingenverdrag 'en andere desbetreffende verdragen'. 
Met name is niet duidelijk of met het 'aanmerken als vluchteling' en de 'toekenning of 
intrekking van de vluchtelingstatus' in art. 63 sub 1 onder c uitsluitend is gedoeld op 
'vluchtelingschap' in de zin van het Verdrag van Geneve. In het Actieplan van de Raad 
en de Commissie wordt, evenals in art. 63 EG-verdrag onderscheid gemaakt tussen 
erkenning als vluchteling en (subsidiaire) bescherming van (ontheemden en) personen 
die anderszins internationale bescherming behoeven. Daaruit kan echter niet worden 
opgemaakt dat de bescherming krachtens art. 3 EVRM en art. 3 VN-verdrag tegen 
foltering van 'subsidiaire' aard zou mogen of moeten zijn. Net  lijkt mogelijk, dat de 
Raad op basis van art. 63 een nieuw - communautair - begrip 'vluchteling' introduceert 
waarin ook de bescherming krachtens het EVRM en het VN-verdrag tegen foltering is 
vervat. 

7.2 Titel IV EG-verdrag en de dilemma's 
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Het Verdrag van Amsterdam biedt voor het eerst een juridisch raamwerk waarbinnen 
een samenhangend communautair immigratie- en asielrecht tot stand kan komen. Zoals 
in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd zal dat recht voor een groot deel van de 
onderwerpen nog (opnieuw) moeten worden gevormd. Het zal echter nog niet zo 



eenvoudig zijn de kansen die het Verdrag van Amsterdam biedt waar te maken. De 
Raad en de Commissie zullen de komende jaren met een aantal moeilijke - oude en 
nieuwe - dilemma's worden geconfronteerd. De belangrijkste daarvan lijken ons deze: 

407 

408 

409 Demografisch verslag 1997, Directoraat-generaal werkgelegenheid, industriele 
betrekkingen en sociale zaken, gepubliceerd in 1998. 
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Hoe moet een evenwicht worden gevonden tussen de wens tot beheersing van 
irnmigratie enerzijds en de wens tot het bevorderen van integratie van irrunigran-
ten anderzijds? 

Er bestaat een evidente en inherente spanning tussen de doelstellingen van een op re-
strictiviteit gericht toelatingsbeleid en de doelstellingen van een op integratie van 
immigranten gericht binnenlands beleid. De negatieve effecten van die spanning op de 
integratie zijn des te sterker naarmate de onzekerheid over de verblijfspositie blijft 
voortduren na de eerste toelating. Dit dilemma kan ook worden beschreven als een 
conflict tussen korte-termijnproblemen met de opvang van nieuwe irnmigranten en 
asielzoekers en de doelstelling op lange termijn: integratie van legale immigranten. Op 
de lange termijn bezien is integratie voor het bereiken en in standhouden van een 
harmonieuze en goed functionerende samenleving een essentiele doelstelling en blijkt 
beheersing van immigratie geen doel op zich zelf, maar eerder een middel te zijn. Op 
korte termijn leidt immigratie tot problemen met het absorbtievermogen van de maat-
schappij, tot kosten, tot cultuurschokken, wederzijdse angstgevoelens en agressie. In de 
politiek pleegt de korte termijn de meeste aandacht op te eisen, dus juist voor politieke 
organen ligt hier een bijzonder moeilijk dilemma. 

Hoe moet Europese regelgeving, die wordt ontworpen in een tijdsgewricht 
waarin beperking van immigratie voorop staat, zodanig vorm krijgen dat ook het 
bevorderen van imrnigratie in de toekomst mogelijk blijft, wanneer dat uit econo-
misch of demografisch oogpunt wenselijk is? 

De heersende visie op arbeidsmigratie is restrictief 407. De Commissie heeft in 1997 
geconstateerd dat de lidstaten een selectief beleid voeren met betrekking tot toelating 
met het oog op arbeid in loondienst en als zelfstandige. De Commissie was van oordeel 
'dat de huidige economische en arbeidsmarktsituatie het opheffen van dit beleid niet 
toelaat, hoewel zij geenszins instemt met het denkbeeld dat immigratie volledig moet 
worden stopgezet' 408. In het algemeen wordt de heersende werkloosheid aangevoerd als 
reden voor dit beleid. Op langere terrnijn heeft het vergrijzende Europa volgens 
demografen echter mogelijk behoefte aan meer immigranten dan er thans worden 
toegelaten. Volgens een demografisch verslag van de Europese Commissie uit 1997 4°9  
heeft de groei van de werkende bevolking in de lidstaten zich rond 1995 gestabiliseerd 

Zie bijvoorbeeld de algemene beleidsoverwegingen bij 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 tewerkstelling, PB C 
274/3, 19.9.96. 

Toelichting bij het 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, PB C 337/9 e.v., 7.11.97. 
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en zal de werkende bevolking rond 2010 gaan afnemen. Ongeveer tezelfdertijd zal het 
totale aantal afhankelijke personen gaan toenemen. Zelfs als er een breuk intreedt in de 
vruchtbaarheidstrends zal dit op de lange termijn niet voldoende zijn om de relatieve 
toename van het aantal afhankelijken te voorkomen. 'Bij toekotnstige trends in de 
ontwikkeling van de bevolking in de werkende leeftijd zouden rnigratiestromen een 
belangrijke rol kunnen spelen, aldus het verslag van de Europese Commissie. 'Migratie 
heeft er in zekere mate toe bijgedragen dat deze bevolkingsgroep het laatste decennium 
is toegenomen en minder snel is vergrijsd'. Net potentiele reservoir van initiatief, 
ondememingsgeest en talent dat door middel van immigratie binnenkomt zal aanvanke-
lijk vaak niet direct zichtbaar worden. Op de langere termijn moet immigratie, mks 
goed begeleid door o.a. op integratie gerichte maatregelen, echter juist kunnen bijdragen 
tot uitbreiding van de economische activiteit. Ook door andere economische factoren 
kan de arbeidsmarktsituatie in de loop van de tijd weer veranderen. Het is dus van 
belang dat de Europese regelgeving de lidstaten niet aan handen en voeten bindt bij het 
voeren van beleid. 

Hoe kunnen immigratie en asiel effectief worden beheerst zonder dat het onge- 
wenste neveneffect optreedt van het uitlokken van intemationale criminaliteit? 

Mensensmokkel wordt pas lucratief als er voor de aspirant-immigranten geen redelijke 
alternatieven zijn om bun reisdoel te bereiken. Wij hebben gezien dat de toeneming van 
de organisatiegraad, de misdadigheid en geldbelustheid van mensensmokkelaars in de tijd 
samenvalt met de uitbreiding van visumverplichtingen en de invoering van maatregelen 
zoals pre-boarding checks, strafbaarstelling van vervoersondernemingen die document-
loze reizigers vervoeren, strafbaarstelling van mensensmokkel, invoering van luchthaven-
transitvisa, etc. Wij vermoeden dat het kiezen van repressieve beheersingsmethoden nu 
juist die tegenkrachten oproept die men wil bestrijden. Daar staat tegenover dat repres-
sieve beheersingsmethoden, ook in een evenwichtig pakket, niet kunnen ontbreken. Net  
gaat dus om het zoeken naar een goede balans, waarbij gedacht kan worden aan 
beperking van het aantal plaatsen waar asiel aangevraagd kan worden en waarbij 
beheersingsmethoden die op een marktmechanisme zijn gebaseerd wellicht meer nadruk 
verdienen. Methoden, die van een marktmechanisme uitgaan, zijn erop gericht voelbaar 
te maken dat immigratie buiten de regels om niet loont. Versobering van de (eerste) 
opvang voor asielzoekers is zo'n methode en de Koppelingswetgeving in Nederland, die 
illegalen van sociale voorzieningen uitsluit, eveneens. Maar ook die mechanismen 
moeten voorzichtig en met de nodige precisie worden gehanteerd: de Nederlandse 
koppelingswetgeving, bijvoorbeeld, blijkt niet alleen illegalen te treffen maar ook 
gevestigde immigranten die in een overgangssituatie terechtkomen. Dat is contracpro-
ductief voor de integratie van legate immigranten. 

* 	Hoe kunnen imrnigratie en asiel effectief worden beheerst zonder inbreuk te 
maken op de fundamentele rechten van de mens op bescherming tegen vervolging 
en andere onmenselijke behandeling, op eerbiediging van het recht op gezinsleven 
en het stichten van gezinsleven, op effectieve individuele rechtsbescherming en op 
gelijke behandeling? 

De botsing van rechtmatige belangen van de staat met rechtmatige belangen van 
individuen, in veel gevallen individuele belangen die door mensenrechtenverdragen 
worden beschermd, is een centraal en welbekend thema in het immigratie- en asielrecht, 
dat op deze plaats geen nadere toelichting behoeft, al willen wij benadrukken dat de 
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gekozen maatregelen noodzakelijk, rechtmatig en proportioneel moeten zijn. 

• Welke keuze moeten de Raad en de Commissie maken in geval van fundamentele 
meningsverschillen tussen de lidstaten: streven naar het op korte termijn bereiken 
van eenstemmigheid op basis van wat misschien een onbevredigende regeling 
wordt (het kleinste gemene veelvoud) of streven naar een besluitvorning op 
langere termijn die misschien een evenwichtiger keuze in de hier beschreven 
dilemma's mogelijk maakt, maar met het risico dat helemaal geen regeling tot 
stand komt? 

Ook dit is een welbekend dilemma sinds het bestaan van de Europese Gemeenschap en 
de Europese Unie, dat zich op alle rechtsgebieden voordoet. Het gebrek aan overeen-
stemming kan van inhoudelijke aard zijn, wanneer men het niet eens is over de regels 
die men wil vaststellen, maar het kan ook zijn dat (sommige) lidstaten hun soevereine 
bevoegdheden op bepaalde terreinen niet willen opgeven. Dan kan het gebeuren dat 
men zijn toevlucht neemt tot schijnharmonisatie 410. Het kan onder bepaalde omstan-
digheden te verkiezen zijn dat van harmonisatie op korte termijn wordt afgezien. Geen 
harmonisatie is in zo'n geval beter dan slechte harmonisatie. 

• Kunnen de lidstaten wel een behoorlijk gezamenlijk immigratie- en asielbeleid 
voeren zolang er geen bereidheid is om te komen tot een gezamenlijke inspan-
ning (al dan niet in de vorm van een financiele compensatieregeling)? Moet niet 
worden vastgesteld, dat samenwerking zonder zo'n gezamenlijke inspanning 
alleen maar kan uitlopen op verschraling van het beleid? 

Tot nu toe zijn veel nationale en Europese regelingen beinvloed door de vrees van 
lidstaten om aantrekkelijker te worden (of blijven) voor immigranten en asielzoekers 
dan andere lidstaten. de onevenredige verdeling van asielzoekers over verschillende 
lidstaten, waarover onlangs in Nederland een publieke discussie ontbrandde, illustreert 
dit. De Nederlandse reactie bestond uit het minder aantrekkelijk maken van de opvang 
tijdens de asielprocedure, zonder dat daar inhoudelijk gezien redenen voor waren. 
Nederland zou ook hebben kunnen reageren (of dat daadwerkelijk is gebeurd is ons niet 
bekend4") door bij verkondiging van het standpunt dat Nederland onevenredig veel 
aan de Unie betaalt de kosten voor een behoorlijke opvang van asielzoekers uitdrukke-
lijk te betrekken. 

• Moet de uitvoering van een Europees immigratie- en asielbeleid centralistisch 
worden georganiseerd? 

De tendens in de lidstaten is, zeker bij het asielbeleid, centralisering. In de Bondsrepu-
bliek Duitsland zijn bevoegdheden van de deelstaten op het gebied van asiel naar de 
centrale regering overgeheveld. In Nederland worden vrijwel alle beslissingen over 
immigratie en asiel op nationaal niveau genomen door de Immigratie- en Naturalisatie- 

410 

411 

Bijvoorbeeld door normen te stellen, waarvan de lidstaten zelf de inhoud kunnen bepalen 
('indien naar het oordeel van de lidstaat 

Wel heeft de Tweede Kamer in de motie Rijpstra c.s.(TK 1997 - 1998, 19637, nr 339) 
gevraagd en onderzoek in te stellen naar de vraag waarom Nederland Europees gezien 
een zo groot aandeel heeft in de opvang van asielzoekers. De uitvoering van de motie is 
toegezegd maar nog niet voltooid (TK 1998 - 1999, 19 637, nr. 367, P. 9). 
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dienst, die overigens in disctricten is opgedeeld. Het is dus denkbaar dat die tendens zich 
ook op Europees niveau doorzet. Art. 66 EG-verdrag geeft de Raad de bevoegdheid om 
samenwerking tussen de overheidsdiensten van lidstaten die bevoegd zijn op de door 
titel IV bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie, te waarborgen. 
Een Europese inunigratiedienst zou de vorm kunnen krijgen van een bij de Conunissie 
ondergebrachte Europese koepel over de in de lidstaten functionerende Europese 
immigratiediensten, die zouden bestaan uit wat voordien de nationale immigratiedien-
sten waren. Het oogmerk van een centrale aanpak zou bevordering van eenheid in de 
uitvoering van beleid zijn. Of die eenheid werkelijk zal worden bereikt staat overigens 
nog te bezien. Voor de kwaliteit van individuele beslissingen is zo'n aanpak niet perse 
gunstig. Bureaucratisering en verstarring kunnen een negatieve invloed hebben op de 
kwaliteit. Bezien moet dus worden of de financiele en sociale kosten opwegen tegen (a) 
het belang van eenvormigheid van beleidsuitvoering en (b) de mate waarin dat door een 
meer centrale aanpak worth bereikt. 

Op welk niveau moet de flexibiliteit aanwezig zijn om op incidenten te reageren? 
De ervaring heeft geleerd dat in het inunigratie en asielrecht onvermijdelijk en herhaal-
delijk moet worden gereageerd op wat bier met een kort en niet geheel adequaat woord 
'incidenten' worth genoemd. Net  kan gaan om de plotselinge komst van een grote 
groep asielzoekers uit een bepaald land, om de roep om snelle maatregelen die wordt 
teweeggebracht door onverwachte vaak heel ongelijksoortige gebeurtenissen zoals 
hongerstaking, brandstichting en rechterlijke beslissingen, om stagnering van de 
verwerking en opvang van aanvragen om verblijf, etc. Naarmate de nationale besluitvor-
ming meer aan banden wordt gelegd, zal de flexibele reactie meer van de gemeenschaps-
organen moeten komen. Net  is de vraag of zij daarvoor voldoende zijn geequipeerd. 

Hoe dwingend en hoe gedetailleerd moet de Europese regelgeving van immigratie 
en asiel zijn en welke instrumenten moeten daarvoor worden gekozen? 

De keuze van de instrumenten voor de regelgeving wordt in belangrijke mate bepaald 
door het al dan niet dwingende karakter ervan. Een verordening is in zijn geheel 
bindend en heeft directe werking in de lidstaten. Een richtlijn is alleen bindend met 
betrekking tot het resultaat dat moet worden bereikt, de lidstaten houden vrijheid bij de 
keuze van de vorm en de methode. Voor de hoofdlijnen van de regelgeving is in 
hoofdstuk 4 al aangegeven in hoeverre bindende regels wenselijk zijn. Maar het blijft 
een moeilijke vraag in hoeverre de uitvoeringsregels tot in detail ook op communautair 
niveau moeten worden vastgesteld. Het antwoord daarop hangt samen met de keuzen 
die worden gemaakt ten aanzien van al dan niet centralistische organisatie van de 
uitvoering. Bij de uitvoering van het inunigratie- en asielbeleid komt het juist neer op de 
details, en gedetailleerde regels roepen nieuwe, verder verfijnde regels op. Is het 
verstandig en realistisch om al die problemen te willen beheersen en oplossen op een 
centralistische Europees uitvoeringsniveau? 

Hoeveel ruimte moet het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 
krijgen om bij te dragen aan harmonisatie van het immigratie- en asiel-
recht? 

De voorgaande vraag naar de gedetailleerdheid van de regelgeving hangt mede samen 
met de rechtsvormende rol van de rechter. Bij de verwezenlijking van het vrij verkeer 
van werknemers heeft het Hof een hoofdrol gespeeld nadat een betrekkelijk eenvoudige 
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basisregeling in het E(E)G-verdrag was uitgewerkt in richtlijnen en verordeningen. Bij 
het beslechten van fundamentele interpretatiegeschillen, op punten waarover tussen de 
lidstaten kennelijk onenigheid bestond, heeft het Hof een essentiele functie gehad. Zou 
het goed zijn om een dergelijke aanpak ook ten aanzien van imrnigratie en asiel voor 
burgers van derde landen te beproeven: een relatief simpele basisregeling op communau-
tair niveau, die door het Hof in de loop van de tijd wordt verfijnd? De rol die het Hof 
speelt bij de invulling van de bepalingen van de Associatieverdragen en -Besluiten 
betreffende het personenverkeer wijst in de richting van een bevestigende beantwoor-
ding. 

7.3 	De visie en de prioriteiten 

Voor het maken van keuzen in deze dilemma's is het van belang welke visie ten 
grondslag ligt aan het immigratie- en asielbeleid in Europa. In hoofdstuk 3, par. 3.1., 
maakten wij al melding van de uitgangspunten van de Commissie en de Raad zoals die 
sinds 1985 in diverse beleidsstukken waren neergelegd. Die beschouwing mondde uit in 
drie basisprincipes die de immigratierninisters in 1991 in een rapport aan de Europese 
Raad hadden geformuleerd ter voorkoming van harmonisatie op het laagste niveau, en 
die geacht kunnen worden sedertdien van kracht te zijn gebleven: integratie van legaal 
in de lidstaten verblijvende vreemdelingen, een dynamisch migratiebeleid en strikte 
handhaving van de Europese tradities van sociale rechtvaardigheid en eerbiediging van 
mensenrechten. 

Om deze basisbeginselen tot hun recht te laten komen zal men een onderscheid moeten 
maken tussen hoofddoelen en subdoelen. Integratie van toegelaten immigranten moet 
een hoofddoel zijn van Europees beleid. Positieve maatregelen ter bevordering van inte-
gratie beloven op den duur meer effect ter voorkoming en vermindering van racisme 
dan repressieve maatregelen tegen ultrarechtse groeperingen. Een tweede hoofddoel 
moet zijn dat een immigratiebeleid op langere termijn wordt vastgesteld, waarin onder 
meer het mogelijk toegenomen belang bij arbeidsmobiliteit in verband met de realisering 
van de interne markt, de invoering van de Euro, het mogelijk toegenomen belang bij 
immigratie in verband met de vergrijzing van de Europese bevolking, het mogelijke 
belang bij spreiding of juist concentratie van bevolkingscentra (steden) in verband met 
de bescherming van het milieu moeten worden betrokken. Wij realiseren ons dat het 
gemakkelijker is op zo'n samenhangend beleid aan te dringen dan het te ontwerpen. 
Maar juist daarom moet er de prioriteit aan worden gegeven dat zo'n beleid vorm 
krijgt, waarbij niet alleen de specifieke belangen van binnenlandse zaken en justitie aan 
de orde komen maar ook en vooral de algemene belangen van de Europese samenleving 
in verband met immigratie, bevolking, arbeidsmarkt en milieu. Het op beheersing van 
actuele migratiebewegingen gerichte immigratie- en asielbeleid moet steeds op die 
hoofddoelstellingen afgestemd blijven. Problemen, die met de verwerking van aanvragen 
en de absorptie van nieuwe immigranten en asielzoekers gepaard gaan, moeten worden 
gezien en behandeld als korte-termijnproblemen ten opzichte van een op langere termijn 
ontwikkeld immigratiebeleid. Criminalisering van immigratie is op de lange termijn en 
op de korte termijn contraproductief ten opzichte van de hier aangegeven hoofddoelen. 
Criminalisering roept, naar wij vermoeden, krachten op die men wil bestrijden. De 
beeldvorming van immigratie en asiel wordt er negatief door beinvloed. Fundamentele 
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rechten van immigranten en asielzoekers, die zich limners door bun (voorgenomen) 
komst al kandidaat stellen voor deelneming aan de Europese samenleving, moeten 
voorop blijven staan, aangezien op langere termijn een evenwichtige en goed functio-
nerende samenleving alleen te bereiken is als alle participanten op dezelfde bescherming 
van hun grondrechten kunnen rekenen. 

Het werkprogramma van de Commissie en de Raad dat op 3 en 4 december 1998 door 
de Raad is aangenomen onthult niet veel van de achterliggende visie. Daardoor is ook 
niet goed zichtbaar waarom welke prioriteiten zijn gesteld, en wat de precieze bedoeling 
is met de kort weergegeven programmapunten. Erkend moet worden, dat de politieke 
situatie waarin de prioriteiten moeten worden gesteld niet ideaal is. Het eerste probleem 
is al dat de Raad minstens de komende vijf jaar volgens art. 67 EG-verdrag en art. 2 lid 
1, tweede alinea Protocol tot opnerning van het Schengen-acquis in het kader van de 
EU, over de meeste onderwerpen met eenparigheid van stemmen moet beslissen terwijl 
in veel opzichten, ook op fundamentele punten, van consensus tussen de lidstaten geen 
sprake is. Ook is het nog de vraag in hoeverre lidstaten werkelijk willen harmoniseren. 
Vrees voor migratiestromen en bezorgdheid am ten opzichte van andere lidstaten tekort 
te komen zijn de punten waarop lidstaten nog het meeste gemeen hebben. Voor de tot-
standkoming van een op mensenrechten, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid geba-
seerde regelgeving is dat geen gunstige uitgangspositie. Als de Raad al tot besluiten zal 
kunnen komen, dan bestaat het gevaar dat die opnieuw kunnen worden getypeerd als 
het kleinste gemene veelvoud. Hoewel wij ons van deze situatie goed bewust zijn menen 
wij dat toch pogingen moeten warden ondernomen om dat gevaar te keren. Wij willen 
daarom, zonder ons in dit stadium al volledig door het Actieplan van de Raad en de 
Commissie te laten sturen, aangeven op welke punten bij de implementatie van Titel IV 
naar ons inzicht prioriteit zou moeten warden gelegd om aan de in 1991 geformuleerde 
basisbeginselen recht te doen. 

73.1 Maatregelen op het gebied van immigratie en de vrzjwaring van rechten van burgers 
van derde landen 

1. 	Voor burgers van derde landen die gedurende minstens vijf jaar achtereen legaal in 
een lidstaat hebben verbleven zou het vrij verkeer van personen zoals dat voor Unie-
burgers geldt moeten worden opengesteld. Rechtsgrondslag: an. 63, vierde lid, EC-
verdrag. Rechtsvorm: Verordening. Deze maatregel zou spoedig, liefst bin nen twee 
jaar, moeten worden ingevoerd. In het actieplan van de Raad en de Commissie is 
deze maatregel voorzien binnen vijf jaar, met de kanttekening dat zou moeten 
worden gestreefd naar itzjdige verbetering van de situatie' op dit punt. 

In de voorafgaande periode had de Raad dit onderwerp steeds voor zich uitgeschoven en 
er voor gekozen eerst het toelatingsbeleid van de lidstaten te harmoniseren. Nu echter 
blijkt dat van die harmonisatie nog weinig is terecht gekomen en dat er weinig animo 
lijkt te zijn am daaraan alsnog voorrang te geven, bepleiten wij am nu aan de andere 
kant te beginnen en eerst te regelen welke rechten in Europa toekomen aan gevestigde 
inunigranten. Zo'n maatregel laat de nationale regels over de initiele toelating van 
onderdanen van derde landen onverlet. Oak voor lidstaten die er nog niet voor voelen 
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de voorwaarden voor verblijf van derdelanders te harmoniseren zou zo'n maatregel 
daarom aanvaardbaar moeten kunnen zijn. De maatregel zou voor alle vijftien lidstaten, 
66k het Verenigd Koninkrijk en Ierland, kunnen gelden, nu die ten uitvoer kan worden 
gelegd zonder dat iedere personencontrole aan de binnengrenzen hoeft te zijn opgehe-
ven. Het vrij personenverkeer van EG-burgers heeft zich immers sinds 1957 ook kunnen 
ontwikkelen zonder dat de personencontrole aan de binnengrenzen was opgeheven. 

Het toekennen van vrij personenverkeer aan gevestigde immigranten is belangrijk omdat 
aldus een voor ieder begrijpelijke en merkbare Europese dimensie wordt gegeven aan 
het gemeenschappelijke immigratiebeleid. Voor de totstandkoming van een werkelijk 
gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is het essentieel 
dat aan burgers van derde landen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hetzelfde 
recht van vrij verkeer op het gezamenlijke grondgebied wordt toegedacht als aan EG-
burgers toekomt. Het belang van een dergelijke maatregel is daarom mede van symboli-
sche en psychologische aard. Een bijkomend gevolg zal hopelijk zijn dat irrationele 
angst voor migratie wat afneemt, en dat de bereidheid tot harmonisatie van het 
toelatingsbeleid wellicht wat toeneemt. 

De Commissie en de Raad hebben nog geen initiatieven op dit gebied genomen, die als 
aanknopingspunt voor een regeling kunnen dienen. Maar een goed doordacht en 
uitgewerkt voorbeeld van de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren is een in 1995 door 
Curtin, Geurts, Groenendijk, Roos en Staples ontworpen Verordening, waarin aan 
langdurig in een lidstaat gevestigde onderdanen van derde landen vrij werknemersver-
keer wordt gegeven 412. Hun model zou kunnen worden gebruikt om niet alleen 
toegang tot het vrij werknemersverkeer te bieden maar ook toegang tot vrijheid van 
vestiging en dienstverlening en vrij verkeer van economisch niet-actieven. De keuze 
voor het instrument van een verordening, ingegeven door de overweging dat een 
verordening voorziet in uniforme toepassing, lijkt ons een juiste. De centrale bepaling 
van zo'n verordening zou kunnen luiden: 

'Onderdanen van derde landen die gedurende vijf jaar wettig op het grondgebied 
van een lidstaat hebben verbleven genieten met betrekking tot de vrijheid van 
personenverkeer binnen de Gemeenschap dezelfde rechten als onderdanen van 
een lidstaat'. 

De beoogde gelijke behandeling van gevestigde immigranten en Unieburgers is het meest 
effectief, als daarop geen, of in elk geval zo weinig mogelijk, uitzonderingen worden 
gemaakt. Iedere uitzonderingsbepaling zal immers nieuwe specifieke vragen oproepen, 
waarop men dan specifieke antwoorden zal kunnen gaan zoeken, waardoor uiteindelijk 
steeds meer een afgezonderd rechtsregiem voor derdelanders dreigt te ontstaan. Curtin 
c.s. hebben in hun ontwerp een uitzondering opgenomen ten aanzien van degenen aan 
wie uitsluitend wegens studie een verblijfsvergunning was verleend. Deze bepaling 
motiveren zij met de overweging dat hun ontwerp-verordening alleen betrekking heeft 
op het verrichten van een economische activiteit. In ons voorstel, dat zich niet tot vrij 

412 Draft Regulation on Freedom of Movement for Workers within the European Commu-
nity for Third-Country Nationals with Long Term Residence in One Member State, 
Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1997. 



413 Ook voor Turkse studenten die voldoen aan art. 7, tweede alinea, van Besluit 1/80 van 
de Associatieraad EEG-Turkije gaat die veronderstelde tijdelijkheid niet op: HvJ EG 
19.11.1998 (Akman) JV 1998, 2. 
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verkeer van econotnisch actieven beperkt, zou geen uitzondering ten nadele van studen-
ten hoeven te worden gemaakt. De veronderstelde tijdelijkheid van het verblijfsdoel van 
studenten zou geen reden moeten zijn om het recht op vrij verkeer binnen de Gemeen-
schap op te schortenm. Dezelfde overweging geldt derdelanders die als asielzoeker een 
tijdelijke beschertning hebben gekregen in de vorm van een verblijfsvergunning of 
verblijfsdocument. Wij zien geen reden am hun na vijf jaar legaal verblijf het vrij 
verkeer binnen de Gemeenschap te onthouden. Ook met betrekking tot het recht op 
gezinshereniging zien wij, anders dan Curtin c.s., geen reden voor het maken van spciale 
bepalingen. Dat betekent dat derdelanders, zodra zij aan de voorwaarde van vijf jaar 
wettig verblijf voldoen, recht hebben op gezinshereniging op gelijke voet met Uniebur-
gers, wanneer zij van hun recht op vrij verkeer gebruik maken. 

Het openstellen van vrij verkeer aan gevestigde derdelanders zal echter, 66k als men zo 
min mogelijk uitzonderingsbepalingen wil maken, toch eigensoortige problemen 
oproepen. Die vragen hangen ermee samen, (a) dat burgers van derde landen - anders 
dan Unieburgers - geen enkele lidstaat als bun 'eigen' land kunnen beschouwen waar zij 
een vanzelfsprekend recht hebben om binnen te komen en te verblijven, (b) dat de 
rechten die zij gedurende de periode van vijf jaar in de eerste lidstaat van verblijf hebben 
opgebouwd ten aanzien van arbeid, sociale zekerheid, erkenning van diploma's, gezins-
hereniging, etc. worden beheerst door het nationale recht van die lidstaat waarin ten 
opzichte van niet-nationalen eigensoortige regels kunnen gelden, die niet zonder meer 
plegen te worden overgenomen door de nieuwe lidstaat van verblijf; (c) dat zij niet een-
voudig door vertoon van bun reisdocument kunnen bewijzen dat zij tot vrij verkeer 
gerechtigd zijn. 

Ad a: Om deze problematiek op te lossen zou men in de verordening kunnen regelen 
dat het recht op vrij verkeer voor gevestigde derdelanders en hun familieleden zich uit-
strekt tot de lidstaat van oorspronkelijk verblijf. Dan ruilt de gevestigde immigrant, 
door gebruik te maken van het recht op vrij verkeer binnen de gemeenschap, zijn 
rechten die hij in de lidstaat van eerste verblijf heeft opgebouwd voor een recht op 
binnenkomst en verblijf in die eerste lidstaat op basis van de voor vrij personenverkeer 
geldende regels. Dat betekent een ingreep in het nationale immigratierecht van de lid-
staten, maar alleen ten aanzien van gevestigde derdelanders en dan nog alleen voor 
diegenen die gebruik maken van het vrij personenverkeer. 

Ad b: Ten aanzien van het bijtellen van eerdere verzekeringsperioden in lidstaat 'a' voor 
de sociale zekerheid in lidstaat 'b' zouden de desbetreffende EG-richtlijnen kunnen 
worden aangevuld met bepalingen die aan gevestigde derdelanders zoveel mogelijk een 
gelijke positie garanderen als die van EG-burgers. Voor gezinsleden die al in lidstaat 'a' 
waren toegelaten zou in de verordening kunnen worden bepaald dat die de gevestigde 
derdelander mogen volgen naar elke andere lidstaat. De automatische erkenning door 
lidstaat 'b' van in lidstaat 'a' erkende diploma's zou, hoe moeizaam die materie ten aan-
zien van EG-burgers ook gebleken is te zijn, analoog geregeld kunnen warden. 
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Ad c: Als gevestigde burgers van derde landen na vijf jaar legaal verblijf door alle 
lidstaten automatisch in het bezit zouden worden gesteld van een uniform document 
zou het probleem met het reisdocument eenvoudig kunnen worden ondervangen. 

In de verordening zou voorts een rechtsmiddelenclausule moeten worden opgenomen 
met de tekst: 

Personen aan wie toelating, verblijfsvergunning of gezinshereniging is geweigerd 
of van wie een verblijfsvergunning wordt ingetrokken, hebben het recht daarte-
gen in beroep te gaan bij de 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 voor een onafhankelijke rechter 
en in de mogelijkheid dat de rechter desgevraagd een voorlopige voorziening kan 
treffen om onevenredige benadeling of onherstelbare schade te voorkomen. 

Wij denken dat de door ons bepleite maatregel voor de lidstaten betrekkelijk weinig 
concrete gevolgen mee zal hoeven brengen. Curtin c.s. wijzen crop dat het openen van 
de mogelijkheid tot het aanvaarden van arbeid in andere lidstaten niet betekent dat daar 
in de praktijk ruim gebruik van zal worden gemaakt. Zij verwachten dat 'the practical 
impact of the Regulation on migration between Member States of the European Union 
may well be rather moderate'. Ten eerste verhuizen mensen niet makkelijk van een lid-
staat naar een andere. Ten tweede tonen statistieken aan dat het aantal van de burgers 
van derde landen die het recht op bewegingsvrijheid zouden kunnen uitoefenen beperkt 
is: volgens een rapport Eurostat uit 1994 vormden de derdelanders 2.8 procent van de 
totale bevolking van de Unie. Daarvan voldoet weer slechts een deel aan de eis van vijf 
jaar legaal verblijf. En van die groep zijn er weer velen die niet werken omdat zij te oud 
of te jong zijn, aldus Curtin c.s. Deze beschouwingen worden ondersteund door een 
onderzoek van Muus naar de verwachte effecten van vrij werknemersverkeer van 
derdelanders4t4. Hij heeft de vraag bezien uit verschillende gezichtspunten. Verge-
lijkingen zijn gemaakt met de effecten van vergroting van de Gemeenschap op arbeids-
migratie, en met de effecten van naturalisatie van derdelanders tot een nationaliteit van 
de lidstaat op hun mobiliteit binnen de gemeenschap. Voorts heeft hij onderzoek gedaan 
naar theoretische verklaringen van de internationale mobiliteit van arbeid. Zijn 
conclusie is, dat het openen van de mogelijkheid van vrij werknemersverkeer geen 
significante migratie binnen de lidstaten ten gevolge zal hebben. Hoewel de geciteerde 
auteurs het uitsluitend over te verwachten arbeidsmigratie melden, lijkt het niet al te ge-
waagd om ook ten aanzien van migratie van gevestigden voor andere doeleinden geen 
grote toeneming van de mobiliteit te verwachten. Men zou nog de vraag kunnen stellen 
waarom een verordening, waarvan men zulke bescheiden gevolgen verwacht, zo'n hoge 
prioriteit verdient. Wij denken dat het van onschatbaar belang is, dat alleen al de 
symbolische werking van de crimininaliserende en angstige regelgeving uit het recente 
verleden wordt opgevolgd door een mogelijk even symbolische, officiele, boodschap dat 

414 Philip J. Muus, A Study on the Expected Effects of Free Movement for Legally Residing 
Workers from Third Countrys within the European Community, afgedrukt in dezelfde 
publicatie als het ontwerp voor een Verordening van Curtin c.s.: Free Movement for 
Non-EC-Workers within the European Community, Nederlands Centrum Buitenlanders, 
Utrecht, 1997, p. 5 e.v. 
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2 	Zo mogelijk binnen twee jaar zou in een Richtlijn moeten worden vastgelegd welke 
minimale verblijszekerheiel in de lidstaten aan langdurig gevestigden moet worden 
gebodetz. Rechtsgrondslag: an. 63, derde lid onder a EG-verdrag. Rechtsvornz: Richt-
lijn. Ook het actieplan van de Raad en de Commissie voorziet in een instrument 
inzake de wettelijke status van immigranten binnen twee jaar. Na een bepaalde 
periode van legaal verblijf - wij stellen voon na vijf jaar - dienen onderdanen van 
derde landen, aanspraak te knjgen op permanent verblijf en dient uitzetting om 
redenen van openbare orde of openbare veiligbeid uitsluitend nog mogelijk te zijn 
naar de maatstaven van Richtlzjn 64/221 en de daarop gebaseerde jurispruden tie van 
het Hof Het lijkt verstandig, aan te sluiten bij de vijljaartermijn waarna volgens 
ons eerdere voorstel legale immigranten toegang zouden moeten krijgen tot het vrij 
personenverkeer in de Gemeenschap. Een speciale regeling is nodig om de positie van 
tweede generatie imrnigranten te verzekeren. Wie is geboren in een lidstaat of daar 

zijn zesde jaar is toegelaten zou niet mogen worden uitgezet voor zijn achttiende 
jaar en daanza ook niet als hij of zij het grootste deel van zijn of haar jeugd in die 
lidstaat heeft gewoond. 

Ook hier gaat het am een maatregel die van groat belang is voor de verwezenlijking 
van een van de hoofddoelen van het immigratiebeleid, namelijk de integratie van legale 
immigranten. Deze maatregel laat het nationale recht met betrekking tot initiele toela-
ting van burgers van derde landen in stand, maar grijpt in het nationale recht in, na een 
bepaalde periode waarna de betrokken immigranten geacht worden dusdanige banden 
met de lidstaat van verblijf te hebben gesmeed, dat hun een versterkte verblijfspositie 
behoort toe te komen. Onze voorstellen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan een 
rapport dat Groenendijk, Guild en Dogan voor de Raad van Europa hebben opge-
steld415. Daarin is voor 18 lidstaten van de Raad van Europa onderzocht welke ver-
blijfszekerheid aan langdurig gevestigde migranten wordt geboden. De meeste van die 
landen geven een bepaalde mate van zekerheid, aldus de onderzoekers, maar er kunnen 
zich per land aanzienlijke verschillen voordoen. De landen van westelijk en noordelijk 
Europa die een langere immigratietraditie kennen hebben meer uitgewerkte regels op dit 
punt, terwijl landen uit zuidelijk en oostelijk Europa, die betrekkelijk kort geleden van 
emigratieland tot itnmigratieland werden, daarin nog niet altijd zo ver zijn gevorderd. 
De belangrijkste grond voor uitzetting waarmee gevestigde vreemdelingen worden 
geconfronteerd is een inbreuk op de openbare orde. De argumenten die voor uitzetting 
van gevestigde irrunigranten warden gehanteerd zijn (1) de vreemdeling is een gast en de 
gastvrijheid eindigt als de vreemdeling een last wordt voor het ontvangende land; (2) 
uitzetting is een vorm van speciale preventie, omdat de betrokken vreemdeling van 
recidive zal worden weerhouden; (3) uitzetting is ook een vorm van generale preventie 
wegens de afschrikwekkende werking ervan voor anderen; (4) volgens het volkenrecht 
zijn staten binnen de grenzen van verplichtingen uit mensenrechtenverdragen, vrij am 
niet-nationalen uit te zetten. Hierover zeggen de rapporteurs: 'Whatever the general 

415 Security of residence of Long-term Migrants, A comparative Study of Law and practice 
in European Countries, Council of Europe, February 1998. 
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validity of these arguments, each of the four becomes less convincing the longer the 
alien has lawfully resided on the territory of another country and even more so for 
second generation immigrants born, raised and educated on the territory'. Groenendijk 
c.s. noemen aan het slot van hun rapport drie modellen die kunnen worden gehanteerd: 
(a) na een bepaalde periode van wettig verblijf kan een vreemdeling niet meer worden 
uitgezet, of alleen wegens veroordeling voor een bij de wet gespecificeerd misdrijf; (b) na 
een bepaalde periode van wettig verblijf of na verkrijging van een permanente verblijfs-
vergunning kan een vreemdeling slechts worden uitgezet op dezelfde gronden als EU-
EER onderdanen; (c) een glijdende schaal volgens welke het gepleegde misdrijf zwaarder 
moet zijn, om tot uitzetting te kunnen leiden, naarmate het wettig verblijf langer heeft 
geduurd. Wij hebben ten aanzien immigranten van de eerste generatie gekozen voor 
model b, omdat dit het beste past bij een communautaire aanpak, en bij ons voorstel 
inzake de toegang van gevestigde derdelanders tot het vrij personenverkeer binnen de 
Gemeenschap. Voor immigranten van de tweede generatie hebben wij het voorstel van 
Groenendijk c.s. letterlijk overgenomen. Hailbronner heeft de vraag opgeworpen in 
hoeverre art. 64 de communautaire bevoegdheden tot het vaststellen van een immigratie-
en asielbeleid beperkt, vooral wanneer de openbare orde in het geding is. Hij meent dat 
de aan de lidstaten voorbehouden verantwoordelijkheid art. 64 'refers to the exercise of 
police power rather than to the formulation of an immigration policy and legal 
conditions under which the third-country nationals will be permitted to enter Union 
territory)416. Deze opvatting lijkt ons plausibel. Overigens staat art. 64 EG-verdrag er 
o.i. niet aan in de weg dat de lidstaten, vertegenwoordigd in de Raad en beslissende met 
eenparigheid van stemmen, een regeling vaststellen waarin een eventueel in art. 64 nog 
voorbehouden vrijheid gedeeltelijk ten gunste van de verblijfszekerheid van vreemdelin-
gen wordt beperkt. Wij denken dat deze materie in een Richtlijn kan worden geregeld, 
omdat uniformiteit in de uitwerking van de maatregel bier niet hoeft te worden 
nagestreefd. Een rechtsmiddelenclausule moet worden opgenomen, tenzij het mogelijk is 
te verwijzen naar een eerder vastgestelde clausule elders'. 

3. 	Binnen twee jaar zouden die gedeelten van het Schengen-acquis op het gebied van 
visa, toegang en verblt:if waarvan de toepassing niet afhankelijk is van het opheffen 
van personencontrole aan alle binnengrenzen moeten worden omgezet in commu-
nautaire maatregelen die ook voor het Verenigd Koninkrtjk en Ierland aanvaardbaar 
zijn. Bij die gelegenheid zouden enkele onvolkomenheden van dat acquis moeten 
worden hersteld. Een deel van de materie zou in een Verordening moeten worden 
geregeld, en een deel zou in een Richtlijn kunnen worden opgenomen. Rechtsgrond- 

416 	 Kay Hailbronner, European Immigration and Asylum Law under the Amsterdam Treaty, 
CMLR 1998, p. 1047 e.v., m.n. p. 1053. 

417 	 De clausule zou moeten luiden: 'Personen aan wie de status van gevestigd immigrant is 
geweigerd of van wie deze status wordt ingetrokken, hebben het recht daartegen in 
beroep te gaan bij de bevoegde rechter van de lidstaat waar zij verblijven of waar zij ver-
blijf beogen. Deze lidstaat draagt er zorg voor dat zijn wetgeving voorziet in een 
effectieve en eerlijke procedure voor een onafhankelijke rechter en in de mogelijkheid dat 
de rechter desgevraagd een voorlopige voorziening kan treffen om onevenredige bena-
deling of onherstelbare schade te voorkomen'. 



slag: art. 62, tweede en derde lid, EG-verdrag. In bet actieplan van de Raad en de 
Comm issie worden maatregelen inzake afgifie van visa, een uniform visum en 
regeling van de visumplicht eveneens binnen twee jaar voorzien. Volgens ons voorstel 
zou binnen hetzelfde tijdsbestek deze materie binnen een meer omvattencle verorde-
ning moeten worden geregeld. 

De vormgeving van dit voorstel is technisch enigszins lastig door het rechtsgrondslagen-
probleem418. De rechtsgrondslag van de in artt. 1 t/m 25 van de Schengen Uitvoerings 
Overeenkomst en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsregels, is niet moeilijk it 
vinden: deze kan uitsluitend worden aangetroffen in art. 62 EG-verdrag. Incorporatie of 
wijziging van die artikelen zal dus kunnen gebeuren door vaststelling van een veror-
dening. Verdere uitvoeringsregels zullen de vorm kunnen aannemen van een richtlijn. 
De rechtsgrondslag voor de bepalingen over het Schengen Informatie Systeem (SIS) 
daarentegen, waarvan de werkingssfeer zich voor het grootste deel in het kader van de 
strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten afspeelt, kan echter niet, althans niet in 
zijn geheel, in art. 62 EG-verdrag worden gevonden. In het kader van de derde pijler zal 
de daaronder ressorterende tekst van de Schengen Uitvoeringsovereenkotnst dus alleen 
door een nieuw verdrag (art. 34, tweede lid (ex. K.6) EU-verdrag) kunnen worden 
gewijzigd. Toch is werking en toepassing van het SIS ook van evident belang voor 
kwesties van toegang en verblijf van immigranten. Dit probleem zou kunnen worden 
opgelost door aanvaarding van de mogelijkheid van een dubbele rechtsgrondslag. Aldus 
zou de rechtsgrondslag voor de ant. 92 t/m 119 SUO•kunnen worden gevonden in art. 
34, tweede lid, EU-verdrag onder gelijktijdige bepaling dat de rechtsgrondslag voor de 
arc. 96 t/m 118 SUO tevens is gevestigd in art. 62 EG-verdrag. Gemakshalve veronder-
stellende dat deze mogelijkheid door de Raad wordt aangegrepen, zouden wij voorstel-
len dat de ant. 1 en 3 t/m 25 en 96 t/m 118 SUO mutatis mutandis worden over-
genomen in een Verordening, waarin de tekst van de SUO op de volgende punten zou 
worden aangepast (gemakshalve is de nummering van de Schengen Uitvoerings Overeen-
komst aangehouden): 

- Art. 5, tweede lid, SUO luidt als volgt: 'Aan een vreemdeling die niet voldoet 
aan het geheel van deze voorwaarden wordt de toegang tot het grondgebied van 
de lidstaten in beginsel geweigerd, tenzij intemationale verplichtingen tot 
afwijking nopen of tenzij de bevoegde autoriteiten afwijking noodzakelijk achten 
op grond van humanitaire overwegingen of redenen van gemeenschapsbelang. 
Indien de bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan een vreemdeling toegang 
verlenen in weerwil van een signalement in het SIS kan de toegang slechts 
worden verleend voor het grondgebied van die lidstaat en worden de autoriteiten 
van de signalerende lidstaat onverwijld op de hoogte gesteld. Dit bericht wordt 
van rechtswege beschouwd als een officieel verzoek om opheffing van de signa-
lering. De bevoegde autoriteiten van de signalerende lidstaat beslissen binnen vier 
weken na de verzending of zij het signalement handhaven. De vreemdeling wordt 
door de lidstaat van verblijf van deze beslissing onverwijld op de hoogte gesteld 
en kan daartegen in de lidstaat van verblijf of in de signalerende lidstaat bij de 
bevoegde reciter beroep instellen overeenkomstig de in art. 111, eerste lid, 

418 Zoals voorzien in art. 2, eerste lid, van het Protocol tot opneming van het Schengen- 
. acquis in het kader van de Europese Unie, PB C 340/93, 10.11.97. 
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bedoelde procedure'. 
- Art. 16 SUO luidt als volgt: 'Indien de bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
het nodig achten een visum af te geven in weerwil van een signalement ter fine 
van weigering van toegang, kan het visum slechts worden verleend voor het 
grondgebied van die lidstaat en worden de autoriteiten van de signalerende lid-
staat onverwijld op de hoogte gesteld. Dit bericht wordt van rechtswege be-
schouwd als een officieel verzoek om opheffing van de signalering. De bevoegde 
autoriteiten van de signalerende lidstaat beslissen binnen vier weken na de 
verzending of zij het signalement handhaven. De vreemdeling wordt door de lid-
staat van verblijf van deze beslissing onverwijld op de hoogte gesteld en kan 
daartegen in de lidstaat van verblijf of in de signalerende lidstaat beroep instellen 
bij de bevoegde rechter overeenkomstig de in art. 111, eerste lid, bedoelde 
procedure'. 
- Art. 25 SUO wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt: 'De signaleren-
de lidstaat beslist binnen vier weken na ontvangst van een verzoek om intrekking 
van een signalering. De vreemdeling wordt door de lidstaat van verblijf van deze 
beslissing onverwijld op de hoogte gesteld en kan daartegen in de lidstaat van 
verblijf of in de signalerende lidstaat bij de bevoegde rechter beroep instellen 
overeenkomstig de in art. 111 eerste lid, bedoelde procedure'. 
- Achter art. 25 wordt een nieuw artikel opgenomen, dat luidt: 'Personen aan wie 
toegang of een visum is geweigerd of van wie een verleende toestemming tot 
toegang of een visum wordt ingetrokken, hebben het recht daartegen in beroep te 
gaan bij de 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 voor een onadhankelijke rechter en in de moge-
lijkheid dat de rechter desgevraagd een voorlopige voorziening kan treffen om 
onevenredige benadeling of onherstelbare schade te voorkomen'. 
- De zinsnede 'om redenen van overtreding van de nationale bepalingen inzake de 
binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen' in Art. 96 SUO, derde lid, slot, 
wordt geschapt. 
- Aan art. 96 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 'De vreemdeling wordt 
door de bevoegde autoriteiten van de signalerende lidstaat onverwijld van de 
beslissing tot signalering op de hoogte gesteld, dan wel, als zijn of haar verblijf-
plaats onbekend is, op de hoogte gesteld zodra deze zich bij de bevoegde autori-
teiten meldt met een verzoek om toegang of verlening van een visum. Bij deze 
mededeling wordt de vreemdeling schriftelijk meegedeeld op welke wijze hij 
tegen deze beslissing beroep kan instellen'. 
- Art. 106, eerste lid, SUO wordt aangevuld en luidt dan aldus: 'Alleen de signale-
rende lidstaat is bevoegd de door hem ingevoerde gegevens te wijzigen, aan te 
vullen, te verbeteren of te verwijderen, onverlet de in art. 111 gegeven bevoegd-
heden van rechters in andere lidstaten om kennisneming, verbetering, verwijde-
ring te gelasten'. 
- Art. 111, eerste lid, luidt als volgt: 'Een ieder heeft, met in achtneming van de 
artikelen 5, 16 en 25, het recht op het grondgebied van elke lidstaat, ook als dat 
niet de signalerende lidstaat is, tegen een besluit van de signalerende lidstaat bij 
een naar nationaal recht bevoegde rechter beroep in te stellen wegens de onbe-
kendheid, onjuistheid of onrechtmatigheid van een hem of haar betreffende signa-
lering, in het bijzonder met het oog op verbetering, verwijdering, kennisneming 
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of schadevergoeding. Een weigering van de signalerende lidstaat om na een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek binnen vier weken terug te komen van een 
eerdere beslissing tot signalering is eveneens vatbaar voor beroep, dat binnen vier 
weken na verzending van de weigering aan het juiste adres van de vreemdeling 
kan worden ingesteld. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat zijn wetgeving 
voorziet in een effectieve en eerlijke procedure voor een onafhankelijke rechter 
en in de mogelijkheid dat de rechter desgevraagd een voorlopige voorziening kan 
treffen om onevenredige benadeling of onherstelbare schade te voorkomen. 
- Art. 111, tweede lid luidt als volgt: 'De lidstaten leggen wederzijds de onherroe-
pelijke beslissingen van de in lid 1 bedoelde rechters ten uitvoer. Het bepaalde in 
art. 116 blijft onverlet'. 

De bedoeling van de voorgestelde wijzigingen is duidelijkheid te scheppen ten aanzien 
van de beoordelingsmarge van de lidstaten, de mogelijkheden van rechterlijke controle, 
en de verbreding van de beoordeling van overwegingen van openbare orde. Vanzelfspre-
kend kunnen nationale rechters van andere lidstaten dan de signalerende lidstaat 
prejudiciele vragen aan het Hof voorleggen om een zoveel mogelijk eensluidende en 
communautaire inhoud aan het openbare-ordebegrip te bewerkstelligen. Nu het hier 
uitsluitend gaat am maatregelen voortvloeiend uit art. 62, tweede en derde lid EG-
verdrag is de uitsluiting van de bevoegdheid van het Hof in art. 68, tweede lid EG-
verdrag, bier niet van toepassing. De uitvoeringsmaatrelen zoals de Gemeenschappelijke 
Visuminstructie en het Gemeenschappelijk Handboek dienen, en de lijst van visumplich-
tige landen, mutatis mutandis, in - openbare - richtlijnen te worden opgenomen. In de 
Verordening zou desgewenst ook de in het Actieplan van de Raad en de Commissie 
geplande verdere harmonisatie van de wetgeving inzake vervoerdersverantwoordelijkheid 
een plaats kunnen vinden. 

4. 	Binnen vijf jaar zouden voor werknemers en zelfitandigen criteria voor voortgezet 
verblijf in een lidstaat na initiele toelating in een Richtlijn moeten worden neer-
gelegd. Die criteria zouden voor werknemers moeten zzjn geiint op het systeem van 
Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije en voor zelfstandigen tevens op de 
desbetreffende artikelen in de Europa-overeenkomsten. Volgens het actieplan van de 
Raad en de Commissie zou deze materie thuishoren bij de binnen vzjfjaar op te 
stellen regeling inzake de voorwaarden voor toegang en verblzff in de lidstaten. 
Volgens het actieplan zou op dat gebied moeten worden gestreefd naar een stijdige 
verbetering van de situatie 3  ook al stelt het Verdrag van Amsterdam geen tijdslimiet 
van vijf jaar. Ons voorstel omvat niet het hele samenstel van voorwaarden voor 
verbliff, maar begint met harmonisatie van een - belangrzjk - onderdeel van de 
materie. 

Dit voorstel is weer iets ingrijpender voor het nationale immigratierecht van de 
lidstaten, dan de vorige en zou daarom op wat langere termijn kunnen warden inge-
voerd. Maar de lidstaten behouden oak bier de volledige beleidsvrijheid met betrekking 
tot de initiele toelating. De maatregel dient tot bevordering van integratie van werkne-
mers en zelfstandigen. Ten aanzien van het voortgezet verblijf van zelfstandigen geldt 
bovendien de verwachting dat zij een betere bijdrage aan de werkgelegenheid kunnen 
bieden naarmate bun meer ondernemingsvrijheid worth geboden. Wij hebben ons laten 



419 

420 

Draft directive on Third Country Nationals, in: Proposals for legislative measures to 
combat racism and to promote equal rights in the European Union, ed. I. Chopin, J. 
Niessen, Londen, 1998, p. 37 e.v. 
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inspireren door een voorstel van Starting Line Group 419  voor een richtlijn waarin het 
recht op vrije toegang tot de arbeidsmarkt van de lidstaten, het recht om een activiteit 
als zelfstandige uit te oefenen en het recht om diensten te verlenen en ontvangen door 
onderdanen van derde landen wordt opgebouwd volgens een getrapt systeem zoals dat is 
gehanteerd in Besluit 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije. Het centrale artikel zou 
als volgt kunnen luiden: 

Een onderdaan van een derde land aan wie aan door een lidstaat een verblijfsver-
gunning is verleend voor het verrichten van arbeid in loondienst dan wel van een 
zelfstandige activiteit als ondernemer of dienstverlener, 

heeft na een jaar legaal verblijf recht op voortgezet verblijf voor arbeid bij 
dezelfde werkgever of voor het verrichten van dezelfde zelfstandige 
activiteit; 
heeft na vier jaar legaal verblijf recht op toegang tot de arbeidsmarkt en 
tot het verrichten van elke zelfstandige activiteit van zijn keuze. 

Bepalingen met betrekking tot gezinsleden zouden naar analogie van Besluit 1/80 hier 
kunnen worden opgenomen, maar het is ook denkbaar dat kan worden volstaan met de 
door ons hieronder in artikel i van een ontwerpverordening op de beginselen van 
gezinshereniging neergelegde voorziening. Ook in deze richtlijn zou een rechtsmiddelen-
clausule moeten worden opgenomen, dan wel een verwijzing naar een eerder vastgestel-
de rechtsmiddelenclausulem. 

5. 	Binnen vij f jaar zou een Verordening met communautaire beginselen van bescher- 
ming van familieleven het licht moeten zien. Ook dit onderwerp hoort in termen 
van het actieplan thuis bij de voorwaarden voor verblijf in de lidstaten waarvoor een 
regeling binnen vtj f jaar zou moeten zijn opgesteld. Ook bier stellen wij voor, niet de 
gehele materie in ein keer binnen vij f jaar te willen regelen, maar eerst de harmoni-
satie op hoofdpunten van een belangrijk onderdeel ervan ter hand te nemen. 

Gezien de door ons geconstateerde verscheidenheid in de nationale regels met betrek-
king tot gezinshereniging en gezinsvorming is het belangrijk daar een begin van 
toenadering in te bewerkstelligen door het formuleren van communautaire minimum-
standaarden. Deze beginselen zouden moeten zijn gebaseerd op erkenning van het in 
mensenrechtenverdragen neergelegde recht op eerbiediging van gezins- en priveleven, het 
recht te trouwen en een gezin te stichten, en de rechten van het kind. Het lijkt niet 
verstandig daarbij nu al te veel in detail te willen treden. Nu er kennelijk bij de lidstaten 

De tekst van de clausule zou moeten zijn: 'Personen aan wie toelating, verblijfsvergun-
ning of gezinshereniging is geweigerd of van wie een verblijfsvergunning wordt ingetrok-
ken, hebben het recht daartegen in beroep te gaan bij de 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'. 



nog een grate behoefte aan eigen regelgeving bestaat, dient hun daartoe zoveel mogelijk 
de gelegenheid te worden gelaten. De betekenis van de minimumstandaarden voor de 
toelatingspraktijk zou aan het Hof van Justitie EG kunnen worden overgelaten. De 
beginselen zouden als volgt kunnen luiden: 

De Raad (etc) 
- overwegend dat de Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democra- 
tie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheiden en de 
rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben, en dat de Unie de 
grondrechten eerbiedigt zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 
1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en de op 20 november 1989 door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaarde Conventie inzake de 
rechten van het Kind, zoals zij uit gemeenschappelijke constitutionele tradities 
van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van gemeenschapsrecht, 
- erkennend dat mannen en vrouwen in de huwbare leeftijd het recht hebben te 
huwen of op andere wijze een gezin te stichten volgens de nationale wetten 
welke de uitoefening van dat recht beheersen, 
- overwegend dat aan het gezin, als de basiseenheid van de samenleving en de 
natuurlijke omgeving voor de groei en het welzijn van de gezinsleden en in het 
bijzonder kinderen, de nodige bescherming en bijstand moet worden gegeven 
opdat het gezin zijn verantwoordelijkheden in de maatschappij volledig op zich 
kan nemen, 
- erkennend dat het kind, voor de volledige en harmonieuze ontwikkeling van 
zijn of haar persoonlijkheid in een gezinsomgeving dient op te groeien in een 
atmosfeer van geluk, liefde en begrip, 
heeft de volgende verordening vastgesteld: 
a. Definities: 
- Onder 'gezin' wordt verstaan: elke duurzame samenlevingsvorm tussen twee 
mensen die voldoet aan de daartoe in de wetgeving van de lidstaat van verblijf of 
beoogd verblijf gestelde regels, alsmede het samenlevingsverband tussen een of 
meer ouders en de kinderen die van hen afstammen of door hen volgens de 
toepasselijke en in de lidstaat van verblijf of beoogd verblijf erkende wetgeving 
zijn geadopteerd. 
- Onder 'kind' wordt verstaan: eenieder die jonger is dan 18 jaar. 
- Onder 'gezinshereniging' wordt verstaan: het aanvragen en verkrijgen van een 
verblijfsrecht van gezinsleden ten einde hen in staat te stellen samen te leven met 
een gezinslid op het grondgebied van een lidstaat. 
- Onder 'gezinsvorming' wordt verstaan: de vorming van een gezin door een 
huwelijk, partnerschap of adoptie volgens de wetgeving van de lidstaat van 
verblijf of beoogd verblijf. 
b. Elke onderdaan van een derde land die wettig verblijft op het grondgebied van 
een lidstaat heeft recht op gezinshereniging en gezinsvortning, onder de door het 
nationale recht van de lidstaten met in achtneming van deze verordening gestelde 
voorwaarden. 
c. Aan het recht op gezinshereniging en gezinsvortning mogen in de wetgeving 
van de lidstaten geen andere voorwaarden worden verbonden dan die welke in 
een democratische samenleving nodig zijn in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
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de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijhe-
den van anderen. 
f. Aan het recht op gezinshereniging en gezinsvorming mogen in de wetgeving 
van de lidstaten geen voorwaarden worden verbonden waarvan de vervulling 
door de betrokkene onmogelijk is, of waarvan de vervulling van de betrokkene 
redelijkerwijze niet kan worden gevergd. 
g. Het recht op gezinshereniging mag in de wetgeving van de lidstaten niet aan 
zodanige wachtperiodes en andere opschortende voorwaarden worden onderwor-
pen dat de opvoeding van kinderen in het gezin van de door de wet met het 
gezag en de opvoeding belaste ouder of opvoeder onredelijke schade ondervindt. 
h. Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van fraude moeten in een proporti-
onele verhouding staan tot het beoogde doel, en mogen er niet toe leiden dat 
personen hun oprechte oogmerk om gezinsleven uit te oefenen of tot stand te 
brengen niet ten uitvoer kunnen leggen. 
i. Gezinsleden die voor gezinshereniging in een lidstaat zijn toegelaten hebben na 
een jaar legaal verblijf vrije toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat, mits zij 
op dat tijdstip aanspraak hebben op voortgezet legaal verblijf. 
j. Bij de beoordeling van een verzoek om voortgezet verblijf na verbreking van 
de gezinsrelatie op grond waarvan aan een onderdaan van een derde land verblijf 
was toegestaan houden de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verblijf in elk 
individueel geval rekening met alle relevante belangen, waarbij zij zich onder 

r
meer laten leiden door de beste belangen van bij de beslissing betrokken kinde-
en. 

k. Verzoeken om toelating van niet tot het gezin gerekende familieleden of 
pleegkinderen voor verblijf bij een legaal in een lidstaat verblijvende onderdaan 
van een derde land worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in elk 
individueel geval beoordeeld met inachtneming van alle relevante belangen, 
waarbij zij zich onder meer laten leiden door de beste belangen van bij de be-
slissing betrokken kinderen. 
1. Personen aan wie toelating, verblijfsvergunning of gezinshereniging is gewei-
gerd of van wie een verblijfsvergunning wordt ingetrokken, hebben het recht 
daartegen in beroep te gaan bij de 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 voor een onafhan-
kelijke rechter en in de mogelijkheid dat de rechter desgevraagd een voorlopige 
voorziening kan treffen om onevenredige benadeling of onherstelbare schade te 
voorkomen. 
m. In afwijking van het bepaalde in deze verordening gelden voor de gezinsher-
eniging en gezinsvorming van onderdanen van een derde land met een burger van 
de Unie, die in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit verblijf houdt, 
dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld in de artikelen 10, 11 en 12 van 
de Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende 
het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap en in de overige 
relevante bepalingen van het gemeenschapsrecht. 

Het is de bedoeling dat deze Verordening onmiddellijk na de inwerkingtreding recht-
streeks deze minimumstandaarden oplegt aan de lidstaten. Maar in de formulering van 
de bepalingen van die verordening is regelmatig verwezen naar de nationale wetgeving, 



met inbegrip van het internationale privaatrecht, in de lidstaten opdat deze zich niet 
gedwongen zullen voelen heersende opvattingen over huwelijk en moraal, die zich bij-
voorbeeld zouden kunnen verzetten tegen de erkenning van ongehuwd samenwonen 
opzij te zetten. Anderzijds is de formulering van de in de Verordening opgenomen 
kernbegrippen met opzet zo ruim genomen, dat een geleidelijke ontwikkeling naar 
liberalere opvattingen mogelijk blijft. 
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Samenvatting voorstellen inzake immigratie 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van immigratie zijn, samengevat: 
Vrij verkeer van onderdanen van derde landen binnen de Europese Unie. Art. 63 
onder 4 (niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 38 onder c, sub iii (tijdig, binnen vijf jaar). 
Voorstel: Verordening (binnen twee jar). Na vijf jaar legaal verblijf dezelfde rechten met 
betrekking tot vrij personenverkeer als Gemeenschapsonderdanen. 
Instrument inzalce de wettelijke status van legale irnmigranten. Art. 63 onder 3 sub a 
(niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 36 onder c sub i, (binnen twee jaar). Voorstel: 
Richtlijn (binnen twee jaar). Onderdanen van derde landen krijgen na vijf jaar legaal 
verblijf in een lidstaat aanspraak op permanent verblijf. Uitzetting op grond van 
openbare orde en openbare veiligheid uitsluitend nog mogelijk naar de maatstaven van 
Richtlijn 64/221. 
incorporatie Schengen-acquis met betrekking tot toegang, visa en signalering in het 
SIS ter fine van weigering van toegang. Art. 62 onder 2 en 3 (binnen vijf jar). 
Actieplan, (beperkt tot materie van de visa) par. 36 onder d, sub i, ii en iii, (binnen twee 
jar). Voorstel: Verordening voor de verdragsbepalingen en Richtlijn voor de besluiten 
van het Uitvoerend Comite, (binnen twee jaar). Aanvaarding van dubbele rechtsgrondslag 
voor gedeelten van de regeling van het SIS. Incorporatie en aanpassing van ant. 1 en 3 
t/m 25 en 96 t/m 118 SUO in een Verordening, met aanpassing en verduidelijking op 
het punt van individuele rechtsbescherming. 
Voortgezet verblijf van legale werknemers en zelfstandigen. Art. 63, onder 3, sub a 
(niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 38, onder c sub ii, (tijdig, binnen vijf jar). 
Voorstel: Richtlijn (binnen vijf jar). Regeling naar analogie van het systeem van Besluit 
1/80 van de Associatieraad EG-Turkije. 
Gezinshereniging. Art. 63, onder 3, sub a (niet binnen 5 jaar). Actieplan, par. 38 onder c 
sub ii, (tijdig, binnen vijf jaar). Voorstel: Verordening (binnen vijf jar). beginselen van 
bescherming van familieleven. 

7.3.2 Maatregelen op het gebied van asiel 

Ook in het asielbeleid eist de korte-termijnproblematiek doorgaans alle aandacht op. 
Hoewel er alle reden voor is cm prioriteit te geven aan een effectieve gemeenschappelij-
ke aanpak van de problematiek, mogen ook daar de hoofddoelstellingen - bevordering 
van integratie en het vaststellen van een lange-tertnijnbeleid voor imtnigratie - niet 
worden veronachtzaamd. In dit licht moet met name de vraag worden gesteld, of korte-
termijnbescherming van ontheemden en van personen die anderszins internationale 
bescherming behoeven - een bescherming die uiteindelijk in terugzending naar het land 
van herkomst moet uitmonden - wel een verstandige doelstelling is. Een andere vraag 
die niet los van het grotere beleid mag worden bezien is, of asielzoekers hangende de 
aanvraagprocedure in staat moeten worden gesteld in de lidstaat te werken of te 
studeren. Een ontkennende beantwoording zou in strijd kunnen zijn met dat langere-
termijnbeleid. Maar een bevestigende beantwoording kan de vraag oproepen of aspirant-
werknemers uit andere derde landen niet ten opzichte van asielzoekers zouden worden 



achtergesteld. 

Hieronder willen wij aangeven op welke punten bij de implementatie van Titel IV op 
het gebied van asiel naar ons inzicht prioriteit zou moeten worden gelegd. 

1. 	Zo spoedig mogeltjk dienen nieuwe 'criteria en instrumenten voor de vaststelling van 
de lidstaat die verantwoordeltjk is voor de behandeling van een asielverzoek' te 
worden vastgesteld. Rechtsgrondslag: art. 63, aanhef en onder 1 sub a, EG-verdrag. 
Rechtsvorm: Verordening en richtlzjn. 

Uit ons onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat de huidige criteria en 
instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek, als neergelegd in de Overeenkomst van Dublin, 
nadere doordenking vragen. Ook overeenkomstig het Actieplan van de Raad en de 
Commissie moet reeds in de eerste fase de toepassing van de Overeenkomst van Dublin 
worden verbeterd, moet de rechtsbasis van de Overeenkomst worden getransformeerd 
naar het systeem van het Verdrag van Amsterdam, dient Eurodac te worden geimple-
menteerd en dienen de minimumstandaarden voor asielprocedures en voor de opvang 
van asielzoekers tot stand te zijn gebracht 421 . Het gaat onzes inziens om een samen-
hangend complex. 

Het systeem van de Overeenkomst van Dublin laat ondanks de doelstelling uit de 
Preambule 'om asielzoekers niet lang in het ongewisse te laten', in feite asielzoekers juist 
door de claimprocedure lange tijd in onzekerheid over de vraag in welk land zij 
uiteindelijk tot de asielprocedure worden toegelaten. En vervolgens dienen zij de vaak 
lange procedures in de verantwoordelijke staat te doorlopen voordat zij zekerheid krij-
gen over de vraag of zij al dan niet voor bescherming in aanmerking komen. De 
claimprocedures verlopen moeizaam doordat veelal concrete bewijsmiddelen voor de 
vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat ontbreken en vaak uitsluitend met 
indicatieve bewijsmiddelen de lidstaat van buitengrensoverschrijding en daarmee de 
verantwoordelijkheid wordt bepaald. Overigens, indien het systeem wel sluitend zou 
werken, zou het verdeelmechanisme van de Overeenkomst een onevenredige last leggen 
op de lidstaten aan de buitengrenzen - en met name aan de oostgrenzen - van de Unie. 
In de Nederlandse situatie wordt ongeveer 70% van de claims gehonoreerd. Van de 
gevallen waarin claims zijn gehonoreerd wordt slechts in 25% daadwerkelijk overgedra-
gen422. Veel asielzoekers verdwijnen thans met onbekende bestemming in de illegaliteit 
of dienen in een andere lidstaat een nieuw asielverzoek in 423 . 

421 	 Actieplan, versie 4 december 1998 (07.12) par. 36 onder b. 
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TK 1997-1998, 10637, nr, 303, P.  8. De cijfers betreffen overigens nog het verdeelsysteem 
van de SUO, waarbij slechts een aantal EU-lidstaten was betrokken. Onder vigeur van de 
OvD, waarbij thans alle EU-lidstaten partij zijn, verlopen de claimprocedures nog moei-
zamer. 

Zie ook Kay Hailbronner en Claus Thierry in 'Schengen II und Dublin - der Zustandige 
Asylstaat in Europa in ZAR 1997, 2, p. 55 - 66. 



162 

Implementatie van de Eurodac conventie in het kader van Titel IV zal het functioneren 
van de Overeenkomst van Dublin slechts gedeeltelijk vergemakkelijken, oak indien de 
bevoegdheid tot het nemen van vingerafdrukken wordt uitgebreid als voorzien in het 
ontwerp-Protocol. Uitsluitend ten aanzien van asielzoekers die reeds in een lidstaat asiel 
hebben gevraagd zal door de onderlinge uitwisseling van vingerafdrukgegevens op 
eenvoudige wijze zijn vast te stellen in welke lidstaat het eerste asielverzoek is inge-
diend. Ten aanzien van de (veelal ongedocumenteerde) asielzoekers die zonder controle 
de buitengrenzen zijn gepasseerd en in een andere lidstaat dan die van buitengrensover-
schrijding asiel vragen, zal het ook na inwerkingtreding van de Eurodac Conventie en 
Protocol moeilijk blijven de verantwoordelijke lidstaat aan de hand van de beschikbare, 
veelal slechts indicatieve, bewijsmiddelen vast te stellen. 

In een Europese Unie zonder binnengrenzen (althans tussen dertien lidstaten) lijkt een 
een-kanssysteem, als neergelegd in de Overeenkomst van Dublin, ons redelijk en 
onontkoombaar. Tot nu toe worth de Overeenkomst van Dublin gekenmerkt door een 
harmonisatiesysteem waarin slechts de afwijzende beslissingen wederzijds worden 
erkend. Ons staat een stelsel voor ogen waarin ook sprake is van wederzijdse erkenning 
van de positieve beslissingen. Een systeem dat recht doet aan het in de Preambule 
neergelegde standpunt 'asielzoekers niet langer in het ongewisse te laten' vergt een 
aanpak waarbij zo spoedig mogelijk worth vastgesteld wie voor bescherming in 
aanmerking komt en waarbij de vraag, in welke lidstaat die beschertning worth geboden, 
pas daarna beantwoording behoeft. 

Aan dit uitgangspunt kan naar onze mening - schematisch weergegeven - slechts op twee 
manieren recht worden gedaan: Of de lidstaat waar asiel worth gevraagd is in beginsel 
verantwoordelijk, Of op de lidstaat van buitengrensoverschrijding rust de exclusieve 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek. Hieronder zullen wij 
beide mogelijkheden uitwerken en daarbij onderscheid maken tussen maatregelen die al 
binnen twee jaar zouden moeten warden getroffen en maatregelen die binnen vijf jaar 
bun beslag zouden moeten vinden. 

1.a. maatregelen binnen twee jaar 

Voor de korte termijn kiezen wij voor een stelsel waarbij de lidstaat van aanvraag 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Op dit uitgangspunt zou 
uitzondering kunnen worden gemaakt voor een beperkt aantal gevallen: 
- een andere lidstaat heeft aan de asielzoeker een visum of een verblijfstitel afgege-

yen; 
het staat - bijvoorbeeld via het Eurodacsysteem - vast dat de asielzoeker in een 
andere lidstaat al tot de asielprocedure is of was toegelaten. 

De onevenredige verdeling van de kosten van statusdeterininatie, opvang en toelating 
(inclusief gezinshereniging) en van verwijdering (van afgewezen asielzoekers) die uit een 
dergelijk stelsel zou kunnen voortvloeien, zou financieel via de EG-begroting moeten 
warden gecompenseerd. Door een dergelijk eenvoudig verdeelmechanisme zouden 
ingewikkelde en langdurige claimprocedures kunnen worden vermeden. Zo'n mechanis-
me zou bovendien aansluiten bij de feitelijke situatie van dit moment. Ook onder de 
Overeenkomst van Dublin draagt uiteindelijk toch meestal de lidstaat van aanvraag de 
verantwoordelijkheid omdat slechts in een minderheid van de gevallen, waarin duidelijk 



is dat een asielzoeker alleen maar via andere lidstaten naar de lidstaat van aanvraag kan 
zijn gereisd, met succes een claim kan worden gelegd424 . 

Ook al sluit een mechanisme, waarin de verantwoordelijheid wordt gelegd bij de lidstaat 
van aanvraag, aan bij de realiteit en heeft een dergelijk systeem uit oogpunt van eenvoud 
en snelheid duidelijke voordelen, de politieke haalbaarheid staat niet zonder meer vast. 
Het zijn immers voornamelijk toevallige factoren die bepalen in welke lidstaat asiel 
wordt gevraagd. Of het zijn de slechte buitengrensbewaking en/of het ontoereikende 
binnenlandse vreemdelingentoezicht in een bepaalde lidstaat, die het mogelijk maken dat 
de asielzoeker doorreist naar de lidstaat waar hij uiteindelijk asiel vraagt. Die 'toevallig-
heid' kan worden verminderd door harmonisatie van de normen voor bescherming en 
van de normen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - wij komen daarop 
hieronder nog terug. Bovendien, voorzover een financiele compensatie ten laste van de 
EG-begroting onvoldoende soelaas biedt, zou - naast de financiele compensatie - ook 
kunnen worden gedacht aan een fysieke verdeling van aantallen toegelaten asielzoekers: 
asielzoekers ten aanzien van wie de verantwoordelijke lidstaat (van aanvraag) van 
oordeel is dat zij voor bescherming als vluchteling of voor tijdelijke bescherming in 
aanmerking komen, zouden dan worden verdeeld over de lidstaten volgens een op 
grond van gegevens van de lidstaten in een besluit van de Raad vastgelegde verdeelsleu-
tel. Die verdeling zal zoveel mogelijk moeten worden verwezenlijkt met inachtneming 
van de voorkeur van de betrokkenen. De ervaringen met de Overeenkomst van Dublin 
en andere terug- en overnameovereenkomsten geven evenwel aan, dat de verwachtingen 
over de mogelijkheden van daadwerkelijke overdracht van mensen tegen hun zin aan 
andere lidstaten niet te hoog gespannen mogen zijn, zelfs niet als het gaat om mensen 
die weten dat zij voor een bepaalde vorm van bescherming in aanmerking komen. Ook 
moet worden betwijfeld of er bij een systeem van verantwoordelijkheid voor de lidstaat 
van aanvraag bij de overige lidstaten een grote bereidheid zal bestaan om naast een 
financiele compensatie ook een fysieke verdeling van de aantallen asielzoekers te accepte-
ren425. Er is immers al een soort 'natuurlijke' zij het willekeurige verdeling ontstaan. 

Ook al gaat onze voorkeur voor de korte termijn uit naar het hierboven beschreven 
systeem van verantwoordelijkheid van de lidstaat van aanvraag 426, wij zijn niet blind 
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Zo moeten in Nederland alle asielzoekers die zich de aanmeldcentra te Zevenbergen en 
Rijsbergen aanmelden logischerwijs via andere lidstaten zijn ingereisd. Toch kan slechts in 
hooguit 25% van de gevallen daadwerkelijk worden besloten tot het leggen van een claim, 
waarvan de uitkomst dan nog onzeker is. Zie ook de aangenomen motie van Dittrich c.s. 
(TK 1998 - 1999, 19 637, nr. 379) waarin de Kamer uitspreekt 'dat een Dublinclaim alleen 
in die gevallen gelegd mag worden waarin de claim naar redelijke verwachtingen zal wor-
den gehonoreerd'. 

Ook in Nederland is de motie-Verhagen (ix 1998- 1999, 19 637, nr. 372) waarin wordt 
gevraagd om harde afspraken over een evenredige verdeling van de aantallen asielzoekers 
over de lidstaten van de Europese Unie verworpen. De verwerping is overigens deels het 
gevolg van het feit dat de motie bij het uitblijven van afspraken tevens vroeg om 
herinvoering van de grenscontrole aan de grenzen met Belgie en Duitsland. 

Tenzij er sprake is van een visum of verblijfstitel voor een andere lidstaat of wanneer er 
sprake is van een lopende of reeds beeindigde procedure in een andere lidstaat. 



428 In Nederland: de krachtens art. 21 Vb en art. 2 en 3 V.V. in bijlage 1 V.V. aangewezen 
grensdoorlaatposten. 
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voor de nadelen die eraan kleven. Zo'n systeem houdt de ongecontroleerde asielstromen 
op het gezamenlijke grondgebied van de lidstaten in stand. Toezicht op de reisroute 
naar de EU heeft in zo'n stelsel geen gevolgen voor de asielzoeker, waardoor het smok-
kelen van mensen naar bepaalde asielbestemmingen aantrekkelijk blijft. 

Lb. Maatregelen binnen vii f jaar 

Op langere termijn, maar binnen vijf jaar, staat ons daarom een stelsel voor ogen dat is 
gebaseerd op drie beginselen: 
a. de lidstaat van buitengrensoverschrijding is verantwoordelijk voor de behandeling van 
een asielverzoek; 
b. asiel kan uitsluitend worden gevraagd bij een grensdoorlaatpost van de lidstaat 
waarvan de buitengrenzen warden overschreden. 
c. asielverzoeken van gezinsleden van een asielzoeker van wie al in een bepaalde lidstaat 
een aanvraag om asiel in behandeling is of aan wie in een bepaalde lidstaat een 
verblijfstitel is verleend, worden door die lidstaat behandeld'. 

Voor het Schengengebied zouden de asielverzoeken moeten warden ingediend bij de 
krachtens art. 3 SUO in de nationale wetgeving aangewezen grensdoorlaatposten 428 . 
Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland zouden de grensdoorlaatposten nog moeten 
warden vastgesteld. Bij de grensdoorlaatpost zou overigens uitsluitend het volgende 
hoeven te gebeuren: registratie van het asielverzoek, het maken van copieEn van aanwe-
zige documenten, en - indien nodig - de afname van vingerafdrukken. Vervolgens zou de 
asielzoeker altijd moeten warden doorverwezen of begeleid naar aanmeld- of ander-
zoekscentra (bij voorkeur eveneens aan de grens) voor verdere afhandeling van zijn of 
haar asielaanvraag. Daar wordt de aanvraag door de verantwoordelijke lidstaat van 
buitengrensoverschrijding behandeld. 

Dit systeem gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een bepaling dat een asielaanvraag die 
niet bij een grensdoorlaatpost wordt ingediend behoudens een strikt omschreven aantal 
uitzonderingsgevallen, niet in behandeling kan worden genomen. Voor die gevallen 
waarin een asielzoeker niettemin illegaal is in- of doorgereisd, bepleiten wij een (ver-
deel)systeem waarbij de asielaanvraag van een op het grondgebied van de Unie aange-
troffen onderdaan van een derde land in beginsel, zonder dat daar nadere bewijsmidde-
len voor nodig zijn, wordt behandeld door de lidstaat van beweerde grensoverschrijding. 
Deze asielzoekers worden dan verwezen of begeleid naar de grensdoorlaatpost van de 
lidstaat van (beweerde) buitengrensoverschrijding. Vandaar kunnen zij worden doorge-
kid naar een aanmeld- of onderzoekscentrum. Wanneer echter het reisverhaal met 
betrekking tot de beweerde grensoverschrijding volstrekt ongeloofwaardig is kan de 
lidstaat, op welks grondgebied de betrokkene te kennen gaf asiel te willen aanvragen, 

427  Op grond van par. 36, onder b, het Actieplan moet er binnen twee jaar een studie worden 
uitgevoerd naar de mogelijkheid, een lidstaat verantwoordelijk te maken voor de behandeling van 
de asielverzoeken van de leden van eenzelfde gezin. 
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het asielverzoek zelf afdoen, indien de kans groot is dat het verzoek als duidelijk 
ongegrond moet worden aangemerkt. Wij aarzelen om in zo'n geval te doen voorschrij-
ven dat het asielverzoek dan steeds door niet-ontvankelijkverklaring zou moeten worden 
afgedaan, omdat dan toch het refoulementverbod zich tegen uitzetting zou kunnen 
verzetten. 

Dit systeem zou ertoe kunnen bijdragen dat het onaantrekkelijk wordt voor asielzoekers 
om de EU-buitengrenzen illegaal te overschrijden en naar een andere lidstaat door te 
reizen. Zeker wanneer alle lidstaten een onbelemmerde registratiemogelijkheid van asiel-
verzoeken aan de grensdoorlaatposten waarborgen, met verwijzing naar aanmeld- of 
onderzoekscentra voor verdere behandeling (beide voorwaarden worden op dit moment 
zeker niet in alle lidstaten vervuld) zal illegale buitengrensoverschrijding een contra-
indicatie kunnen vormen voor de aannemelijkheid van het asielverzoek en tot een 
versnelde procedure aanleiding kunnen geven. Reist de asielzoeker hangende de 
procedure in de lidstaat van eerste buitengrensoverschrijding door naar een andere 
lidstaat en vraagt hij daar aan de buitengrens of op het grondgebied opnieuw asiel, dan 
kan met behulp van het Eurodac-instrumentarium eenvoudig worden vastgesteld in 
welke lidstaat de eerste keer om asiel was verzocht. 

Wanneer de asielzoeker in het bezit is van een geldige verblijfstitel van een van de 
lidstaten of in het bezit is van een geldig EU- of Schengenvisum, dan zou van hem niet 
hoeven te worden verlangd dat hij aan de buitengrenzen om asiel vraagt. Hij kan 
immers de buitengrenzen wettig passeren. Wel kan elke lidstaat van hem verlangen dat 
hij asiel vraagt in de lidstaat die het visum of de verblijfstitel had afgegeven, die daarmee 
in onze visie namelijk verantwoordelijk was geworden voor behandeling van een 
asielaanvraag. Door toedeling van de verantwoordelijkheid aan de lidstaat die een visum 
of verblijfstitel afgaf wordt tevens voorzien in de verantwoordelijkheid voor een 
asielverzoek van een 'refugie sur place'. 

Het door ons voorgestelde verdeelmechanisme zou - wat betreft de toedeling van 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielverzoeken - moeten worden 
neergelegd in een Verordening en zou voor het overige in een Richtlijn kunnen worden 
geregeld. Voor de kans van slagen van het systeem is absoluut noodzakelijk dat iedere 
asielzoeker - afgezien van degenen die een geldig visum of een geldige verblijfstitel 
bezitten - in staat zal worden gesteld bij de officiele doorlaatposten zijn asielverzoek te 
laten registreren. Het systeem veronderstelt ook de aanwezigheid van aanmeld- of 
onderzoekscentra en een adequate asielprocedure in elke lidstaat. Anders dan is voorzien 
in de Resolutie over minimumwaarborgen voor asielprocedures, zouden juist voor 
asielzoekers die zich aan de grensdoorlaatposten melden geen speciale beperkende regels 
moeten gelden. In de aanmeld- en onderzoekscentra moet op de asielverzoeken worden 
beslist door de bevoegde autoriteiten, die overigens aldaar wel kunnen besluiten tot het 
toepassen van versnelde procedures in geval van een duidelijk ongegrond verzoek of in 
geval van toepasselijkheid van het principe van een derde land van ontvangst of een 
veilig land van herkomst. De uitkomst van de asielprocedure in de verantwoordelijke 
lidstaat moet bindend zijn voor alle lidstaten, maar de lidstaten dienen de bevoegdheid 
te behouden, gegeven het feit dat art. 63 EG-verdrag minimumstandaarden vergt, om 
naar nationaal recht ruimere bescherming te bieden. 
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Als voordelen van dit stelsel zien wij: 
Asielzoekers zullen weten waar zij hun asielverzoek kunnen registreren en waar 
zij tot de volledige asielprocedure zullen worden toegelaten. Ervaringen met het 
Nederlandse systeem van drie aanmeldcentra, waar asielverzoeken uitsluitend 
kunnen worden ingediend, geven aan dat dit intemationaal bij asielzoekers snel 
bekend zal zijn. 
Verplichte registratie van asielverzoeken aan de doorlaatposten en ontmoediging 
van asielverzoeken op het grondgebied van de lidstaten maken controle op de 
fysieke grensoverschrijding mogelijk. 
De grensbewakingsautoriteiten zullen in staat zijn van eventueel aanwezige 
documenten kopieen te maken en zonodig vingerafdrukken te nemen ten 
behoeve van het Eurodac-systeem. 
Voor mensensmokkel binnen het grondgebied van de lidstaten zal weinig ruimte 
meer zijn. 
De registratie aan de grensdoorlaatpost bepaalt de verantwoordelijkheid van die 
lidstaat voor de behandeling van het asielverzoek. 

- Voor niettetnin op het grondgebied ingediende asielverzoeken geldt een eenvou-
dig overnamesysteem. Wie ten aanzien van de grensoverschrijding een volstrekt 
ongeloofwaardig reisverhaal opdist zal weliswaar in de staat waar hij of zij op het 
grondgebied werd aangetroffen in procedure kunnen worden genomen, maar 
vrijwel zeker tegen een duidelijk ongegrondverklaring oplopen. 

- 	Langdurige en onzekere claimprocedures behoren grotendeels tot het verleden. 

Er zijn ook nadelen. Net  belangrijkste is, dat opnieuw de lidstaten met de langste 
buitengrenzen de zwaarste lasten zullen dragen. Het door ons voorgestelde systeem 
vraagt daarom enerzijds om financiele bijstand ten taste van de gemeenschapsbegroting 
aan die lidstaten die onevenredig veel asielzoekers in hun asielprocedure dienen op te 
nemen. Anderzijds zal het in een dergelijk systeem vermoedelijk onontkoombaar zijn 
dat de asielzoekers die hetzij voor bescherming als vluchteling hetzij voor tijdelijke be-
scherming in aanmerking komen verdeeld worden over de lidstaten volgens een - op 
grond van gegevens van de lidstaten - in een besluit van de Raad vastgelegde verdeelsleu-
tel. Verantwoordelijkheidstoedeling aan de lidstaat van buitengrensoverschrijding 
impliceert immers dat 'van nature' al geen evenredige lastenverdeling ontstaat. De 
buitengrenzen van de lidstaten zijn immers zeer ongelijksoortig. De fysieke toedeling 
van aantallen asielzoekers zal zoveel mogelijk verwezenlijkt moeten worden met 
inachtneming van de voorkeur van betrokkenen, met eerbiediging van het recht op 
gezinsleven en met inachtnetning van andere humanitaire overwegingen. Daarnaast 
kunnen historische en culturele overwegingen een rol spelen, evenals de talenkennis van 
de betrokkenen. Wel moet ervoor worden gewaakt dat - anders dan in het verleden bij 
de hervestiging van vluchtelingen op verzoek van UNHCR - de lidstaten zich uitslui-
tend zouden laten leiden door arbeidsmarktoverwegingen en het opleidingsniveau van 
de te hervestigen vluchtingen. De aanvaardbaarheid van hervestiging kent overigens wet 
grenzen. Verondersteld wordt dat de asielprocedure in de verantwoordelijke lidstaat 
binnen een redelijke termijn is afgerond. Wij denken aan een periode van maximaal een 
jaar. Zou de procedure in de verantwoordelijke lidstaat meer tijd in beslag nemen, dan 
zouden wij hervestiging niet aanvaardbaar meer achten. 

Wij willen graag benadrukken dat het hier voorgestelde systeem in essentie overeenkomt 
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met de oorspronkelijk aan het Vluchtelingenverdrag ten grondslag liggende gedachte 
over 'burden sharing' en 'durable solutions'. Of onder vigeur van het Vluchtelingenver-
drag het refoulementverbod aan de buitengrenzen geldt is in het verleden evenwel 
betwijfeld en de toepasselijkheid van dit beginsel wordt ook nu nog wel eens ont-
kends'. In zoverre gaat de regionale interpretatie van het refoulementverbod door de 
EU-lidstaten verder. In de Overeenkomst van Dublin hebben zij ondubbelzinnig 
verantwoordelijkheid voor behandeling van aan de grens ingediende asielverzoeken 
aanvaard430. 

Een systeem van verantwoordelijkheidstoedeling kan niet goed werken zonder verdere 
harmonisatie van de vluchtelingdefinitie en van de beoordeling van situaties in landen 
van herkomst. Hierop hebben de volgende voorstellen betrekking. 

2. 	Binnen twee jaar dienen minimumnormen voor het aanmerken van onderdanen 
van derde landen als vluchteling te worden vastgesteld. Rechtsgrond art. 63, aanhef 
en onder 1 sub c EG-verdrag. Rechtsvorm: richtltjn. 

Vooralsnog lijken de opstellers van het verdrag van Amsterdam niet te hebben gedacht 
aan een asielstatus. Het aanmerken als vluchteling, tijdelijke bescherming van ontheem-
den en van andere personen die internationale bescherming behoeven zijn ondergebracht 
in verschillende onderdelen van art. 63 EG-verdrag. Ook is kennelijk niet gedacht aan 
een gelijkwaardige bescherming van vluchtelingschap op grond van het Vluchtelin-
genverdrag en vluchtelingschap op grond van het EVRM en het VN-verdrag tegen 
foltering. 

Wat daarvan zij, naar onze mening omvat de terminologie 'minimumnormen voor het 
aanmerken als vluchteling' meer dan de materie die thans is geregeld in het Ge-
meenschappelijk Standpunt van 4 maart 1996. De nieuw te ontwerpen maatregel zal ook 
de materiele aspecten van de resoluties over duidelijk ongegronde asielverzoeken en 
derde landen van ontvangst en van de conclusies over veilige landen van herkomst 
dienen te incorporeren. Het is ook zeer de vraag of met 'soft law' zoals in het huidige 
gemeenschappelijk standpunt en in de resoluties en conclusies kan worden volstaan. De 
verwijzing naar de (zware) besluitvormingsprocedure van art. 67 impliceert o.i. dat bij 
de aldus tot stand te brengen maatregelen wordt gedacht aan bindende maatregelen in de 
vorm van verordeningen of richtlijnen 431 . Over de vraag of een bindende norm uit een 
VN-verdrag zoals het Vluchtelingenverdrag zich regionaal in verbindende vorm laat 
interpreteren kan verschillend worden gedacht. Hetzelfde probleem doet zich voor ten 

429 
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Zie R. Fernhout, Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland, Deventer, 1990, p. 
15 e.v. en P. Boeles, Vrij verkeer van personen: mensenrechten aan de buitengrenzen, 
SEW 1990, p. 709. 

Art. 3 lid 1, OvD: 'De lidstaten verbinden zich ertoe het asielverzoek van elke vreemde-
ling dat aan de grens of op het grondgebied van een hunner wordt ingediend, in behande-
ling te nemen'. 

431  Zie ook Actieplan, par. 8. 



aanzien van art. 3 EVRM, dat voor een grotere regio dan de 15 EU-lidstaten geldt en 
door het Europees Hof van de Rechten van de Mens wordt uitgelegd. Wij denken dat 
daartegen geen bezwaar bestaat, mits wordt vastgelegd dat de normen van het Vluchte-
lingenverdrag, c.q het EVRM en de voor alle verdragsstaten door bevoegde rechterlijke 
instanties gegeven uitleg prevaleren boven een communautaire interpretatie. Ook de vast 
te stellen minimumnormen overeenkomstig art. 63, aanhef en onder 1, sub c, EG-
verdrag zullen niet mogen liggen onder de gangbare definitie van het Vluchtelingenver-
drag, maar moeten een ruimere uitleg door de afzonderlijke lidstaten onverlet laten. 

Wij zouden kiezen voor de vorm van een Richtlijn in de zin van art 249 EG-verdrag. 
De lidstaten verbinden zich dan ten aanzien van het te bereiken resultaat maar zij 
houden de bevoegdheid de vorm en de middelen te kiezen om aan de in die richtlijn 
gegeven beginselen vorm te geven. Dit geldt in elk geval ten aanzien van de onderwer-
pen 'duidelijk ongegronde asielverzoeken', 'derde landen van ontvangst' en 'veilige 
landen van herkomst'. De geharmoniseerde toepassing van de definitie van de term 
'vluchteling' zou zich ook lenen voor een verordening. Toch kiezen wij, in de overtui-
ging dat het her gaat om een maatregel die binnen twee jaar moet zijn verwezenlijkt, in 
eerste instantie voor opname in het lichtere instrument van een richtlijn. Mocht in de 
toekomst blijken dat de implementatie door de lidstaten te wensen overlaat, en interpre-
tatie en beleid tezeer uiteen blijven lopen, dan kan alsnog tot omzetting in een verorde-
ning worden overgegaan 432 . 

Overigens menen wij dat zowel ten aanzien van derde landen van onvangst als ten 
aanzien van veilige landen van herkomst niet kan worden volstaan met het formuleren 
van gemeenschappelijke beginselen. Er moet sprake zijn van een gezamenlijke aanpak en 
van gezamenlijke lijsten van derde landen van ontvangst en veilige landen van herkomst, 
wil er werkelijk sprake van harmonisatie van asielbeleid kunnen zijn. Hier kan een 
belangrijke taak liggen voor de door Nederland gesuggereerde horizontale pijleroverstij-
gende Task Force, waarover de informele JBZ-raad van 29 en 30 oktober zich positief 
heeft uitgelatenTh een initiatief dat vervolgens heeft geleid tot de oprichting van een 
High Level Working Group. Wel dient de vaststelling van dergelijke gemeenschappelijke 
lijsten door de Raad met procedurele en democratische waarborgen te zijn omgeven en 
te berusten op onafhankelijke en openbare informatie. Op de informatievoorziening die 
evenzeer noodzakelijk is voor een gezamenlijke beoordeling van situaties in landen van 
herkomst komen wij hieronder nog terug. 

De beschertning die in het Europese asielbeleid wordt geboden moet niet alleen voldoen 
aan ant. lA en 33 Vluchtelingenverdrag maar ook aan art. 3 EVRM en het daarmee 
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Een dergelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan ten aanzien van Richtlijn 84/631. 
Toen bleek dat de interpretatie van de term 'gevaarlijk afval' (o.a. uit de Conventie van 
Bazel) in de lidstaten uiteen bleef lopen, is de richtlijn vervangen door Verordening 
259/93. Zie over de ontstaansgeschiedenis van deze verordening Water Law 1991, p. 45 
e.v. 

Zie TIC 1998-1999, 19 637 en 21 501-02, nr. 390. 
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grotendeels overeenkomende art. 3 VN-verdrag tegen foltering 434. Dit kan het beste 
gebeuren door in de richtlijn aan te geven dat toepasselijkheid van de refoulementverbo-
den vervat in art. 3 EVRM en art. 3 VN-Verdrag tegen foltering op gelijke wijze als dat 
met het refoulementverbod van het Vluchtelingenverdrag het geval is, tot verblijfsaan-
vaarding verplicht. Tekstueel lijken geen al te ingewikkelde bepalingen nodig. Voor de 
formulering van het uitgangspunt zou kunnen worden volstaan met een bepaling waarin 
staat: 

Als vluchteling wordt aangemerkt een ieder aan wie bescherrning tegen uitzetting 
toekomt op grond van het Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchte- 
lingen van 28 juli 1951 en het protocol van New York van 31 januari 1967, art. 3 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en art. 3 van het Verdrag van 10 december 1984 tegen 
foltering en andere wrede onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

Daarmee zal vermoedelijk de vraag wie 'vluchteling' is in de zin van het Vluchtelingen-
verdrag aan scherpte verliezen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
zal de met deze artikelen samenhangende rechtsvragen kunnen beantwoorden door 
toetsing van de krachtens art. 63 EG-verdrag tot stand gekomen maatregelen op 
overeenstemming met het in dit artikel genoemde Vluchtelingenverdrag en het in art. 6, 
tweede lid, EU-verdrag genoemde EVRIvl. Het feit dat een zekere overlapping met de 
bevoegdheid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal ontstaan lijkt geen 
groot probleem te zijn. Beide Hoven mogen ertoe in staat worden geacht rekening te 
houden met elkaars jurisprudentie. Zo heeft het Hof ook nimmer geaarzeld te toetsen 
aan de in de GATT neergelegde verplichtingen, ook al kende de GATT en kent thans 
de WTO een eigen geschillenbeslechting. 

Naast de verwijzing naar het Vluchtelingenverdrag in art. 63 EG-verdrag en het EVRM 
in art. 6, tweede lid, EU-verdrag zou een verwijzing naar deze verdragen in de Richtlijn 
niet mogen ontbreken. Zowel de toepassing van de begrippen ' duidelijk ongegrond 
asielverzoek', 'derde land van ontvangst' en veilig land van herkomst' als de in de 
richtlijn te geven criteria voor de erkenning en toelating als vluchteling in de lidstaten 
zullen met deze verdragen in overeenstemming moeten zijn. Wij zouden ons voor de 
uitleg van het begrip 'vluchteling' van het Vluchtelingenverdrag kunnen vinden in de 
transformatie van het huidige Gemeenschappelijk Standpunt in de door ons bedoelde 
richtlijn. Wij realiseren ons dat daarmee bijvoorbeeld ook de compromisformule ten 
aanzien van vervolging door derden in de richtlijn wordt geIncorporeerd 435. Wij 
achten het onwaarschijnlijk dat de lidstaten thans tot een meer uniforme interpretatie 
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In ECR/vI 23 april 1998, JV 1998, 176, geeft de Europese Commissie voor de Rechten van 
de Mens blijk van een benadering waarin voortaan dezelfde criteria worden toegepast die 
het Comite tegen foltering hanteert om te beoordelen of een uitzetting een schending van • 

het verdrag oplevert. Uit CAT 19 juni 1998, JV 1998, 188 blijkt evenwel dat art. 3 VN-
verdrag tegen foltering vanwege zijn beperkte definitie van foltering - anders dan art. 3 
EVR.M - geen bescherming geeft tegen foltering door derden zonder instemming of 
gedogen door de overheid. 

Zie over de totstandkoming van de compromistekst: R. Fernhout, The Harmonised 
Application of the Definition of the Term 'Refugee' in the European Union, in: Refugee 
and Asylum Law: Assessing the Scope for Judicial Protection, Utrecht 1997, p. 163, e.v. 



kunnen geraken. Na omzetting van het Gemeenschappelijk Standpunt over de toepas-
sing van de vluchtelingdefinitie in een richtlijn zullen de nationale rechterlijke instanties, 
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, 
bij uiteenlopende interpretaties, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de vervolging door 
derden"6, op grond van art. 68 EG-verdrag verplicht zijn terzake een prejudiciele 
beslissing te vragen an het Hof van Justitie. Dan zal het Hof de knoop kunnen 
doorhakken. Daarnaast zou, zoals gezegd, de bescherming op grond van art. 3 EVRM 
en art. 3 VN-verdrag tegen foltering in deze richtlijn moeten worden opgenomen. 
Anders dan bij het - tot nu toe slechts op nationaal niveau door rechters uitgelegde - 
Vluchtelingenverdrag mogelijk was, zou voor de uitleg van die verdragsbepalingen 
eenvoudigweg kunnen worden verwezen naar rechtspraak van de bevoegde supra-
nationale instanties: het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Comite 
tegen foltering. 

Een probleem ten aanzien van deze integrale aanpak van de bescherming tegen refoule-
ment krachtens het Vluchtelingenverdrag, art. 3 EVRM en art. 3 VN-verdrag tegen 
foltering door die bescherming samen onder een noemer van 'vluchtelingschap' te 
brengen is, dat de gezamenlijke lidstaten mogelijk nog niet rijp zijn om daar snel toe 
over te gaan. De traditie volgens welke het vluchtelingenrecht uitsluitend wordt gezocht 
in het Verdrag van Geneve is standvastig, zoals onder meer blijkt uit het ontbreken van 
verwijzingen naar EVRM en VN-verdrag tegen foltering in de Schengen Uitvoerings-
overeenkomst en de Overeenkomst van Dublin"' en in de door de Ad Hocgroep 
Immigratie en de JBZ-raad genomen maatregelen. Mogelijk zal op dit punt niet snel 
consensus ontstaan binnen de Raad. Anderzijds blijkt in elk geval in Nederland te 
worden gedacht aan gelijkschakeling van Vluchtelingenverdrag, EVRM en VN-verdrag 
tegen foltering door het creeren van Mn asielstatus438 . Het is niet ondenkbaar dat ook 
in andere lidstaten het praktisch nut van een dergelijke benadering zal worden ingezien. 

Het programma van het Actieplan van de Raad en Commissie gaat een andere richting 
uit. Voorop staat - zo spoedig mogelijk te realiseren - de totstandkoming van minimum-
standaarden voor de bescherming van ontheemden en het bevorderen van evenwicht 
tussen de lidstaten in de ontvangst van ontheemden en het dragen van de gevolgen 
daarvan439 . Pas op de tweede plaats - binnen vijf jaar - staat de vaststelling van mini-
mumstandaarden voor de kwalificatie van onderdanen van derde landen als vluchteling 

436 	 Zie Ben Vermeulen, Thomas Spijkerboer, Karin Zwaan, Roe! Fernhout, Persecution by 
third Parties, Nijmegen 1998, en REK 27 augustus 1998, JV 1998, 157. 
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Aldus het regeerakkoord, TK 1997-1998, 26 024, nr. 10, p. 90. 
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Wel dient op grond van art. 3 lid 3 OvD het asielverzoek door de verantwoordelijke 
lidstaat te worden behandeld overeenkomstig zijn nationale wetgeving en zijn internatio-
nale verplichtingen (curs. auteurs). de laatste toevoeging ontbrak in het corresponderende 
art. 32 SUO. De OvD geeft dus zeker ruimte om bij de behandeling van een asielverzoek 
recht te doen aan de verplichtingen op grond van het EVRM en het VN-verdrag tegen 
folte ring. 



en de vaststelling van minimutnstandaarden voor subsidiaire bescherming 44°. Kennelijk 
ontbreekt de bereidheid te broze compromis over de interpretatie van de vluchtelingde-
finitie neergelegd in het Gemeenschappelijk Standpunt van 4 maart 1996 open te 
breken, terwijl op het punt van minimumstandaarden voor subsidiaire bescherming nog 
slechts sprake is van initiatieven van het Europese parlement. 

Wij bepleiten niettemin, mede met het oog op het door ons voorgestelde verdeelsysteem 
om reeds binnen twee jaar toch een 'Richtlijn betreffende minimumnormen voor het 
aanmerken als vluchteling' vast te stellen waarin - zo daar consensus over kan worden 
bereikt - naast het Gemeenschappelijk Standpunt van 4 maart 1996 ook de bescherming 
krachtens art. 3 EVRM en art. 3 VN-verdrag tegen foltering in de vluchtelingdefinitie 
wordt opgenomen, en waar - in ieder geval - de resoluties over duidelijk ongegronde 
asielverzoeken, derde landen van ontvangst en veilige derde landen zijn getransformeerd 
tot gemeenschapsrecht, waarbij een door de Raad vast te stellen lijst van derde landen 
van ontvangst en veilige landen van herkomst uit oogpunt van uniformiteit niet mag 
ontbreken. 

3. 	Harmonisatie van het asielbeleid vergt naast materiele en procedurele harmonisatie 
ook een met waarborgen omklede gezamenlijke beoordeling van situaties in landen 
van herkomst. Rechtsgrondslag: art. 63 aanhef en onder 1, sub c, EG-verdrag. Rechts-
vorm: Verordening van de Raad tot oprichting van een gemeenschappeltjk Europees 
onafhankelijk onderzoeks- en documentatiecentrum. 

Op grond van het actieplan van de Raad en de Commissie moeten binnen twee jaar 
maatregelen worden getroffen om te komen tot een gezamenlijke beoordeling van 
landen van oorsprong teneinde een landspecifieke geintegreerde aanpak te formule-
reel. Ook wij zijn van mening dat harmonisatie van het asielbeleid naast de materie-
le en formele harmonisatie tevens een met waarborgen ornklede gezamenlijke beoorde- 
ling van situaties in landen van herkomst vergt. Tot nu toe bestaan er echter binnen het 
CIBGA fundamentele verschillen van inzicht tussen de lidstaten over de openbaarheid 
van dergelijke gezamenlijke landenrapporten. 

Uit het Verslag van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten blijkt dat de 
meeste EU-lidstaten - anders dan Nederland - niet het systeem kennen van het met enige 
regelmaat uitbrengen van landenrapporten door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
over alle belangrijke landen van herkomst, die bovendien aan het parlement worden 
overgelegd en openbaar zijn. In sommige landen worden wel met grote regelmaat 
landenrapporten uitgebracht, maar dan niet (uitsluitend) door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken maar (tevens) door een ander orgaan. De door Buitenlandse Zaken 
aangeleverde algemene informatie is dan vrijwel altijd vertrouwelijk. Uitzonderingen op 
dit gebruik komen voor in Nederland en Denemarken waar de algemene BZ-rapportage 

440 Actieplan, par. 38. 

441 Actieplan, par. 36, onder a. 
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openbaar client te zijn, wit zij een rot kunnen spelen in de asielprocedure 442 . 

De in het ontwerp-Gemeenschappelijk Optreden inzake tijdelijke bescherming van 
ontheemden neergelegde procedure lijkt ook bruikbaar voor de gezamenlijke beoorde-
ling van situaties in herkomstlanden en voor de aanwijzing van derde landen van 
ontvangst en veilige landen van herkomst. De (onafhankelijke) Commissie stelt een 
feitelijk rapport op, dat ter kennis van het Europese Parlement wordt gebracht en 

442 Verslag van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten (Commissie-Wijn-
holt), oktober 1998, p. 5 e.v. 
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In EU-verband vindt uitwisseling van de informatie over de situaties in de landen van 
herkomst plaats via het CIBGA. Soms wordt in CIBGA-kader ook aandacht besteed aan 
een door EU-missies opgesteld rapport over de situatie in een land van herkomst. Maar 
de besprekingen hebben tot nu toe een touter informatief karakter en zijn, evenals de 
daar behandelde documenten, vertrouwelijk van aard. Van een gezamenlijke beoordeling 
van de situatie in de landen van herkomst is zeker geen sprake, al km het CIBGA wel 
worden gezien als een eerste stap in die richting. 

Het Actieplan laat in het midden op welke wijze de beoordeling van landen van 
herkomst tot stand dient te komen (al lijken de bewoordingen te wijzen naar de High 
Level Working Group) en geeft geen aanduiding van de juridische basis voor dergelijke 
beoordelingen. De juridische basis voor het opstellen van gezamenlijke rapporten over 
landen van herkomst is in titel IV EG-verdrag ook niet zonder meer duidelijk. Als 
zodanig wordt de opstelling van landenrapporten in art. 63 EG-verdrag niet genoemd. 
Wellicht km de basis worden gevonden in art. 61, aanhef en onder b, EG-verdrag, at 
wordt bier uitdrukkelijk gesproken over 'andere maatregelen op het gebied van asiel 
in overeenstemming met art. 63'. 

In het ontwerp voor een Gemeenschappelijk Optreden tijdelijke bescherming van 
ontheemden wordt voor het eerst een regeling getroffen terzake van landenrapporten. 
Op grond van art. 3, derde lid, stelt de Commissie ter voorbereiding van een besluit van 
de Raad inzake tijdelijke bescherming een landenrapport op, op basis van een in dit 
artikelonderdeel gegeven referentiekader. Het rapport wordt opgesteld 'aan de hand van 
de informatie die door de lidstaten ter beschikking wordt gesteld (waarschijnlijk in het 
kader van het CIBGA, auteurs), de informatie van de Commissie en andere betreffende 
gegevens, bijvoorbeeld van de UNHCR". Vervolgens wordt het verslag bij de Raad 
ingediend en wordt het Europese Parlement daarvan op de hoogte gesteld. Hiermee is 
de openbaarheid van het verslag gegeven. Bij omzetting van het Gemeenschappelijk 
Optreden in een maatregel op grond van art. 63 EG-verdrag zoals volgens het Actieplan 
zo spoedig mogelijk dient te geschieden, zal de basis voor deze landenrapportage geen 
andere kunnen zijn dan art. 63, aanhef en onder 2, sub a, EG-verdrag, dat spreekt van 
'tninimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherrning am ontheemden'. Naar 
analogie zouden landenrapporten over herkomstlanden van asielzoekers eveneens hun 
grondslag kunnen vinden in art. 63, aanhef en onder 1, sub c, EG-verdrag terzake van 
'rninimumnormen voor het aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchte-
ling'. 



daardoor openbaar is, terwijl vervolgens de Raad op basis van dit verslag tot politieke 
besluitvorming komt. Als bronnen voor het verslag wordt enerzijds gebruik gemaakt 
van informatie die door de lidstaten ter beschikking wordt gesteld en anderzijds van 
informatie van de Commissie en andere betreffende gegevens, bijvoorbeeld van UN-
HCR. Voor verzameling, bundeling en analyse van deze andere gegevens zou zeer wel 
kunnen worden gedacht aan de oprichting van een gemeenschappelijk Europees 
onafhankelijk onderzoeks- en documentatiecentrum 443 . 

4. 	Op korte termijn zullen minimumnormen voor het verlenen van tijdeltjke bescher- 
ming tot stand moeten worden gebracht en zal het evenwicht tussen de inspanningen 
van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden moeten worden 
bevorderd. Rechtsgrondslag: art. 63, aanhef, en onder 2, sub a, EG-verdrag. Rechts-
vorm: Richtltjn. 

In het programma van het Actieplan van de Raad en de Commissie voor implementatie 
van Titel IV staat voorop de totstandkorning binnen twee jaar van minimumstandaarden 
voor de tijdelijke bescherming van ontheemden en het bevorderen van evenwicht tussen 
de lidstaten in de ontvangst van ontheemden en het dragen van de gevolgen daarvan. 
Wij onderkennen de noodzaak van uniformering en harmonisatie van tijdelijke bescher-
ming aan ontheemden en andere personen die internationale bescherming behoeven. 
Het ontwerp voor een Gemeenschappelijk Optreden inzake tijdelijke bescherming en 
het daarmee verbonden ontwerp voor een Gemeenschappelijk Optreden betreffende de 
solidariteit bij opvang en het oponthoud van tijdelijke bescherrning genietende ontheem-
den, die thans in behandeling zijn, bieden goede uitgangspunten voor het treffen van 
communautaire regelingen op dit gebied. Met name de definitie van 'personen die 
internationale bescherrning behoeven' in ontwerp-artikel 1 en het accent daarin op de 
onmogelijkheid van 'veilige terugkeer onder mensonwaardige omstandigheden' spreekt 
ons aan. Ook is expliciet vastgelegd dat het gemeenschappelijk optreden ten uitvoer 
moet worden gelegd met eerbiediging van het EVR.M. Na transformatie in een commu-
nautaire maatregel biedt dit het Hof van Justitie de expliciete mogelijkheid de toepassing 
van de regeling te toetsen aan het EVRIVI. 

Het ontwerp voor een Gemeenschappelijk Optreden inzake tijdelijke bescherming gaat 
op zichzelf veel verder dan het vaststellen van 'minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming' in strikte zin, en stelt ook minimumnormen vast op het terrein 
van gezinshereniging, tewerkstelling en sociale zekerheid, huisvesting, sociale voorzienin-
gen en onderwijs. Het ontwerp biedt ook de basis voor de daadwerkelijke vaststelling 
door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van de 'specifieke groepen personen' 
waarop de regeling van toepassing 
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P. 7. 
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Zoals ook voorgesteld door de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten, a.w. 

444 Blijkens het persbericht van de JBZ-Raad van 3 en 4 december 1998 is deze bevoegdheid 
niet omstreden, zij het dat de JBZ-Raad tendeert naar besluitvorming bij unanimiteit. 
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Toch willen wij ervoor waarschuwen dat tijdelijke bescherming geen altematief voor 
vluchtelingenrechtelijke bescherming mag zijn. In dit opzicht schiet het ontworpen 
Gemeenschappelijk Optreden te kort. Ook ten aanzien van personen die voor toe-
kenning van de vluchtelingstatus, in de zin van het Verdrag van Geneve in aanmerking 
komen kan de regeling gedurende drie jaar (te verlengen tot vijf jaar, !nits maatregelen 
zijn getroffen tot geleidelijke beEindiging) worden toegepast, met als rechtsgevolg dat de 
lidstaten de behandeling van het asielverzoek gedurende deze periode mogen opschorten 
(ontwerp art. 10 lid 1). Wij kunnen ons bij een massale stroom van vluchtelingen uit 
een bepaald land van herkomst voorstellen dat gedurende een bepaalde periode - wij 
denken dan aan maximaal een jaar - uit capaciteitsoverwegingen de asielprocedures 
worden opgeschort, maar zijn van mening dat daarna toch de behandeling van het 
asielverzoek een aanvang moet nemen en dat moet worden beoordeeld of er sprake is 
van vluchtelingschap. Wordt de vluchtelingstatus toegekend dan valt de betrokkene 
onder de bescherming van het Vluchtelingenverdrag en wordt de beeindiging van de 
bescherming door de criteria van het Vluchtelingenverdrag bepaald. Wel stetnmen wij in 
met het uitgangspunt van ontwerp-artikel 10 lid 3: 'wanneer na de behandeling van een 
asielverzoek de vluchtelingstatus niet wordt toegekend aan een persoon die voor een 
regeling inzake tijdelijke bescherming in aanmerking kan komen, dan behoudt die 
persoon het genot van die regeling voor de resterende duur van (de door de Raad 
vastgestelde regeling inzake tijdelijke bescherming)'. 

Ook onderschrijven wij in ontwerp-artikel 10 dat de opschorting van de asielprocedure 
en de duur van de regeling worden berekend 'vanaf de aannetning van het besluit door 
de Raad' en niet van het moment van de indiening van het asielverzoek. De ontwerpre-
geling laat het overigens in art. 13 aan de lidstaten over om ingeval de Raad na een 
periode van vijf jaar niet tot een geleidelijke beeindiging van de regeling heeft besloten, 
te 'onderzoeken ... of maatregelen van langere duur moeten worden genomen'. Flier 
missen wij nadere criteria. In een definitieve (gemeenschaps)regeling zouden op dit punt 
toch nadere beginselen moeten worden geformuleerd. de vraag of bescherming van 
langere duur moet worden geboden is naar onze mening mede afhankelijk van de duur 
van het verblijf van de betrokkene krachtens de betreffende regeling inzake tijdelijke 
bescherming. Naar Nederlands voorbeeld zou aan een ieder die gedurende drie jaar 
tijdelijke bescherming heeft genoten in beginsel verblijf voor onbepaalde tijd moeten 
worden verleend. Wordt de regeling binnen de periode van drie jaar legaal verblijf 
beeindigd 'omdat de situatie in het land van herkomst een veilige terugkeer van de 
betrokken personen onder menswaardige omstandigheden mogelijk maakt' (ontwerp-
artikel 4 lid 2 sub b) dan zal het verblijfsrecht in beginsel zijn einde dienen te vinden en 
zullen betrokkenen moeten terugkeren. 

Zeer onduidelijk is de onderlinge relatie tussen het ontwerp-Gemeenschappelijk 
Optreden inzake tijdelijke bescherming en het daarmee verbonden ontwerp-Gemeen-
schappelijk Optreden betreffende de solidariteit bij opvang en het oponthoud van 
tijdelijke bescherming genietende ontheemden wat betreft de vraag welke lidstaat voor 
het bieden van tijdelijke bescherming verantwoordelijk is. Het Gemeenschappelijk 
Optreden inzake tijdelijke bescherming gaat in ontwerp-art. 10 lid 1 uit van verantwoor-
delijkheidstoedeling overeenkomstig de Overeenkomst van Dublin, terwijl het Gemeen-
schappelijk Optreden betreffende de solidariteit uitgaat van een fysieke verdeling van 
asielzoekers over de lidstaten volgens een op grond van gegevens van de lidstaten in een 
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besluit vastgelegde verdeelsleutel. Dit besluit voorziet dan tevens in de toekenning van 
financiele bijstand ten laste van de gemeenschapsbegroting in het bijzonder voor de 
kosten van huisvesting, sociale bijstand, en onderwijs. Beide uitgangspunten van 
enerzijds de Overeenkomst van Dublin en anderzijds de fysieke verdeling volgens een 
vaste verdeelsleutel staan haaks op elkaar. Wij bepleiten dan ook dat, wat betreft de 
verantwoordelijkheidstoedeling voor het bieden van tijdelijke bescherming, aansluiting 
wordt gezocht bij de boven onder 1 voorgestelde maatregelen. Ook hier lijkt op langere 
termijn verplichte registratie aan de buitengrenzen van de lidstaten en fysieke verdeling 
van aantallen asielzoekers uit de opvangcentra van de lidstaat van buitengrensoverschrij-
ding over de overige lidstaten de meest voor de hand liggende wijze van verantwoorde-
lijkheidstoedeling. 

Het ontwerp voor een Gemeenschappelijk Optreden biedt voorts de basis voor 
vaststelling door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van de 'specifieke groepen 
personen' waarop de regeling van toepassing is. De grondslag voor die bevoegdheid in 
de nieuwe titel IV EG-verdrag is niet zonder meer duidelijk. Bij omzetting van het 
gemeenschappelijk optreden in een maatregel krachtens artikel 63 EG-verdrag kan 
evenwel de basis geen andere zijn dan art. 63 aanhef en onder 2, sub a. Naar analogie 
zou derhalve ook art. 63, aanhef en onder 1, sub c, EG-verdrag de basis kunnen vormen 
voor de bevoegdheid van de Gemeenschap - in plaats van de lidstaten - tot vaststelling 
van vluchtelingschap van asielzoekers die op het grondgebied van de Europese Unie 
asiel vragen. De vorming van een 'Europese Immigratiedienst' komt zo in zicht. Toch 
beperkt het Actieplan van de Raad en de Commissie zich naar ons inzicht terecht tot 
het entameren binnen twee jaar van een 'studie naar de merite's van een Europese asiel-
procedure'. De overheveling van de bevoegdheid tot statusdeterminatie van asielzoekers 
van de lidstaten naar de Gemeenschap zal ongetwijfeld een kwestie van lange adem zijn. 

Samenvatting voorstellen inzake asiel 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van asiel zijn, samengevat: 
Criteria en instrumenten voor verantwoordelijkheidstoedeling. Art. 63 onder 1, sub a 
(binnen vijf jaar). Actieplan, par. 36 onder b (twee jaar). Voorstel: Verordening en 
Richtlijn. Op de korte termijn (binnen twee jaar) zal de verantwoordelijkheid rusten op 
de lidstaat van aanvraag (met financiele lastenverdeling). Op langere termijn (binnen vijf 
jaar) moet de verantwoordelijkheid worden toegedeeld aan de lidstaat van buitengrens-
overschrijding (met financiele en fysieke verdeling van kosten en aantallen asielzoekers). 
Minimumnormen voor opvang. Art. 63 onder 1, sub b (binnen vijf jaar). Actieplan par. 
36 onder b, sub v (binnen twee jaar). Voorstel: Richtlijn binnen twee jaar. 
Minimumnormen vluchtelingschap. Art. 62 onder 1, sub c. Actieplan par. 38 onder b, 
sub 1 (binnen vijf jaar). Voorstel: Richtlijn binnen twee jaar betreffende duidelijk 
ongegronde asielverzoeken, derde landen van ontvangst, veilige landen van herkomst en 
de definitie van vluchtelingschap en asiel. 
Minimumnormen asielprocedure. Art. 63 onder 1, sub d (binnen vijf jaar). Actieplan, 
par. 36 onder b, sub ii en iii (twee jaar). Voorstel: Richtlijn binnen twee jaar. 
Minimumnormen tijdelijke beschertning. Art. 63 onder 2, sub a (binnen vijf jaar). 
Actieplan par. 37 onder a (zo spoedig mogelijk). Voorstel: Richtlijn zo spoedig mogelijk, 
die voorziet in aanwijzing door de Raad van specifieke groepen, machtiging tot opschor-
ting van de asielprocedure tot maximaal een jaar en criteria voor bescherming van lange 
duur. 
Bevorderen van evenwicht. Art. 63 onder 2, sub b (binnen vijf jaar). Actieplan, par. 37 



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

7.4 Een samenhangend werkprogramma 

Na aldus de uitgangspositie en onze prioriteiten te hebben geschetst komen wij toe de 
invulling van een samenhangend werkprogranuna ter uitvoering van Titel W EG-
verdrag. Hieronder is dit programma ingedeeld naar de inhoudelijke categorieen van 
maatregelen die in ons rapport zijn aangehouden. Ook is steeds vermeld wat volgens de 
bevindingen van hoofdstuk 3 de gewenste harmonisatievorm is. Voor de betekenis van 
de gebruikte terminologie wordt verwezen naar par. 3.3. 

445 COM(95) 346 def. - 95/0199(CNS), PB C 306/5, 17.11.95, gewijzigd voorstel: PB C 
139/6, 6.5.97. 
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onder b (beperkt tot ontheemden). Voorstel: geen onderscheid tussen verantwoordelijk-
heidstoedeling voor asielzoekers en ontheemden. Op korte termijn verantwoordelijkheid 
voor de lidstaat van aanvraag met een systeem van financiele lastenverdeling; op langere 
termijn verantwoordelijkheid voor de lidstaat van buitengrensoverschrijding met een 
systeem van financiele lastenverdeling en fysieke verdeling van aantallen asielzoekers, zie 
bij criteria instrumenten verantwoordelijkheidstoedeling. 
Gezamenlijke beoordeling van landen van herkomst. Geen expliciete verdragsbasis, 
doch impliciet in art. 62 onder 1, sub c en onder 2, sub b. Actieplan, par. 36, onder a 
(binnen twee jaar). Voorstel: Verordening tot oprichting van gemeenschappelijk Europees 
onafhankelijk onderzoeks- en documentatiecentrum. 

* imtnigratie (toegang en kon verblije 
- Door de vaststelling, binnen twee jaar, van de door ons bepleite Verordening 
tot incorporatie en wijziging van het relevante Schengen-acquis kan binnen de 
gestelde terrnijn van vijf jaar zijn voldaan aan het programma van art 62, tweede 
lid, sub ii en iv (voorschriften betreffende een uniform visum en betreffende de 
voorwaarden voor de afgifte van visa door de lidstaten) en het programma van 
art. 62 tweede lid, sub i: vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum, en van de derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van 
deze plicht. Ook is dan voldaan aan art. 62, derde lid, EG-verdrag (voorwaarden 
waaronder onderdanen van derde landen vrij kunnen reizen op het grondgebied 
van de lidstaten gedurende een periode van ten hoogste drie maanden). Deze 
aanpak past binnen het prioriteitenschema van het Actieplan van de Raad en de 
Corrunissie, maar gaat wat de inhoud betreft verder, nu ook het SIS in de 
regeling zou moeten worden betrokken. 
Deze materie worth thans bestreken door de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, 
door Verordening 1683/95 (uniform visum), het voormalige art. 100 C EG-
verdrag en het Gemeenschappelijk Optreden van 4 maart 1996 over de luchtha-
ventransitvisa en de ontwerprichtlijn betreffende het recht van onderdanen van 
derde landen om binnen de Gemeenschap te reizen 445. Door ons gewenste 
harmonisatievorm: unificerende, maar niet perse uitputtende, bindende regelge- 
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ving. 

* irnmigratie (langer verblijf) 
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- Vaststelling binnen twee jaar van de door ons voorgestelde Verordening tot 
toelating van gevestigde derdelanders tot het vrij personenverkeer in de Gemeen-
schap zal een versnelde uitvoering betekenen van art. 63, vierde lid, EG-verdrag 
(maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens 
welke onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, in andere 
lidstaten mogen verblijven). Het actieplan van de Raad en de Commissie voorziet 
in een regeling van deze materie die tijdig, binnen vijf jaar, tot stand moet 
komen. Volgens art. 63 behoeft deze maatregel niet binnen vijf jaar te zijn vastge-
steld. 
De materie wordt mede bestreken door het voorstel van de Europese Commissie 
voor een akte van de Raad tot vaststelling van een overeenkomst betreffende de 
regels voor de toelating van onderdanen van derde landen tot het grondgebied 
van de lidstaten 446. Door ons gewenste harmonisatievorm: unificatie in binden-
de regelgeving maar geen uitputtende regeling. 
- Vaststelling binnen twee jaar van de door ons voorgestelde Richtlijn inzake de 
verblijfszekerheid van gevestigde derdelanders loopt parallel met het door de 
Raad en de Commissie in hun actieplan voorziene tijdschema. Daarmee wordt de 
beleidsvrijheid van de lidstaten tot het vaststellen van initiele toelatingsvoorwaar-
den onverlet gelaten, maar wordt wel gemeenschappelijk vastgelegd naar welk 
'eindstation' immigranten door voortgezet legaal verblijf op weg zijn. Dit is dus 
een eerste stap naar de verwezenlijking van art. 63, derde lid, sub a EG-verdrag. 
- Door vaststelling binnen vijf jaar van de door ons bepleite Richtlijn met betrek-
king tot voortgezet verblijf van werknemers en zelfstandigen en van de door ons 
voorgestelde Verordening met communautaire beginselen van bescherrning van 
familieleven zal voor dit gedeelte binnen de tijdsplanning Actieplan van de Raad 
en de Commissie, een eerste fase zijn bereikt in de uitvoering van het programma 
van Art. 63, derde lid, sub a EG-verdrag (voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor de verkrijging van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog 
op gezinshereniging). De verdere harmonisering van verblijfsvoorwaarden kan, nu 
deze volgens art. 63 EG-verdrag niet binnen vijf jaar hoeft te zijn voltooid, naar 
aanleiding van ervaringen met deze richtlijn en verordening worden ter hand 
genomen. 
Deze materie wordt thans bestreken door een reeks van resoluties over toelating 
voor gezinshereniging, tewerkstelling, zelfstandige activiteit, studie en de resolutie 
inzake de positie van langdurig gevestigden, alsmede door het voorstel van de 
Europese Commissie voor een akte van de Raad tot vaststelling van een overeen-
komst betreffende de regels voor de toelating van onderdanen van derde landen 
tot het grondgebied van de lidstaten 447. Door ons gewenste harmonisatievorm: 
vastlegging van rninimumnormen in bindende regelgeving. 

PB C 337/9, 7.11.97. 

PB C 337/9, 7.11.97. 
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* asiel 
- Binnen vijf jaar moeten minimumnormen worden vastgesteld betreffende het 
aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchteling (art. 63 lid 1 sub c). 
Ook het Actieplan gaat uit van een tennijn van vijf jaar voor het treffen van 
maatregelen op dit terrein. Deze materie wordt bestreken door het gemeenschap-
pelijk standpunt van 4 maart 1996 over de toepassing van de term vluchte-
line, de resoluties over duidelijk ongegronde asielverzoeken en derde landen 
van ontvangst en de conclusies over veilige landen van herkomst. Door ons 
gewenste harmonisatie: bindende vastlegging van minimurnnormen in een binnen 
twee jaar vast te stellen Richtlijn, zoals hierboven door ons bepleit. 
- Binnen vijf jaar moeten mimimumnormen zijn vastgesteld voor het verlenen 
van tijdelijke bescherming aan ontheemden uit derde landen die niet naar bun 
land van oorsprong kunnen tenigkeren en personen die anderszins internationale 
bescherming behoeven (art. 63 lid 2 sub a en b). Volgens het Actieplan dient deze 
maatregel zo spoedig mogelijk tot stand te komen. Deze materie wordt bestreken 
door de resoluties ten aanzien van kwetsbare groepen uit voormalig Joegoslavie, 
de lastenverdelingsresolutie, de AMA-resolutie en de Commissievoorstel voor 
gemeenschappelijk optredens terzake van tijdelijke bescherming en lastenverde-
ling. Door ons gewenste harmonisatievorm: bindende regels in een binnen twee 
jaar vast te stellen richtlijn door enerzijds de vastlegging van een procedure voor 
de aanwijzing van de specifieke groepen van personen die voor tijdelijke bescher-
ming in aanmerking komen (inclusief de daarbij behorende fysieke verdeling van 
asielzoekers en financiele lastenverdeling) en anderzijds de vastlegging van 
tninimumnormen op het terrein van gezinshereniging, tewerkstelling en sociale 
zekerheid, huisvesting, sociale voorzieningen en onderwijs. 

b. 	Regels omtrent de vorm en de inrichting van het vergunningstelsel, met inbegrip van 
procedures voor het aanvragen en weigeren van vergunningen: 

* immigratie (toegang en kort verblijf) 
- Door vaststelling binnen twee jaar van de door ons voorgestelde Verordening 
tot incorporatie en aanpassing van het Schengen-acquis zal tevens binnen de in 
het Verdrag gestelde termijn en die van het Actieplan van de Raad en de Corn-
missie zijn voldaan aan het programma van art. 62, tweede lid, sub ii EG-verdrag 
(vaststelling uniform visummodel, procedures voor de afgifte van visa door de 
lidstaten). 
De materie wordt thans deels bestreken door de Schengen Uitvoeringsovereen-
komst, en voorts door Verordening 1683/95 (uniform visum) en het ontwerp 
voor een Buitengrenzenovereenkomst. Door ons gewenste harmonisatievorm: 
unificatie door bindende, niet perse uitputtende, regelgeving. 

* immigratie (langer verblijf) 
- In het Actieplan van de Raad en de Commissie is voorzien in het vaststellen 
van normen voor procedures voor de afgifte van lange-termijnvisa en verblijfs-
vergunningen binnen vijf jaar. Daarmee zal binnen de in het verdrag gestelde 

PB 63/2, 13.3.96. 
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termijn zijn voldaan aan art. 63, derde lid, sub a EG-verdrag. Harmonisatie van 
de vergunningstelsels voor visa voor langer verblijf en verblijfsvergunningen is niet 
uitdrukkelijk in Titel IV EG-verdrag genoemd, maar zou geacht kunnen worden 
hierin te zijn begrepen. Met de invoering van de door ons bepleite Verordening 
vrij verkeer gevestigde derdelanders en de Richtlijn waarin de beschermde positie 
van gevestigde derdelanders wordt geregeld, zal ook een gemeenschappelijk 
verblijfsdocument moeten worden geintroduceerd. Daarmee zou een begin zijn 
gemaakt met harmonisatie van het vergunningstelsel. 
Er zijn op dit moment geen maatregelen waarin deze materie wordt bestreken. 
Door ons gewenste harmonisatie: vastlegging van bindende basisregels. 

* asiel 
- Harmonisatie van het vergunningstelsel met betrekking tot asielverlening is in 
art. 63 lid 1 en 2 niet vermeld. Ook het Actieplan ontvouwt geen plannen in die 
richting. Wel komt uit de bewoordingen van art. 63 lid 1 en 2 het impliciete uit-
gangspunt naar voren dat er een vorm van bescherming door toekenning van de 
vluchtelingstatus is en dat er daarnaast andere vormen van bescherming zijn. 
Maar daaruit kan niet worden afgeleid hoe het vergunningstelsel moet luiden 
waarin die bescherming is vervat. Door ons gewenste harmonisatievorm: het 
vergunningstelsel terzake van de vluchtelingstatus wordt vooralsnog aan het 
nationale recht overgelaten. Wel is bindende harmonisatie nodig door vastlegging 
van bindende minimurnregels voor de aan de tijdelijke bescherming verbonden 
'oponthoudsvergunning'. Bovendien zal de richtlijn terzake van tijdelijke bescher-
ming beginselen dienen te formuleren aan de hand waarvan de lidstaten kunnen 
bepalen of maatregelen van langere duur worden genomen. 
- Harmonisatie van de aanvraagprocedures voor asielzoekers is wel geregeld, zij 
het clan dat daarbij eenzijdig aandacht is besteed aan de toekenning van de 
vluchtelingstatus. In art. 63 aanhef en lid 1 sub a en sub d staat dat er binnen vijf 
jaar criteria en instrumenten moeten zijn voor de vaststelling van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een 
onderdaan van een derde land wordt ingediend in een van de lidstaten, en dat 
eveneens binnen vijf jaar minimumnormen moeten zijn vastgesteld voor de 
procedures inzake toekenning of intrekking van de vluchtelingstatus. Volgens het 
Actieplan dienen binnen twee jaar maatregelen te worden genomen betreffende 
rninimumnormen voor asielprocedures en terzake van de transformatie en verho-
ging van de doeltreffendheid van de Overeenkomst van Dublin. 
Deze materie wordt thans bestreken door de Resolutie inzake minimumwaarbor-
gen voor asielprocedures, de Overeenkomst van Dublin en het Gemeenschappe-
lijk Standpunt van 4 maart 1996 over de toepassing van de term vluchteling. 
Door ons gewenste harmonisatievorm: 
- wat betreft de asielprocedures: bindende harmonisatie door vastlegging van 
minimumnormen in een Richtlijn; 
- wat betreft de verantwoordelijkheidstoedeling: bindende harmonisatie door 
vastlegging van criteria in een Verordening en verdere uitwerking in een Richt-
lijn. Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen de korte termijn (verant-
woordelijkheid voor de lidstaat van aanvraag) en de lange termijn (verantwoorde-
lijkheid voor de lidstaat van buitengrensoverschrijding). 
- wat betreft toelating en intrekking: zowel voor de vluchtelingstatus als voor de 



tijdelijke bescherming bindende, doch niet uitputtende, harmonisatie in Richtlij-
nen. 
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c. 	Regels omtrent de wt.* waarop en instrumenten waarmee het voldoen aan de voor- 
((warden van toegang en verblzif wordt gehandhaafd: 

* immigratie en asiel 
- Door vaststelling binnen twee jaar van de door ons bepleite Verordening tot 
incorporatie en aanpassing van het Schengen-acquis zal binnen de in Titel IV EG-
verdrag gestelde tennijn van vijf jaar kunnen zijn voldaan aan het progranuna 
van an. 62, tweede lid, aanhef en onder a EG-verdrag (maatregelen inzake het 
overschrijden van de buitengrenzen, onder meer inhoudende normen en procedu-
res die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in 
acht moeten nemen) en deels ook aan het programma van an. 66 EG-verdrag 
(passende maatregelen ter stimulering en versterking van de samenwerking tussen 
overheidsdiensten die bevoegd zijn op de door the! IV bestreken gebieden en 
tussen die diensten en de Conunissie), waarvoor geen tijdslimiet is gesteld. 
- Er zal echter meer moeten gebeuren om aan an. 66 EG-verdrag te voldoen. Net  
Actieplan van de Raad en de Commissie noemt: (binnen twee jaan) het vaststel-
len van een samenhangend EU-beleid inzake terugname en terugkeer, bestrijding 
van illegale inunigratie door voorlichtingscampagnes in landen van doorreis en 
van herkomst, uitvoering van Eurodac, bevordering van de harmonisatie van 
wetgevingen van de lidstaten betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders, 
(binnen vijf jaar:) verbetering van de mogelijkheden tot verwijdering van perso-
nen an wie een verblijfsrecht is geweigerd door betere EU-coordinatie en door 
toepassing van terugnameclausules en aandacht voor nieuwe technische ontwikke-
lingen voor de beveiliging van een uniform visummodel (sticker). Deze materie 
werd tot dusverre bestreken door de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, en door 
het ontwerp voor een buitengrenzenovereenkomst. Voorzover de controle op 
inunigratie binnen het strafrecht valt, is relevant, dat art. 61 sub e de Raad op- 
draagt maatregelen te nemen op het gebied van politiEle en justitiele samen-
werking in strafzaken in overeenstemming met het EU-verdrag. Net  Actieplan 
vermeldt op dit punt geen plannen. Deze materie wordt bestreken door de Schen-
gen Uitvoeringsovereenkomst, door het Gemeenschappelijk Optreden betreffende 
verbindingsofficieren 449, het Gemeenschappelijk Standpunt inzake bijstandstaken 
en informatiestages voor de grens 4" en door een groot aantal Aanbevelingen 
van de Raad (harmonisatie van de middelen ter bestrijding van illegale inunigratie 
en illegale arbeid en inzake verbetering van de daartoe strekkende controlemidde-
len"i, betreffende een model van een standaardreisdocument voor verwij- 

449 	 PB L 268/2, 19.10.96. 

450 	 PB L 281/1, 31.10.96. 

451 	 PB C 5/1, 10.1.96. 
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dering452, betreffende doorreis voor verwijdering en betreffende overleg en 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging van verwijderingsmaatregelen 453). Doo 
ons gewenste harmonisatievorm: diverse vormen zijn denkbaar om de samenwer-
king te bevorderen. Zodra echter regelingen de bevoegdheden vanoverheidsdien-
sten raken of betrekking hebben op de wijze waarop belangen van individuen 
worden gewaarborgd zal sprake moeten zijn van bindende communautaire 
instrumenten (verordening of richtlijn). 
- Binnen vijf jaar moeten er maatregelen komen om te waarborgen dat onderda-
nen van derde landen bij het overschrijden van de binnengrenzen aan geen enkele 
vorm van controle worden onderworpen (art. 62 lid 1). 
Deze materie wordt bestreken door de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Op 
dit punt zullen het Verenigd Koninkrijk en Ierland vermoedelijk afzijdig blijven. 
De opheffing van de controle aan de binnengrenzen tussen de overige dertien 
lidstaten zoals reeds in de SUO voorzien kan daardoor ongewijzigd blijven 
voortduren. 
- Binnen vijf jaar moeten er maatregelen komen op het gebied van illegale immi-
grade en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriering van illegaal verblijvende 
personen (art. 63 lid 3 sub b). In het Actieplan wordt in dat verband melding 
gemaakt van bestrijding van illegale immigratie 'onder andere' door middel van 
voorlichtingscampagnes in de transitlanden en landen van oorsprong. Deze 
materie wordt bestreken door de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, en door en 
aantal aanbevelingen van de Raad (harmonisatie van de middelen ter bestrijding 
van illegale immigratie en illegale arbeid en inzake verbetering van de daartoe 
strekkende controlemiddelen 454, betreffende een model van een standaardreisdo-
cument voor verwijdering455, betreffende doorreis voor verwijdering en betref-
fende overleg en samenwerking bij de tenuitvoerlegging van verwijderingsmaatre-
gelen456. Door ons gewenste harmonisatievorm: diverse vormen zijn denkbaar 
om de samenwerking te bevorderen. Zodra echter regelingen de bevoegdhden 
vanoverheidsdiensten raken of betrekking hebben op de wijze waarop belangen 
van individuen worden gewaarborgd zal sprake moeten zijn van bindende 
communautaire instrumenten (verordening of richtlijn). 

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

* immigratie en asiel 
- De geschillenbeslechting en rechtsbescherming van individuen wordt in titel IV 

452 PB C 274/18, 19.9.96. 

453 PB C 5/3 en 5/5, 10.1.96. 

454 	PB C 5/1, 10.1.96. 

455 	PB C 274/18, 19.9.96. 

456 PB C 5/3 en 5/5, 10.1.96. 



niet uitdrukkelijk genoemd. Men zou ten aanzien van immigratie kunnen 
aanknopen bij art. 63 lid 3 sub a EG-verdrag, waar wordt gesproken van 'proc-
edures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels' en 
ten aanzien van asiel zou men kunnen aanknopen bij art. 63 lid 1 sub d, waar 
wordt gesproken van minimumnormen voor procedures in de lidstaten voor 
toekenning of intrekking van de vluchtelingstatus, maar een expliciete verwijzing 
naar de procedurele rechten van de betrokken individuen ontbreekt. Aangeno-
men moet echter worden dat het voorzien in adequate rechtsbeschertning 
behoort tot de impliciete bevoegdheid van de Raad bij de regeling van de in artt. 
62 en 63 EG-verdrag geregelde onderwerpen. Wel is de bevoegdheid van het Hof 
van Justitie EG in art. 68 nader geregeld. De bevoegdheid tot het beantwoorden 
van prejudiciele vragen zou echter zinloos zijn zonder het bestaan van nationale 
rechters die bevoegd zijn om prejudiciele vragen aan het Hof voor te leggen. In 
het Actieplan wordt de aannetning van minimumnormen voor de procedures in 
de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingstatus binnen 
twee jaar voorzien. In de door ons bepleite voorstellen hebben wij daamaast vaak 
gekozen voor opneming van rechtsmiddelenclausules in elke afzonderlijke 
maatregel in het tempo van totstandkoming dat bij die maatregel was aangegeven. 

Gewenste harmonisatievorm: vastlegging van bindende minimumnormen voor 
het bieden van een eerlijke en effectieve rechtsgang bij een onpartijdige en 
onafhankelijke rechter volgens de maatstaven van art. 6 EVRM, en waar nodig 
door vestiging van grensoverschrijdende competentie van nationale rechters. 

7.5 	Tot slot 
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Hiermee sluiten wij het eerste deel van ons rapport af. In deel twee treft u de resultaten 
aan van ons onderzoek naar de effecten van de harmonisatie tot nu toe, gemeten aan de 
inhoud en de geschiedenis van wetgeving in de lidstaten op het gebied van imurnigratie 
en asiel. 
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Hoofdstuk 8 Verslag van het onderzoek naar de bereikte harmonisatie 

8.1 Inleiding 

De vraag of harmonisatie is bereikt heeft een aantal kanten. In de eerste plaats moet men 
zich afvragen in welke mate de gebruikte maatregelen geschikt waren om harmonisatie tot 
stand te brengen, en of de gebruikte methoden beoogden harmonisatie tot stand te 
brengen. In de tweede plaats komt dan de vraag aan de orde of die beoogde harmonisatie 
daadwerkelijk is bereikt. Bij het beantwoorden van die tweede subvraag stuit men op de 
prealabele vraag in welke mate de nationale wetgevingen van elkaar verschilden voordat de 
maatregelen tot harmonisatie werden genomen. 

Een in alle details uitgewerkt antwoord op deze vragen is uiterst moeilijk te geven. Dat 
komt in de eerste plaats door de hoeveelheid materiaal waarom het gaat. Alleen al op het 
gebied van immigratie en asiel heeft de JBZ-Raad tussen 1994 en 1998 ruim veertig 
besluiten genomen, waarbij de besluiten van de Ad-Hocgroep Immigratie tussen 1992 en 
1993 niet zijn meegerekend. Bovendien is de strekking van deze besluiten niet altijd even 
duidelijk. Maar de moeilijkheidsgraad ligt ook daarin, dat het lastig is de nationale 
wetgevingen, met hun eigen opbouw en systematiek, onderling goed met elkaar te 
vergelijken, zeker als men daarbij de vaak door nationale impulsen aangedreven historische 
ontwikkelingen van die wetgevingen over de periode van 1992 tot 1998 wil betrekken. Een 
veelheid van variabelen dreigt te leiden tot verwarring in plaats van inzicht. Wij hebben 
daarom de vraagstellingen versmald, en het onderzoeksmateriaal beperkt. 

Onderzoek a: 

Aan de hand van wetteksten, juridische literatuur over de immigratiewetgeving in de lid-
staten en andere beschikbare informatiebronnen hebben wij onderzocht of de nationale 
regelgeving in de lidstaten in overeenstemming is met de besluiten van de Ad-hocgroep 
Immigratie en de JBZ-raad. Wij hebben een beperkt aantal besluiten onderzocht, waarvan 
wij verwachtten dat het harmoniserende effect zou moeten kunnen blijken uit de nationale 
regelgeving van de lidstaten. Voorts hebben wij per besluit een beperkt aantal 
onderzoeksvragen gesteld. Wij hebben bij dit onderzoek niet gepretendeerd te achterhalen 
of een bepaalde nationale wettelijke bepaling al dan niet door een onderzocht besluit was 
teweeggebracht. 

Voorzover onze vraagstellingen al in andere onderzoeken aan de orde kwamen, hebben wij 
de bevindingen van die onderzoeken zoveel mogelijk in onze beschouwingen betrokkenl. 

Onderzoek b: 
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1  Genoemd worden bier: het Werkdocument EP, Asiel in de Europese Unie: het `veilige land van herkomse-
beginsel, opgesteld door mr. G.V. Veldhoen in november 1996, Serie Europa van de Burgers, W.7; en 'Mind 
the Gap!', Ineffective Member State Implementation of European Union Asylum Measures, door Steve 
Peers, rapport voor ILPA e,n The Refugee Council, Londen, mei 1998, B.P. Vermeulen, T. Spijkerboer, K. 
Zwaan en R. Fernhout, Persecution by Third Parties, Universiteit Nijmegen, Centrum voor Migratierecht, 
1998. 
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Om een beeld te krijgen van de mate waarin nationale wetswijzigingen door deze Europese 
initiatieven zijn teweeggebracht, hebben wij de historische ontwikkeling van de immi-
gratiewetgeving in de lidstaten op hoofdpunten in kaart gebracht. Wij hebben dat gedaan 
door de berichtgeving over de wetgeving in de lidstaten zoals die tussen 1992 en 1998 is 
opgenomen in de Migration News Sheet te systematiseren en te analyseren. 

8.2 Onderzoek a. Is de nationale regelgeving in de lidstaten in overeenstemming met de 
harmonisatiebesluiten? 

Wij hebben de volgende teksten voor nader onderzoek geselecteerd: 

1 	Conclusie van 30 november 1992 over landen waarin in het algemeen geen serieus 
risico van vervolging bestaat. 

2 	Resolutie van 30 november 1992 over kennelijk ongegronde asielverzoeken; 
3 	Resolutie van 30 november 1992 over een geharmoniseerde aanpak van vragen 

betreffende derde landen van ontvangst; 
4 	Resolutie van 1 juni 1993 over de harmonisatie van de nationale beleidslijnen inzake 

gezinshereniging 
5 	Gemeenschappelijk optreden van 30 november 1994 ter vereenvoudiging van het 

reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven 
6 	Resolutie van 30 november 1994 inzake de beperking van de toelating van onderda- 

nen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op tewerk-
stelling 

7 	Resolutie van 30 november 1994 inzake de beperking van de toelating van onderda- 
nen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op de 
uitoefening van een zelfstandige activiteit 

8 	Resolutie van 20 juni 1995 over minimumwaarborgen voor asielprocedures 
9 	Gemeenschappelijk optreden van 4 maart 1996 met betrekking tot de luchthaven 

transitregeling 
10 Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1996 inzake de geharmoniseerde toepas-

sing van de definitie van de term 'vluchteling in artikel 1 van het verdrag van 
Geneve van 28 Juli 1951 inzake de Status van Vluchtelingen 

Deze selectie levert een kleine staalkaart op van verschillende soorten besluiten: een 
gemeenschappelijk standpunt, twee gemeenschappelijke optredens, zes resoluties, en een 
conclusie. Aanbevelingen zijn wegens de te grote vaagheid en vrijblijvendheid van de 
voorhanden teksten niet geselecteerd. Slechts tot op zekere hoogte echter levert ons onder-
zoek ook aanknopingspunten voor een beoordeling van de geschiktheid van de verschil-
lende types raadsbesluiten voor het bereiken van harmonisatie. Van een gemeenschappelijk 
optreden en een gemeenschappelijk standpunt zou men een relatief hoge mate van 
bindendheid en daarom een relatief sterke harmoniserende invloed kunnen verwachten. In 
het toenmalige art. J.3 sub 4, (tweede pijler) stond dat een gemeenschappelijk optreden de 
lidstaten bindt bij het innemen van standpunten en bij bun verdere optreden. Over de 
bindende aard van een gemeenschappelijk standpunt zei het toenmalige art. J.2 lid 2 dat 'de 
lidstaten verzekeren dat bun nationale beleid met de gemeenschappelijke standpunten over-
eenstemt'. Maar, zoals hieronder zal blijken, lijkt de vraag of harmonisatie is bereikt 
betrekkelijk los te staan van de vraag in hoeverre de lidstaten zich juridisch tot harmoni- 



satie hebben verbonden. Ook de implementatie van gemeenschappelijke standpunten en 
gemeenschappelijke optredens kan leiden tot een grote varieteit. 

De harmonisatiebesluiten zullen nu stuk voor stuk worden behandeld. Eerst wordt met 
een korte toelichting vermeld welke onderzoeksvragen zijn gesteld. Daarna volgt het 
resultaat van het onderzoek. 

I. Conclusie van 30 november 1992 over landen waarin in het algemeen geen 
serieus risico van vervolging bestaat 2  

Vraag 1: welke lidstaten kennen in bun wetgeving het begrip "veilig land van herkomst"? 
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Dit begrip wordt als zodanig gebruikt in de wetgeving van Duitslan& en Nederland'. In 
Oostenrijle, Finland', Luxemburg' Ierlands, Portuga1 9, Verenigd Koninkrijkl° en Zweden" 
wordt het begrip niet genoemd maar wordt een definitie gegeven van het veilige land van 
herkomst beginsel. Van Denemarken 12  is zeker dat het veilige land van herkomst beginsel 
in de wetgeving wordt gebruikt, niet zeker is te zeggen op basis van de gebruikte literatuur 
of het begrip gedefinieerd wordt of dat de term "veilige land van herkomst" in de 
wetgeving voorkomt. Het begrip " veilige landen van herkomst" komt in geen enkele 
vorm voor in de wetgeving van Belgie", Frankrijk", Griekenland", Italie" en Spanje". 

Deze conclusie is afgedrukt in: E. Guild 1996, p. 177 e.v. • 
3  artikel 16a lid 3, eerste sub paragraaf Grundgesetz. 

Artikel 15c lid 1 sub f Vw. 
Artikel 6 lid 5 Asylgesetz-1997. Het begrip als zodanig wordt niet gebruikt. In dit artikel wordt beschreven 

wanneer een land veilig is. Dit is het geval als gezien de algemene politieke omstandigheden, het 
rechtssysteem en de toepassing van de wet er over het algemeen geen sprake van vervolging is zoals bedoeld 
in artikel 1 A (2) Verdrag van Geneve. 
6  Artikel 32 lid 3 Aliens Act (378/91). Ook in Finland wordt het begrip omschreven. 

Het begrip veilige land van herkomst komt niet voor, maar er wordt een beschrijving gegeven. 
'Het begrip als zodanig komt niet voor maar ingevolge artikel 12 (4) (j) Refugee Act 1996 worden aanvragen 
van een onderdaan of een legaal verblijvende vreemdeling uit een land dat partij is bij het Verdrag van 
Geneve en die niet kan bewijzen dat hij gegronde vrees voor vervolging heeft afgewezen als duidelijk 
ongegrond. 

Artikel 1C Asylum Act 70/93. Er wordt een definitie gegeven van de term. 
Sectie 1 Asylum and immigration Act 1996. Het begrip wordt omschreven als een land waar over het 

algemeen geen serieus risico is voor vervolging. 
11  Het begrip wordt omschreven als een land waar mensenrechtenschendingen of het risico voor vervolging 
uitgesloten kan worden. Bovendien vallen onder dit begrip ook landen waar mensenrechtenschendingen niet 
geheel uitgesloten kunnen worden, maar waar eerdere aanvragen van mensen uit dezelfde regio op dezelfde 
gronden door de autoriteiten zijn afgewezen. Zie Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 20. 
12  Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 6. Op grond van de gebruikte literatuur is niet met 
zekerheid te zeggen of het begrip "veilig land van herkomst" voorkomt of dat er een beschrijving wordt 
gebruikt. 
13  Het begrip "veilige landen van herkomst" als zodanig komt niet voor, wel bepaalt artikel 52 paragraaf 1 
sub 4 Vreemdelingenwet 15.12.80 dat een aanvraag duidelijk ongegrond is als de asielzoeker de voorgaande 3 
maanden in een land heeft verbleven waar over het algemeen geen risico is voor vervolging 
H Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 12. 

Dit begrip komt niet voor in Law no. 1975. 
16 Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 15. 



Vraag 2: welke lidstaten hanteren een lijst met veilige landen van herkomst? 
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In Oostenrijk", Ierland', Luxemburg", Portugal' en Zweden" wordt geen lijst 
gehanteerd. Een lijst bestaat wel in Denemarken", Finland 24 , Duitsland", Nederland" en 
het Verenigd Koninkrijk". Voor alle duidelijkheid: in alle landen waar het begrip "veilige 
landen van herkomst" niet voorkomt is ook geen lijst". 

Vraag 3: Komen tie lijsten met veilige landen onderling overeen? 

De vijf lijsten van Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk hebben - buiten de EG- en EER-lidstaten, waarvan uit het onderzoek van 
Veldhoen niet duidelijk wordt of die steeds tot de veilige landen worden gerekend" - 
slechts drie `veilige landen' gemeenschappelijk. Tussen de lijsten van vier van deze vijf 
lidstaten" bestond overigens meer overeenstemming: zij hadden zes `veilige landen' 
gemeen". Een 'venlig' land, Ghana, kwam eveneens op de lijst van vier lidstaten voor, maar 
dan in een andere samenstelling". Weilige landen' van buiten de EG of de EER die op drie 
of minder lijsten voorkwamen waren: Senegal", Cyprus", Pakistan", India", Rusland", 
Estland', Litouwen", Letland", Benin", Niger", Tanzania", De Verenigde Staten", 
Canada", Australie", Nieuw Zeeland" en Japan". 

Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 19. 
IS  Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 18. 

Werkdocument van het Europees Parlement,1996, p. 14. 
Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 15. 

21  Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 19. 
Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 20. 
Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 6. 
Basis hiervoor is artikel 34 Aliens Act (378/91). 

25 Paragraaf 29a AsylVfG. 
26  Artikel 28c jo bijlage 9 Voorschrift vreemdelingen. 
27  De zogenaamde 'white list', zie sectiel van de Asylum and Immigration Act 1996. 
22  Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 4. 

Ten aanzien van Denemarken vermeldt zij uitdrukkelijk calk Westeuropese landen", maar ten aanzien van 
Nederland maakt zij uitsluitend melding van de lijst die ingevolge art. 15 lid 5 sub b Vreemdelingenwet bij 
Algemene Maatregel van Bestuur is vastgesteld, zonder te vermelden dat krachtens art. 15 lid 1 sub a van de 
wet de EG- en EER-lidstaten eveneens als veilig worden aangemerkt. Het is dus denkbaar dat zij ook ten 
aanzien van andere lidstaten de EG- en EER-lidstaten niet uitdrukkelijk heeft vemeld hoewel die daar toch 
als 	worden aangemerkt. 
" Denemarken, Duitsland, Nederland, en Finland. 

Polen, Tsjechie, Slovakije, Hongarije, Roemenie en Bulgarije. 
Denemarken, Duitsland, Nederland, en Verenigd Koninkrijk. 

" Twee lijsten : Nederland en Denemarken. 
3` Twee lijsten: Verenigd Koninkrijk en Finland. 

Een lijst: Verenigd Koninkrijk. 
Een lijst: Verenigd Koninkrijk. 
Twee lijsten: Finland en Denemarken. 

38  Twee lijsten: Finland en Denemarken. 
39  Twee lijsten: Finland en Denemarken. 
4° Twee lijsten: Finland en Denemarken. 

Een lijst: Denemarken. 
Een lijst: Denemarken. 
Ben lijst: Denemarken. 
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Vraag 4: in hoeverre is het procedurele uitgangspunt van de conclusie (versnelde behandeling, 
tenzij... ) verwerkt in de wetgeving van die lidstaten die het begrip veilige landen van herkomst 
kennen? 

In Oostenrijk", Denemarken", Finland", Duitsland", Nederland", Ierland", Luxemburg", 
Portugal", Zweden" en het Verenigd Koninkrijk" wordt het bovengenoemde procedurele 
uitgangspunt erkend. 

2. Resolutie van 30 november 1992 over duideltjk ongegronde asielverzoeken" 

Vraag 1: welke lidstaten onderscheiden in bun wetgeving afzonderltjke procedures voor 
duideltjk ongegronde asielverzoeken? 

Een afzonderlijke procedure voor duidelijk ongegronde asielverzoeken bestaat in Belgie 60, 

Denemarken61 , Finland62, Frankrijk", Duitsland64, Luxemburg", Nederland66, Spanje67, 
Zweden", Verenigd Koninkrijk 69, Griekenlancr, Ierland", Oostenrijk" en Portugal". 

" Een lijst: Denemarken. 
Een lijst : Denemarken. 

46  Een lijst: Denemarken. 
Een lijst: Denemarken. 

48  Een lijst: Denemarken. 
49  Artikel 6 aanhef jo lid 5 Asylgesetz 1997. Wanneer een asielzoeker uit een veilige land van herkomst komt 
wordt de aanvraag al s duidelijk ongegrond beschouwd. 
50 Werkdocument van het Europees Parlement 1996, P.  7. Aanvraag wordt als duidelijk ongegrond 
beschouwd. 
51  Artikel 32 lid 3 Aliens Act (378/91). Een aanvraag kan ingevolge dit artikel onmiddellijk afgewezen 
worden. 

Paragraaf 29a AsylVfG. Het verzoek wordt behandeld als zijnde duidelijk ongegrond. 
" Artikel 15c lid 1 aanhef en sub f Vreemdelingenwet. 
54  Het begrip als zodanig komt niet voor maar ingevolge artikel 12 (4) (j) Refugee Act 1996 worden aanvragen 
beschouwd als duidelijk ongegrond. 

Artikel 5 Reglement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 
1996 portant creation d'une procedure relative l'examen d'une demande d'asile. Aanvraag wordt gezien als 
duidelijk ongegrond. Echter in artikel 5 lid 2 van de voornoemde wet staat dat het komen uit een veilig land 
niet automatisch leidt tot afwijzing, maar dat dit per aanvraag individueel bekeken wordt. 

Artikel 19b Asylum Act 70/93. Een versnelde procedure wordt toegepast voor mensen uit veilige landen 
van herkomst. 
57  Werkdocument van het Europees Parlement 1996, p. 20. De duidelijk ongegrond procedure is van 
toepassing. 
58  Sectie 1 1996 Asylum and Immigration Act. 
59  Deze resolutie is afgedrukt in E. Guild 1996, p. 141 e.v. 

Artikel 57/12 alinea 2 en 3 jo 52 paragraaf 1 lid 7 Vreemdelingenwet 15.12.80. Dit kan beschouwd worden 
als versnelde procedure. 
61  Artikel 53a lid 3 Aliens Act no. 650. 
62  Artikel 34 Aliens Act (378/91). 
63  Secretariat of the IGC 1997, p. 172-174. 

Sectie 30 paragraaf 3 AsylVfG. 
65  Artikel 9 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative l'examen d'une demande d'asile jo 
artikel 3 e.v. Reglement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 
1996 portant creation d'une procedure relative 1 l'examen d'une demande d'asile. 

Artikel 15c Vw. 



Geen afzonderlijke procedure voor duidelijk ongegronde asielverzoeken bestaat in Italie'. 

In Denemarken", Nederland", Finland" bestaat een versnelde duidelijk ongegrond 
procedure. In Griekenland", Verenigd Koninkrijk", Frankrijk", Portugari, spanje82 en  

Zweden" is een versnelde procedure zonder onderscheid tussen de materiele en formele 
criteria. 
In Oostenrijk", Belgie", Ierland", Luxemburg" en Duitsland" worden duidelijk 
ongegronde asielverzoeken behandeld in een versnelde procedure. Deze procedure is 
dezelfde procedure als die welke wordt toegepast op niet-ontvankelijke asielverzoeken. 
In Finland bestaat een aparte procedure voor 'clearly unfounded' asielverzoeken. De 
aanvraag mag onmiddellijk afgewezen worden als een asielzoeker uit een veilige land van 
herkomst of een veilige derde land komt of als de asielzoeker al eerder asiel heeft 
aangevraagd in een land waar geen gevaar voor vervolging dreigt". 

190 

Vraag 2: in hoeverre worth in die wetgeving een onderscheid gemaakt tussen summiere 
procedures en ontvankelijkheidsprocedures? En is dit onderscheid mede afhankelijk van de aard 
van de reden voor duidelijke de ongegrondheid fformeel of materieel)? 

Vraag 3: in hoeverre zijn in die wetgeving de materiile en formele criteria van de resolutie voor 
duidelzjk ongegrondhea overgenomen? 

• Artikel 5 paragraaf 6 Ley 4/1994. 
• Secretariat of the IGC 1997, p. 310. 
• Artikel 1(3), Hoofdstuk 49, Asylum and Immigration Act 1996. Het gaat hier om een versnelde procedure, 
de term 'cluidelijk ongegrond' wordt niet gebruikt. 
• Artikel 25 lid 2 sub a Law no. 2452. Aileen aangegeven in deze wet is dat het gaat om een versnelde 
procedure. Dit wordt verder niet verduidelijkt. 
n  Irish Refugee Council, Procedures for processing asylum claims, punt 14. 
72  Artikel 6 Asylgesetz-1997. 

Asylum Bill van 29.09.94. Zie ook UNCHR rapport 1997, punt 3.12.1. 	 • 
Secretariat of the IGC 1997, p. 220. 
Artikel 53a lid 3 Aliens Act no. 650 13.08.97. 
Artikel 15c jo 29 Vw. 
Anikel 34 Aliens Act (378/91). 

78 Artikel 25 lid 2 Law no. 2452. 
" Sectie 1 Asylum and Immigration Act 1996. 
8°  Secretariat of the IGC 1997, p. 173-174. 
81  In een versnelde procedure kan niet in beroep gegaan worden tegen een negatieve beslissing. Echter 
ingevolge artikel 20 van de Portugese grondwet heeft iedereen recht op beroep dus kan een beslissing alsnog 
binnen 60 dagen herzien worden. Zie UNCHR rapport 1997, punt 3.12.1. 
82  Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

Secretariat of the IGC 1997, p. 310. 
Artikel 6 jo 32 Asylgesetz-1997. 
Artikel 57/12, alinea 2 en3, Vreemdelingenwet 15.12.80. 

"Punt 5 Procedures for processing asylum claims. 
87  Artikel 9 jol0 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative A l'examen d'une demande 
d'asile. 
88  Paragraaf 36 AsylVfG. 
89  Artikel 32 lid 3 jo 20 jo 38 lid 2 Aliens Act (378/91). 



191 

In Oostenrijk zijn alleen de volgende criteria voor duidelijke ongegrondheid neergelegd: de 
gronden voor het verzoek vallen buiten het Vluchtelingenverdrag 9° of nationale 
procedurele voorschriften zijn niet nagekomen 91 . Aan de indiening van een asielverzoek in 
Oostenrijk na eerdere verwerping in een ander land in een met adequate waarborgen 
omgeven asielprocedure is in de Oostenrijkse asielwetgeving wel een consequentie 
verbonden, maar die consequentie is niet duidelijke ongegrondheid doch niet-
ontvankelijkheiP. In de wetgeving van Belgie is maar een criterium voor duidelijke 
ongegrondheid aangegeven, namelijk dat de gronden van het verzoek buiten het 
Vluchtelingenverdrag vallen". In de literatuur en de Belgische wetgeving worden de 
overige criteria van de Resolutie wel genoemd, maar dan als gronden voor niet-
ontvankelijkheid94 . In de literatuur worden twee niet in de Resolutie genoemde criteria 
voor het duidelijke ongegrondheid beschouwen van asielverzoeken genoemd, namelijk: (a) 
het hebben van te weinig documenten en (b) het bestaan van een binnenlands 
vluchtalternatief. 95  In Denemarken worden de volgend additionele gronden voor duidelijk 
ongegrondheid genoemd: (a) weigering van een verblijfsvergunning, (b) bescherming door 
een derde land, (c) vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst en (d) weigering of 
intrekking van een Deens reisdocument". In de Deense wetgeving ontbreken de volgende 
in de resolutie genoemde criteria: (a) het verzoek is nergens op gebaseerd, (b) het verzoek is 
volstrekt ongeloofwaardig, (c) het asielverzoek wordt ingediend om uitzetting te 
dwarsbomen en (d) het asielverzoek is eerder verworpen in een ander land in het kader van 
een met adequate waarborgen omgeven asielprocedure. In Finland zijn geen criteria in de 
wet vastgelegd om te bepalen wanneer een verzoek duidelijk ongegrond is 97. In Frankrijk 
komen de criteria overeen met die van de Resolutie, maar daarnaast worden de volgende 
criteria gehanteerd: (a) het verzoek is gebaseerd op economische gronden en (b) de 
verzoeker is door een veilige land gereisd waar hij al eerder is geweest of waar hij naar toe 
zou kunnen worden gestuurd 98 . Ook in Duitsland worden alle door de Resolutie vermelde 
gronden in de wet genoemd99, maar indiening van een asielverzoek na verwerping in een 
land in het kader van adequate asielprocedure leidt niet tot duidelijke ongegrondheid doch 
tot niet ontvankelijkheid'. In Griekenland is een asielverzoek duidelijk ongegrond als de 
claim van vervolging (a) duidelijk ongegrond is, (b) frauduleus is of (c) neerkomt op 

Artikel 6 leden 1, 2 en 5 Asylgesetz-1997. 
91  Artikel 6 lid 4 Asylgesetz-1997. 
92  Artikel 4 Asylgesetz-1997. 
93  Artikel 52 lid 7° Vreemdelingenwet 15.12.80. 
94  Artikel 51 leden 5, 6 en 7 en artikel 52 Vreemdelingenwet 15.12.80. Zie ook Secretariat of the IGC 1997, p. 
77. 
95  UNCHR rapport 1997, punt 3.2.1. 

Artikel 53a lid 1 Aliens Act, no. 650. In dit artikel wordt verder nog genoemd fraude, gronden van het 
verzoek vallen buiten het vluchtelingenverdrag en niet nakoming van nationale procedurele voorschriften. 
Onder fraude is geschaard artikel 9a, b, c en d van de Resolutie. 
97  Artikel 34 Aliens Act (378/91) Uit de literatuur kan worden afgeleid dat het dan bijvoorbeeld gaat om de 
volgende criteria: de gronden van het verzoek vallen buiten het Vluchtelingenverdrag, het verzoek is nergens 
op gebaseerd en er wordt duidelijk misbruik gemaakt van de asielprocedure. Zie UNHCR rapport 1997, 
punt 3.4.1. 
98  UNHCR rapport 1997, punt 3.5.1. 
99  Paragraaf 30 AsylVfG. De criteria van artikel 6 van de Resolutie worden toegepast wanneer een verzoek 
gekwalificeerd wordt zoals neergelegd in paragraaf 30 lid 2 'het vermijden van een oorlog of noodtoestand' 
Zie hiervoor UNHCR rapport 1997, punt 3.6.1. 

Paragraaf 29 en 29a AsylVfG. 
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misbruik van de asielprocedure. Overige gronden worden in de wet niet genoemd 101 . In 
Ierland ontbreekt het criterium van de niet-nakoming van nationale voorschriften maar 
worden naast de criteria van de Resolutie nog de volgende aangehouden: (a) de verzoeker is 
al in een andere staat als vluchteling erkend en (b) het vertrek uit dat land houdt geen 
verband met vrees voor vervolging". Italie beschouwt een asielverzoek alleen duidelijk 
ongegrond als iemand niet te vrezen heeft voor 'persecution', maar voor 'prosecution'. 
In Luxemburg wordt het hebben van een binnenlandsvluchtalternatief als additioneel 
criterium gehanteerd'. In de Luxemburgse wetgeving wordt niet als grond voor de 
duidelijke ongegrondheid genoemd dat het verzoek volstrekt ongeloofwaardig is. In 
Portugal worden de criteria (a) fraude, (b) valse identiteit en (c) misbruik van 
asielprocedures gebruikt. In hoeverre dit precies overeenkomt met de criteria van de 
Resolutie is niet duidelijk" Spanje kent een aantal additionele gronden, namelijk: (a) dat 
de verzoeker onder 1 F en 33 lid 2 valt van het Verdrag van Geneve, (b) dat het verzoek 
een herhaling is, zonder inbreng van nieuwe feiten, van een eerder ingediend en door de 
Spaanse autoriteiten afgewezen verzoek, (c) dat de verzoeker al in een ander land als 
vluchteling is erkend en toestemming heeft om in dat land te verblijven zonder dat hij daar 
gevaar loopt voor refoulement en (d) dat een derde land verantwoordelijk is voor het 
behandelen van het asielverzoek. De volgende in de Resolutie vermelde gronden ontbreken 
in de Spaanse wetgeving: (a) niet nakoming van nationale voorschriften, (b) indiening van 
een asielverzoek na eerdere verwerping in een ander land in het kader van een met 
adequate waarborgen omgeven asielprocedure, (c) indiening van een asielverzoek om 
uitwijzing te dwarsbomen en (d) het te kwader trouw vernietigen, beschadigen of 
wegmaken van reisdocumenten'. In Zweden zijn twee criteria vastgelegd om te bepden of 
een asielverzoek duidelijk ongegrond is. Dit is het geval (a) wanneer asielzoekers in het 
land van herkomst geen enkel risico van vervolging lopen en (b) wanneer 
mensenrechtenschendingen in het land van herkomst van de asielzoeker weliswaar niet 
geheel kunnen worden uitgesloten, maar de gronden waarop het verzoek wordt ingediend 
gelijk zijn aan gronden waarop al eerder asielverzoeken door anderen uit dezelfde regio 
waren ingediend welke waren afgewezen door de Zweedse regering'". In de wetgeving van 
het Verenigd Koninkrijk zijn alle criteria van de Resolutie overgenomen". In Nederland 
zijn aan de criteria van de Resolutie de volgende toegevoegd: (a) de vreemdeling komt uit 
een veilig land van herkomst en (b) de vreemdeling heeft naast de nationaliteit van het land 
van herkomst nog een andere nationaliteit terwill uit feiten en omstandigheden blijkt dat 
hij daar voldoende bescherming kan krijgen'". 

Artikel 25 lid 2a Law no. 2452. 
102  Punt 14 Procedures for processing asylum claims. 

UNHCR rapport 1997, punt 3.9.1. 
Artikel 4 Reglement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 

1996 portant creation d'une procedure relative a l'examen d'une demande d'asile. De overige criteria zijn 
vastgelegd in artikel 3 jo 6 van het eerder genoemde Reglement. 

Asylum Bill 70/93, 29 september 1994. 
Artikel 5.6 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo de la condiciOn de refugiado, 

modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 
I ' Secretariat of the IGC 1997, p. 310. 

Zie LTNHCR rapport 1997, punt 3.15. 
Resp. 15c lid 1 sub f en b Vw. 



3. Resolutie van 30 november 1992 over een gebarmoniseerde benadering ten 
aanzien van vraagstukken betreffende derde landen van ontvangsti 1° 

Vraag 1: welke lidstaten kennen in bun wetgeving bet begrip derde land van ontvangst, dan 
wel een equivalent? 

Het begrip derde land van ontvangst (of een equivalent) wordt gebruikt in Oostenrijkin, 
Duitsland112, Verenigd Koninkrijkl", Luxemburg', Nederland' en Portugal'. 
Het begrip derde land van ontvangst wordt niet gebruikt in de wetgeving van 
Denemarken, Finland, Griekenland, Zweden, Belgie, Italie, Frankrijk, Spanje en Ierland. 

Vraag 2: op welke wzjze worden in die wetgeving de derde landen van ontvangst aangeduid: 
enumeratief (een lijst), omschrij vend, dan wel een combinatie van beide? 
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Men kan het begrip `enumeratief" beperkt of ruim opvatten. In de beperkte zin is er alleen 
sprake van een enumeratief systeem als er een lijst is van met name aangeduide landen. In 
ruimere zin is er tevens van een enumeratief systeem sprake als een lijst van landen kan 
worden afgeleid uit een omschrijving, bijvoorbeeld als daarin staat dat een derde land van 
ontvangst lidstaat van de EU, de Nordische Unie of de EER moet zijn. In de beperkte zin 
kennen alleen Duitslandw en Nederlandm een enumeratief systeem in de vorm van een lijst 
met landen, zij het in combinatie met een omschrijving. In de ruimere zin is sprake van een 
enumeratief systeem in: Finland" 9, Ierland"°, Verenigd Koninkrijk"' en Zweden 122 . In al 

u°  Deze resolutie is afgedrukt in: E. Guild 1996, p. 161 e.v. 
Artikel 4 AsylGesetz 1997. 
Arikel 16a (2) Grundgesetz, dit artikel is ook verwoord in artikel 26a AsylVfG. 
Sectie 2 1996 Asylum and Immigration Act. 

114  Artikel 8 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative l'examen d'une demande d'asile. 
Artikel 15 lid 4 Vw. 

116 Art. 1(b) Asielwet. 
117  Artikel 26a lid 2 jo bijlage I van dit artikel AsylVfG (enumeratief), artikel 16a Abs. 2 Satz 1Gundgesetz 
(omschrijving). Ingevolge artikel 26a lid 2 behoren de lidstaten van de EU tot veilige derde landen. Daarnaast 
worden in de bijlage de volgende landen genoemd: Noorwegen, Polen en Tsjechie. 
1 " In artikel 15 lid 4-8 Vw. wordt het begrip veilige derde landen behandeld. In artikel 15 lid 5 wordt bepaald 
welke landen veilige derde landen zijn. Deze landen zijn de EU en EER lidstaten (15 lid 5 sub a) en de bij 
amvb aangewezen staten waar ofwel het Verdrag van Geneve en het EVRM wordt nageleefd ofwel waar het 
Verdrag van Geneve en IVBPR wordt nageleefd (15 lid 5 sub b). 
119  32 lid 3 Aliens Act (378/91). Er wordt een omschrijving gegeven van veilige derde landen. Echter de 
"Nordic Countries" worden ook aangewezen als veilige derde landen. 
1" Sectie 22 Refugee Act 1996. Dit artikel voorziet in de incorporatie van het Verdrag van Dublin in de 
nationale wetgeving. Alleen een asielverzoek dat behandeld moet worden ingevolge het Verdrag van Dublin 
in een andere 'Dublin' staat kan in Ierland tot niet-ontvankelijkheid leiden op grond van het veilige derde 
land beginsel. In de praktijk blijkt volgens de Danish Refugee Council echter toegang te worden geweigerd 
aan asielzoekers op grond van een `internationaal gewoonterechtelijke beginsel'. 
121  Sectie 2 1996 Asylum and Immigration Act. Er wordt een omschrijving gegeven. Echter sectie 2 (3) 
bepaalt dat "any coutry or territory which is or forms part of a member State, or is a designated for the 
purposes of this subsection in an order made by the Secretary of State by the statutory instrument" een 
veilig derde land is. 



Vraag 3: voorzover lidstaten een enumeratief systeem in bun wetgeving hanteren, in hoeverre 
bestaat er dan overeenstemming tussen die lidstaten over de op deze wijze aangeduide derde 
landen van ontvangst? 
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deze landen, behalve Ierland, is sprake van combinatie met een algemene omschrijving van 
het begrip 'veilig derde land'. In Ierland gaat het volgens de wetgeving uitsluitend om de bij 
de Overeenkomst van Dublin aangesloten staten. 
In Denemarken 123 , Griekenland'", Spanje'", Belgiel", Luxemburg, Oostenrijk'", 
Portugal"9, Italie'3° en Frankrijk"' worden derde landen van ontvangst uitsluitend 
omschrijvend aangeduid. 

Zowel in Duitslandw, Nederlandw en het Verenigd Koninkrijk"" worden EU lidstaten in 
de wetgeving aangeduid als veilige derde landen van ontvangst. In Nederland worden in 
artikel 15 lid 5 sub a Vw. ook de EER landen als veilige derde landen aangemerkt. In 
Finland worden de Nordische landen aangewezen als veilige derde landen'". In Ierland kan 
het veilige derde land alleen worden toegepast als een asielzoeker afkomstig is uit een land 
dat partij is bij de Overeenkomst van Dublin"'. Deze lijsten' overlappen elkaar 
grotendeels, zeker als men in de beschouwing betrekt dat alle EU-lidstaten tevens partij 

Hoofdstuk 3 sectie 4 sub 3 en 4 Aliens Act (529:89). Vreemdelingen die Zweden zijn binnengekomen via 
Denemarken, Finland, Usland of Noorwegen , dan wel vreemdelingen die `anderszins' afkomstig zijn uit een 
land waar zij (kort samengevat) bescherming tegen refoulement genieten. 
123  Artikel 7 lid 3, 48a lid 2 Aliens Act no. 650. 
124  Artikel 25 lid 2 sub b Law no. 2452. 

Artikel 5.6 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo de la condiciOn de refugiado, 
modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 
126  Artikel 52 paragraaf 1 sub 4 jo sub 5 en sub 6 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
122  Artikel 8 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative a l'examen d'une demande d'asile. 

Artikel 4 AsylGesetz 1997. In artikel 4 lid 1 wordt een omschrijving gegeven. In artikel 4 lid 3 worth 
gezegd dat een land over het algemeen een veilig derde land is als voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden. Een land moet de Conventie van Geneve hebben ondertekend en geimplementeerd in de 
nationale wetgevingen en moet partij zijn bij het E'VRM en daarbij de bevoegdheid van het Hof inzake 
artikel 25 hebben erkend. Ingevolge artikel 4 lid 5 is de vraag of er sprake wordt bescherming in een veilig 
derde land niet tegengeworpen als asielzoekers EER onderdanen zijn, dan wel ouders van een minderjarige 
ongetrouwde asielzoeker die in Oostenrijk asiel heeft gekregen, dan wel echtgenoot of minderjarige 
kinderen van een asielzoeker die in Oostenrijk asiel heeft gekregen. 
129  Art. 1 (b) Asylum Bill 70/93, 29 september 1993. 
1" Art. 17 Lege 6 marto 1998, no 40 (impliciet: 'Under no circumstances an alien may be expelled or rejected 
to a country where he may be at risk of persecution (... ), or to countries where he may be at risk of being 
returned to such a country). 
838  An. 31 bis onder ten tweede Ordonnance 1945, zoals gewijzigd op 27 december 1994. 

Artikel 26a lid 2 AsylVfG. 
133  Anikel 15 lid 5 sub a Vw. 

Artikel 2 (3) 1996 Asylum and Immigration Act. In dit artikellid wordt de term "member State" gebruikt. 
Uit informatie van de refugee advisers support unit kan worden afgeleid dat hiermee de lidstaten van de Eu 
worden bedoeld. Zie refugee advisers support unit, The Asylum 8c Immigration Act 1996, What it means, 
Related measures, Timetable, Londen september 1996, p. 3. 
133  32 lid 3 Aliens Act (378/91). Deze landen zijn behalve Finland: Denemarken, Zweden, Ijsland en 
Noorwegen. 
133  Sectie 22 Refugee Act 1996. 



zijn bij de Overeenkomst van Dublin. Het enige land dat werkelijk een afwijkende lijst 
hanteert is Duitsland: Noorwegen, Polen, Tsjechie en Zwitserland" 7 . 

Vrczag 4: leidt in die wetgeving de aanwezigheid van een derde land van ontvangst tot een niet-
ontvankelijkheidsprocedure dan wel tot een summiere procedure? 

In Oostenrijk"8, Duitsland139, Ierland', ps an e 14i Luxemburg' en Italie' leidt de 
aanwezigheid van een derde land van ontvangst tot een niet-ontvankelijkheidsprocedure. 
In Denemarken en Finland', Zweden 146, Belgie"7  en Nederland' en Frankrijk' leidt 
dit tot een duidelijk-ongegrondprocedure. 
In Finland', Duitsland" 1  en Nederland' Ierland l" en Italie' kan dit ook leiden tot 
buitenbehandelingstelling. 
In Griekenland 155  en het Verenigd Koninkrijk l", Portugal' leidt dit tot een versnelde 
procedure. In Frankrijkl" kan dit ook leiden tot een normale procedure. 

4. Resolutie van 1 juni 1993 over de barmonisatie ban nationale beleidslijnen 
inzake gezinsberenigingl" 

In hoofdstuk 4 zagen wij dat de Resolutie over de harmonisatie van de nationale beleids-
lijnen over gezinshereniging kon worden getypeerd als een inventarisatie van de diverse 
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137  Bijlage 1 bij artikel 26a lid 2 AsylVfG. 
Artikel 4 lid 1 AsylGesetz 1997. 

"9  Artikel 27 lid 1 AsylVfG. 
140  Sectie 22 1996 Asylum and Immigration Act. 
141 Artikel 5.6 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo de la condiciOn de refugiado, 
modificado por laLey 9/1994, de 19 de mayo. 
142  Artikel 8 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative l'examen dime demande d'asile. 
143 Danish Refugee Council 1997, p. Italie-2. 
144  Arad 7(3) jo 53a (1) jo 53a (3) Aliens Act no. 650 
145  Artikel 3.1 Instructie no. 7/011/95 jo artikel 34 Aliens Act (378/91). 
146 Danish Refugee Council 1997, p. Zweden-2. 
147  Artikel 53 paragraaf 1 sub 4 jo 5 jo sub 7 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
148  Art. 15 c lid 1 aanhef jo sub c Vw. 
149 Rapport Minister van Binnenlandse Zaken 1992, p. 1939. 
150  Artikel 32 lid 3 Aliens Act 378/91. 
151 Artikel 18 lid 2 sub 1 AsylVfG. 
1" Artikel 15 lid 4 Vw. 
153  Danish Refugee Council 1997, p. Ierland-1. 
"'Danish Refugee Council 1997, p. Italie-2. 

Artikel 25 lid 2 Law no. 2452. Dit wordt verder niet uitgewerkt in de wet. 
156  Sectie 2 jo 3 1996 Asylum and Immigration Act. Als een asielzoeker uit een "designated" derde land van 
ontvangst komt is er wel recht op beroep, echter dit kan in veel gevallen alleen vanuit het buitenland 
ingeroepen worden. 

Artikel 19 jo 20 Law on Right on Asylum. De eerste beslissing wordt binnen 15 dagen gemaakt. Daarna is 
er een beroepsmogelijkheid zonder opschortende werking. Zie Danish Refugee Council 1997, p. Portugal-3. 

Artikel 31 bis (2) Ordonnance 45:2658. 
Deze Resolutie is te vinden in: E. Guild 1996, p. 251-257. 



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. 
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Het harmoniserende effect van zo'n resolutie is niet makkelijk vast te stellen, nu ook 
lidstaten die gebruik hebben gemaakt van de geboden ruimte om af te wijken kunnen 
volhouden dat hun wetgeving in dat opzicht met de resolutie strookt. Maar toch is een 
onderzoek naar de bereikte harmonisatiegraad niet onmogelijk. Ten aanzien van dwingend 
geformuleerde normen kan eenvoudigweg warden onderzocht of wetgevingen van de 
lidstaten eraan voldoen. 
Dat kan tot op grote hoogte ook gebeuren met de normen waarin de normaal geldende 
uitgangssituatie is geformuleerd ('will normally,' etc). Ten aanzien van de ter keuze van de 
lidstaten gelaten opties is het interessant te weten in welke mate lidstaten na juni 1993 
beginselen van de resolutie in hun nationale wetgevingen hebben opgenomen. 

Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal vragen die een beeld kunnen geven van wat 
de resolutie op sommige punten al dan niet teweeg heeft gebracht. 

Vraag 1: wordt conform beginsel 2 in alle lidstaten gewoonlijk gezinshereniging met een legaal 
in het land verblijvende vreemdeling toegestaan aan het daar vermelde kerngezin?"°  

Het in beginsel 2 vermelde kerngezin bestaat uit de echtgenoot, de eigen kinderen van het 
echtpaar en hun, tijdens verblijf in het derde land, geadopteerde kinderen mits deze 
kinderen de farnilieband met het gezin van oorsprong verbroken hebben en de adoptie 
erkend wordt in de lidstaat. 

De leeftijdsgrens voor de kinderen mag volgens beginsel 8 door de lidstaten worden 
vastgesteld, mits niet jonger dan 16 en niet ouder dan 18 jaar. 
De echtgenoten en kinderen worden in alle lidstaten gewoonlijk toegelaten." 1  

Alle beginselen in deze Resolutie hebben alleen betrekking op gezinshereniging van gezinsleden van een 
legaal op het grondgebied lang of permanent verblijvende vreemdeling uit een derde land (zie punt 6 van de 
politieke overwegingen in de betreffende Resolutie). 

Voor Belgie staat dit in artikel 10 paragraaf 4 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
Voor Oostenrijk staat dit in artikel 20 lid 1 FrG. 
Denemarken: echtgenoten: 9 lid 1 sub ii, minderjarige kinderen: 9 lid 1 sub iii Aliens Act no. 650. 
Finland: echtgenoten en minderjarige kinderen 18 lid 1 Aliens Act (378/91). 
Frankrijk: echtgenoten en minderjarige kinderen van een regulier verblijvende vreemdeling worden 
toegelaten ingevolge artikel 29 Ordonnance no. 45-2658. 
Duitsland: paragraaf 17 Auslandergesetz). 
Griekenland: artikel 13 lid 4 Jo 14 lid ljo lid 2 Law no. 1975 
Italie: echtgenoot: 27 lid la, kinderen 27 lid lb Legge no. 40. 
Spanje: zie M. A. Anayana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-IV-1 en 2. 
Zweden: echtgenoot: Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 1, kinderen: Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 2 Aliens Act (89:529). 
Verenigd Koninkrijk: P. L. Simon in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-IV-3 tot 9. 
Nederland: echtgenoten: Vc B1/1.5, kinderen: Vc B1/5-5.5. 
lerland: D. Cantrell in eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 170. 
Luxemburg: Commissie van de Europese Gemeenschappen 1992, p. 21. 
Portugal: J. Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288-289. 
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De maximumleeftijd waarop kinderen worden toegelaten is echter niet in elke lidstaat 
gelijk . In Belgie 162 , Denemarken163, Spanje', Frankrijkl", Griekenland 166 , 
Verenigd Koninkrijk168, Nederland', Luxemburg', Zweden 171 , Finland' en Portugal' is 
die 18 jaar. Een maximum leeftijd van 16 jaar geldt in Duitsland 174 . In Ierland worden 
kinderen onder 16 jaar automatisch met de ouder toegelaten, maar of daarmee tevens de 
maximum leeftijd voor toelating is vastgelegd, kan uit het beschikbare materiaal niet 
worden opgemaaktim. In Oostenrijk is sinds 1998 een regeling van kracht volgens welke 
vreemdelingen die zich voor 1 januari 1998 permanent in Oostenrijk hadden gevestigd, 
slechts hun kinderen onder de 14 jaar bij zich mogen hebben. Het zelfde geldt voor 
vreemdelingen die aan de quotaregeling zijn onderworpen en die bij de aanvraag om een 
initiele verblijfsvergunning bepaalde vorwaarden niet in acht hebben genomen 176 . Volgens 
geluiden uit de Oostenrijkse rechtspraktijk is door het quotasysteem gezinshereniging 
praktisch onmogelijk geworden' 

In Frankrijk 178, Spanje", Zweden 180, Verenigd Koninkrijk 181, Portugar2  en Nederland' 83  
worden geadopteerde kinderen in de zin van beginsel 2 gewoonlijk toegelaten. Ook in 
Denemarken kunnen geadopteerde kinderen in de zin van beginsel 2 worden toegelaten. 
Echter ten aanzien van hun hun toelating is, anders dan ten aanzien van de uit het huwelijk 

162  artikel 10 paragraaf 4 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
163  S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux1997, p. 76. 

J. Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 311. 
165  Artikel 29-I Ordonnance no. 45-2658. 
166  Artikel 14 lid 2 Law no. 1975. 
167  Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1992, p. 21. 
168  P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian &T. Badoux 1997, p. 11. 
169  Vc B1/5-5.5. 
170  Commissie van de Europese Gemeenschappen 1992, p. 21. 
171  Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 2 Aliens Act (89:529). 
172  0. Isotalo in: ed. D. Campbe111993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1996, p. FIN-IV-2. 
173 J Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288-289. 
174  Paragraaf 20 lid 2 Auslandergesetz. Voor kinderen van asielgerechtigden wordt in afwijking van de 
minimumleeftijd van 16 jaar de minderjarigheidsgrens in acht genomen. 
175  D. Cantrell in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 170. 
176  Art. 20, 21 FrG. 
177  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. 
178  Artikel 15 lid 13 tweede alinea jo 29 Ordonnance no. 45-2658. Voorwaarde voor erkenning van een 
adoptie is dat er een uitspraak moet zijn geweest inzake de adoptie. Deze uitspraak wordt geverifieerd op 
internationale geldigheid door het openbaar ministerie. 
179  M. A. Anayana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-IV-4. De relevante 
rechterlijke of administratieve beslissing uit het land van herkomst moet worden bij de aanvraag worden 
gevoegd. 
180  Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 5 Aliens Act (89:529). Dit artikel regelt een verblijfsvergunning op grond van 
humanitaire redenen 
181  De voorwaarden waaronder een adoptief kind wordt toegelaten zijn geheel in overeenstemming met de 
voorwaarden genoemd in beginsel 2 derde streepje van de resolutie. Zie P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian 
& T. Badoux 1997, p. 11. 
182 J Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288. Relatie moet worden aangetoond met 
gelegaliseerde, officiele documenten. 
183 Vc B1/5. Relatie moet worden aangetoond met gelegaliseerde, officiele documenten. 



198 

geboren kinderen, beleidsvrijheid voorbehouden'". Op basis van de beschikbare wetgeving 
en literatuur kon van de overige acht lidstaten niet worden vastgesteld of geadopteerde 
kinderen daar gewoonlijk worden toegelaten. 
Vraag 2: Wordt conform beginsel 14 in alle lidstaten gewoonlijk pas gezinshereniging 
toegestaan nadat een buiten het grondgebied ingediende aanvraag is ingewilligd? 

In alle landen van de Europese Unie moet een aanvraag worden gedaan in het buitenlandl", 
maar de gevolgen van het niet voldoen aan die eis is niet in alle lidstaten gelijk. In het 
Verenigd Koninkrijr, Ierland'" en Oostenrijk'" heeft binnenkomst zonder 
voorafgaande toestemming ten gevolge dat in dat land geen verblijfsvergunning wordt 
verleend. 

Artikel 9 lid 2 sub i Aliens Act no. 650. In dit artikel is de terminologie anders dan in artikel 9 lidl op 
grond waarvan echtgenoten en minderjarige kinderen worden toegelaten. In artikel 9 lid 1 wordt de term 
'zal' gebruikt en in lid 2 wordt de term tan' gehanteerd. 

Oostenrijk: artikel 5 FrG. 
Belgie: anikel 2 lid 2 . art. 9 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
Denemarken: 9 lid 7 Aliens Act no. 650. (Op deze regel kunnen door de Minister van Binnenlandse Zaken 
uitzonderingen worden gemaakt). 
Finland: artikel 8 Aliens Act (378/91).Het is volgens dat zelfde artikel wel mogelijk om een 
verblijfsvergunning aan te vragen na binnenkomst. Dit wordt echter niet aangeraden omdat er dan zeer 
strenge regels gelden. Zie ook hierover 0. Isolato in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 
1996, p. FIN-IV-2. 
Frankrijk: artikel 13 Ordonnance no. 45-2658. 
Duitsland: paragraaf 3 Auslandergestz. 
Griekenland: Hoofdstuk C paragraaf 1 Law no.1975. 
Ierland: C.A. Chapman in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1995, p. IRE-IV-1. 
Italie: artikel 4 jo 5 lid 1 Legge no. 40. 
Luxemburg: artikel 2 Entree et Sejour. 
Portugal: M.P. Borrocas in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-M-1. 
Spanje: M.A. Anayana in: ed. D. Cambell 1993,bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-L11-1 en 2. 
Zweden: Hoofdstuk 2 sectie 5 Aliens Act (89:529)..Echter in de laatste alinea van dit artikel staat dat het op 
het grondgebied indienen van de aanvraag niet wordt tegengeworpen, als een voor binnenkomst ingediende 
aanvraag zou zijn toegewezen. 
Verenigd Koninkrijk: Er moet een Entry Clearance in het land van herkomst worden aangevraagd. Dit is 
een soon visum dat moet worden aangevraagd op grond van het doel waarvoor men in dit land wil 
verblijven. Zie P.L. Simon in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-III-2. 
Nederland: Art. 16 a Vw. 
Isa Artikel 52: voor gezinshereniging is een entry clearance nodig. De artikelen 14-18 gaan over deze entry 
clearance, die in het buitenland moet worden aangevraagd. Wanneer iemand geen entry clearance heeft 
voldoet iemand niet aan de voorwaarden voor toegang en wordt de verblijfsvergunning geweigerd ingevolge 
artikel 78 Statement of Changes in Immigration Rules; laid before Parliament on 14 June 1989 under section 
3(2) of the Immigration Act 1971, Her Majesty's stationery office, Londen 1989. 
Ir D. Cantrell in: eds. P. Gulbenkian 8c T. 1997, p. 166. Een vreemdeling die op basis van gezinshereniging 
naar Ierland wil komen moet een visum voor dat doel aanvragen in het buitenland. Het doel van het visum 
kan niet in Ierland gewijzigd worden. Daarvoor moet de vreemdeling zich buiten Ierland begeven om een 
nieuw visum aan te vragen. 
188  Artikel 10 FrG schrijft dwingend voor dat een aanvraag om een verblijfsvergunning zal worden 
afgewezen als de vreemdeling is binnengekomen met behulp van een resivisum of een transitvisum, of na 
binnenkomst waarvor geen visum was vereist. Hetzelfde weigeringsgebod geldt voor het geval waarin een 
vreemdeling illegaal het grondgebied was binnengekomen. Art. 10 FrG kent wel enkele uitzonderingen 
maar die hebben geen betrekking op gezinshereniging met in Oostenrijk verblijvende derdelanders. Anders is 
het met voortgezet verblijf: art. 14 FrG laat aanvraag op het grondgebied toe wanneer de vreemdeling in 
Oostenrijk verbleef zonder dat er een verblijfsvergunning nodig was, of als de vreemdeling al in het bezit van 
een verblijfs-vergunning was. 



Vraag 3: In welke lidstaten worden conform de optie van beginsel 11 voorwaarden (welke?) 
gesteld aan gezinshereniging met een legaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling? 

Toelichting: Aan de hand van de gebruikte wetgeving en literatuur kon niet worden 
vastgesteld of een bepaalde voorwaarde niet wordt gesteld. Geconstateerd kon slechts 
worden dat een voorwaarde niet in het materiaal te vinden is. 
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In Spanje en Belgiel" wordt in zo'n geval eveneens een verblijfsvergunning geweigerd, 
behoudens uitzonderlijke gevallen. 
Sinds 11 december 1998 geldt een soortgelijk stelsel ook in Nederland'''. In Portugal kan 
een aanvraag om een verblijfsvergunning in uitzonderlijke gevallen in het land zelf worden 
gedaan 92, maar alleen als men kan bewijzen geen vaste woon- of verblijfplaats buiten 
Portugal te hebben en wanneer men vooraf een visum heeft verkregen. Het effect is dan dat 
men in Portugal mag verblijven voor de duur van maximaal 90 dagen'. Buiten die 
gevallen is geen aanvraag om een verblijfsvergunning op het grondgebied van Portugal 
mogelijk. 
Geen fatale gevolgen voor de geldigheid van een aanvraag van een verblijfsvergunning in 
het land zelf heeft binnenkomst zonder de voorafgaande toestemming in Denemarken 194 , 

Frankrijk"6, Luxemburg'', Italie 198 , Griekenlandl", Duitsland' en Zweden 201 . 

Voorwaarden omtrent het huwelijk: 
In Denemarken is een huwelijkscertificaat of een ander vergelijkbaar bewijsdocument 
nodig om aan te tonen dat een huwelijk rechtsgeldig gesloten is en het huwelijk mag niet in 

1" J. Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian &T. Badoux 1997, p. 309-310. Een verblijfsvisum moet in het 
buitenland worden aangevraagd. Een verblijfsvergunning wordt dleen in zeer uitzonderlijke gevallen 
toegekend als er geen verblijfsvisum is. 
190  Art. 9 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
191  Wet van 26 oktober 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (wettelijke vastlegging van de 
machtiging tot voorlopig verblijf), Stb. 1998, 613. Een aanvraag om een verblijfsvergunning wordt slechts in 
behandeling genomen als de vreemdeling beschikt over een geldig visum voor lang verblijf , verstrekt in het 
land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Uitzondering geldt voor bepaalde nationaliteiten, en 
voor een aantal categorieen van gevallen (zie B.K. Olivier, Uitzonderingscategorieen mvv-vereiste, 
Migrantenrecht 1998, p. 241 - 249). 

192 J Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 289. 
193  M.P. Barrocas in: ed. D. Campbell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-IV-3. 
194  Artikel 9 lid 7 Aliens (Consolidation) Act. Een verblijfsvergunning kan ook na binnenkomst worden 
aangevraagd. 
195  Artikel 8 Aliens Act (378/91). 
196  Het niet hebben van een machtiging leidt niet tot toegangsweigering ( artikel 5 Ordonnance 45 -2658), niet 
tot weigering verblijfsvergunning (artikel 18bis en 29 Ordonnance 45-2658) en ook niet tot straffen (artikel 
19 Ordonnance 45 -2658). 
197  P. Weinacht in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 210. 
198  M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 201. 
1" Hoofdstuk C paragraaf 4 Law no. 1975. Een visum kan in bijzondere gevallen ook aan de grens worden 
aangevraagd. 

Paragraaf 9 Auslandergesetz. 
201 Hoofdstuk 2 sectie 5 Aliens Act (89:529). 



strijd zijn met de Deense normen 202 . Bovendien moeten de echtgenoten samenwonen en 
boven de 18 jaar zijn". 
In het Verenigd Koninkrijk zijn er de volgende voorwaarden. Een huwelijk mag niet zijn 
gesloten om het land binnen te komen. Ten tweede moet er de intentie zijn cm altijd 
samen te wonen. Tenslotte moeten de echtgenoten elkaar ontmoet hebben". 
In Nederland moeten de echtgenoten boven de 18 jaar zijn, het huwelijk moet geldig zijn 
en de beide echtgenoten moeten samenwonen. Bovendien mag het huwelijk geen 
schijnhuwelijk zijn". 
In Zweden moeten de echtgenoten tenminste 2 jaar hebben samengewoond of de 
echtgenoten moeten een kind met elkaar hebben. Als een van de echtgenoten onder de 18 
is wordt een verblijfsvergunning geweigerd" 
In Oostenrijk moet het huwelijk tenminste 1 jaar bestaan hebben 207 . 
In Belgie", Finland209, Duitsland' en Griekenland 2" is samenwoning vereist. 
In Finland moeten de echtgenoten voor binnenkomst hebben samengeleefd 212 . 
In Portug 	spaniel, en /tarns moet de relatie worden aangetoond met officiele 
documenten. 

Voorwaarden omtrent de kinderen: 
Ten laste van de ouders komen is een voorwaarde in het Verenigd Koninkrijk 216 , 
Portugal218 , Nederland219 , Belgie220 , Griekenland221, Luxemburg222 , Finlancr" en 
Duitsland224 . 
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S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 75. 
203  Artikel 9(1) sub ii Aliens Act no. 650. 
204  P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 11. 

Het huwelijk meet hebben plaatsgevonden volgens de wet in het land van herkomst of voor een 
ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Het huwelijk moet worden aangetoond met officiele 
gelegaliseerde documenten. Sluiting van een huwelijk in Nederland is aan preventieve controle onderworpen. 
Een in het buitenland gesloten huwelijk wordt alleen ingeschreven bij de burgerlijke stand als is vastgesteld 
dat het geen schijnhuwelijk is. Zie Vc. B1/1.2. 
206  Ms de echtgenoten korter dan 2 jaar samenwoonden voor gezinshereniging kan een verblijfsvergunning 
voor 6 maanden worden toegekend. Na elke periode van 6 maanden vindt een politieonderzoek plaats. eds. 
P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 327. 

S. Kolfer in: ed. D. Cambell 1993 ,suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. AUT-IV-2. 
208  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
209  M. Mali in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 92. 
210  F. Tepper in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 130. 
211  L. Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 157. 

Artikel 20 lid 2 Miens Act (378/91). 
213J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288. 
"j. Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 312. 

215  M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 200. 
2 ' P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 11. 
217  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
218 J Valera y Marcos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288. 
219  VC. B1/5. 

Artikel 10 paragraaf 4 Belgische vreemdelingenwet. 
221  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
222  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
223  M. Mali in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 92. 

Paragraaf 17 lid 3 Auslandergesetz. 



Vereisten in verband met de openbare orde: 
In Denemarken2", Verenigd Koninkrijk245 , Oostenrijk246, Belgi-e247, Frankrijk 248 , 
Duitsland249 , Griekenland250, Ierland251 , Italië252 , Finland253 , Luxemburg254, Nederland255 , 
Spanje256, Portugal2" en Zweden 2" worden eisen gesteld met betrekking tot de openbare 
orde. 

Paragraaf 17 lid 1 Auslandergesetz. 
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Kinderen moeten ongehuwd zijn in Verenigd Koninkrijk 225, Italie226 , Spanje227 , 
Frankrijk228,0ostenrijk229, Zweden230, Nederland2" en Griekenland 232 . 
Het aantonen van een familierechtelijk relatie met officiele documenten is een voorwaarde 
in Denemarken 233 , Verenigd Koninkrijk 234, Italie235 , Spanje236  en Nederland'. 
" Samenwonen is een voorwaarde in Denemarken 238, Belgie239 , Nederland2" en 
Duitsland241 . 
* Feitelijk tot het gezin hebben behoord in het land van herkomst is een vereiste in 
Nederland242  en Griekenland243 . 

P. Gulbenkian in: eds..P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 11. 
226  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
227J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 312. 
228  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
229  Artikel 20 lid 1 FrG. 
230  Hoofdstuk 2 sectie 4 Aliens Act (89:529). 
2"  VC. B1/5. 
232  Artikel 14 lid 2 Law no. 1975. 
233  S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 75. Het kind moet jonger zijn dan 18 jaar. 
Dit moet bewezen worden bijvoorbeeld met een geboorteacte, echter de Deense autoriteiten houden wel 
rekening met de wetgeving en de administratie in het land van herkomst als blijkt dat het onmogelijk is 
bewijs van leeftijd te verkrijgen. 
234  P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 11. 
235  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
236J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 312. 
237  VC B1/5. 
238  Artikel 9 lid lsub iii Aliens Act no. 650. Kind moet wonen bij degene die het ouderschap uitoefent. 
239  Artikel 10 paragraaf Vreemdelingenwet 15.12.80. 
240  VC. B1/5. 
241 

2"  Vc. B1/5. 
243  Artikel 14 lid 2 Law no. 1975. 
244  Artikel 10 (1) Aliens Act no. 650. 
245  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
246 Paragraaf 10 (2) jo 21 FrG. 
247  Artikel 10 bis paragraaf 1 jo 3 lid 7° Vreemdelingenwet 15.12.80. 
248  Artikel 29 lid 2° sub 1° Ordonnance no. 45-2658. 
249  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
250  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
251  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
252  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
253  Art. 37 Aliens Act (378/91) noemt redenen van openbare orde waarom toegang kan worden geweigerd, en 
art. 40 noemd gronden van openbare orde voor deportatie, eventueel gecombineerd met een verbod van 
toegang (art. 43). 
2"  Artikel 6 lid 2 Entree et Sejour. 
2"  Artikel 11 lid 5 jo 12 aanhef en onder c Vw. 
256  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
257J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 289. 



Vereisten in verband met de volksgezondbeid: 
In Denemarken 259 , Verenigd Koninkrijk", Belgie261, Frankrijk", Duitsland", 
Luxemburg', Griekenland", Ierland 266, Spanje"', Italie", Portugal' en Nederland' 
worden eisen gesteld met betrekking tot de volksgezondheid. Uit het werkdocument van 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, waaraan gegevens op dit punt voor veel 
van de genoemde landen zijn ontleend, blijkt niet of die eisen ook steeds meebrengen dat 
verblijf geweigerd wordt. In Nederland is dat zeker niet het geval. Met betrekking tot 
Oostenrijk, Zweden en Finland wordt in de beschikbare literatuur en wetgeving geen 
melding gemaakt van eisen op het gebied van volksgezondheid. 

Vereisten in verband met voldoende middelen van bestaan: 
In Denemarken m, Verenigd Koninkrijr, Oostenrijk m, Belgien, Frankrijk279 , 
Duitsland", Griekenland "', Ierland", Italie 279, Luxemburg"°, Nederland', spanie282 en  

Portugal"' geldt dat er voldoende rniddelen van bestaan moeten zijn. In de gebruikte 
literatuur en wetgeving ten aanzien van Finland' s' en Zweden2" wordt geen melding 
gemaakt van een bestaansmiddeleneis voor gezinshereniging. 

Vereisten omtrent buisvesting: 
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258  Hoofdstuk 4 sectie 2 Zweedse vreemdelingenwet. Dit artikel behandelt de gronden waarop binnenkomst 
in Zweden geweigerd kan worden. 
259  Artikel 10 (1) sub iii Miens Act no. 650. 
260  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
261  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 

Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
Artikel 6 lid 3 Entree et Sejour. 

265  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
266  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
267  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
268  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
269 J. Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 289. 

Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 
271  Artikel 9 lid 4 Aliens Act no. 650. De in Denemarken verblijvende persoon moet de verzoeker kunnen 
onderhouden en dit ook kunnen bewijzen. 
272  Er mag geen beroep worden gedaan op de publieke fondsen. Zie P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & 
T. Badoux 1997, p. 10. 
273  Artikel 10 (2) jo 21 FrG. 
274  Artikel 10 bis paragraaf 1 Vreemdelingenwet 15.12.80. 

Artikel 29 lid 10  Ordonnance no. 45-2658. 
276  Artikel 17 (2) sub 2 en 3 Auslandergesetz. 
277  Artikel 14 lid 4 Law no. 1975. 
278  D. Cantrell in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 170. 

Titel 5 Legge no. 40. 
Artikel 6 lid 4 Entree et Sejour. 

281  Artikel 12 aanhef en onder b Vw (voldoende middelen) en Vc B1/1.2.4. B1/3. 
282 J. Valera y Marcos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 313. 
283 J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 289. 
284  Art. 37 Miens Act (378/91) voorziet echter wel in weigering van toegang wegens het ontbreken van 
voldoende financiele middelen. 
285  In hoofdstuk 4, sectie 2 Aliens Act (89:529) staat echter we' dat toegang tot Zweden kan worden 
geweigerd wegens gebrek aan voldoende financiele middelen. 



Voorwaarden met betrekking tot passende huisvesting worden gesteld in het Verenigd 
Koninkrijk286, Oostenrijk287, Belgie-288, Frankrijk289, Duitsland290, Griekenland291 , 
Luxemburg', Nederland' en Portugal 295 . Op grond van de gebruikte literatuur en 
wetgeving is niet met zekerheid vast te stellen of huisvestingseisen in de overige vijf 
lidstaten worden gesteld. 

Ziektekosten verzekering: 
In Oostenrijk296, Nederland' en Spanje"' is een ziektekosten verzekering een van de 
voorwaarden. Op grond van de gebruikte literatuur en wetgeving is niet met zekerheid 
vast te stellen of dit in de overige twaalf lidstaten is vereist. 

Vraag 4: in welke lidstaten wordt conform de optic van beginsel 10 aan andere categorieen 
personen gezinshereniging (welke) toegestaan? 
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Partners: 
Een speciale bepaling voor partners bestaat in Belgie", Finland 300 , Frankrijk"', Zweden' 
Spanje303 , Griekenland' Duitslancr", Denemarken 306,Ierland3" en Nederland'''. 
Verblijf op grond van gezinshereniging voor samenwonenden wordt in Italie alleen in 
uitzonderlijke gevallen toegestaan 309 . Uit het beschikbare materiaal blijkt niet steeds of deze 
bepalingen ook gelden voor homoseksuele partners. In het Verenigd Koninkrijk kunnen 

286  Er mag geen beroep worden gedaan op de publieke fondsen. Zie P. Gulbenkian .in:  eds. P. Gulbenkian & 
T. Badoux 1997, P. 10. 
282  12 (1) jo 21 FrG. 

Artikel 10 bis paragraaf 1 Belgische vreemdelingenwet. 
Artikel 29 lid 10  Ordonnance no. 45-2658. 

290  Artikel 17 (2) sub 2 en 3 Auslandergesetz. 
291  Artikel 14 lid 4 Law no. 1975. 
292 Titel 5 Italiaanse vreemdelingenwet. 
293  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 18. 

Vc. B1. 
295 J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 289. 
296  Artikel 10 (2) jo 21 FrG. 
297  Vc. B1/3.3 
298 J Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 313. Voor alle medische verzorging van 
familieleden moet de in Spanje verblijvende vreemdeling betalen. 
299  Commissie van de Europese Gemeenschappen 1992, p. 21. In Belgie is geen aparte bepaling voor partners, 
maar zij kunnen in bepaalde gevallen wel worden toegelaten. 

Artikel 20 Aliens Act (378/91). 
301  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, P.  21. 
302  Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 1 Aliens Act (89:529) Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij het huwelijk. 
Zie ook: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 327. 

Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, P. 21. 
304  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
305  Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
306  Artikel 9 lid 1 sub ii Aliens Act no. 650. De partners moeten 1.5-2 jaar een relatie hebben gehad 
vergelijkbaar met een huwelijksrelatie, ouder zijn dan 18 jaar, een de in Denemarken al verblijvende 
vreemdeling moet de partner onderhouden. Ook homoseksuele relaties worden toegelaten. Zie S. Rousing 
Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 75. 

Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
308  Vc B1/3. Ook homoseksuele partners worden toegelaten. 
309 M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 200-201. 
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ongehuwde buitenlandse partners van bepaalde categorieen van in dat land verblijvende 
vreemdelingen toegang c.q. toelating verkrijgen als de partners wettelijk buiten staat zijn te 
huwen en aan een aantal andere voorwaarden voldoen". 

Ouders: 
In toelating van ouders is onder bepaalde voorwaarden voorzien in tien lidstaten: 
Oostenrijk "', Finland312, Griekenlandm, Julie-", Spanje", Denemarken", Zweden", 
Portugal', Nederland" en het Verenigd Koninkrijk". 

Grootouders: 
Er zijn speciale bepalingen voor toelating van grootouders in de wetgevingen van het 
Verenigd Koninkrijk" en Spanj e322. 

Gehandicapten: 
Voor gehandicapten zijn er speciale bepalingen in de wetgevingen van Spanje 323  en Belgie324. 

Meerderjarige kinderen: 
Met betrekking tot meerderjarige kinderen gelden er bijzondere regels in Zweden', 
Verenigd Koninkrijk", Frankrijk" en Spanje". 

Dit staat in een 'Concession', op 10 oktober 1997 uitgevaardigd door immigratieminister M. O'Brien. 
Aldus W. Gryk in een paper voor IBA Committee 14, september 1998. 
3 " Auslanderinnen und Auslander in europaischen Staaten 1994, p. 36. 
312  Artikel 20 lid 2 Aliens Act (378/91). De partners moeten in het land van herkomst hebben samengeleefd. 

Artikel 14 lid 2 Law no. 1975. Indien voorheen ten laste en onder het zelfde dak wonend. Zie ook L. 
Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 157. 
314  Artikel 27 lid lc Legge no.40. 
313j Valera y Marcos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 311. 
316  Artikel 9 (5) Aliens Act no. 650. De vreemdeling moet minimaal 5 jar legaal in Denemarken hebben 
verbleven, ouder moet de leeftijd van 60 jar hebben bereikt, onderhoudsplicht en hereniging is niet mogelijk 
als er nog andere kinderen in het land van herkomst leven. Zie S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. 
Badoux 1997, p. 76. 
312  Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 3 Aliens Act (89:529). Een verblijfsvergunning kan worden toegekend aan de 
ouder van een legaal verblijvende vreemdeling als de ouder weduwe is geworden en een kind heeft onder de 
16 jaar en de meerderheid van de kinderen in Zweden leek Ook aan een alleenstaande ouder boven de 60 
jaar kan een vergunning worden toegekend. Het aantal kinderen dat nog in het land van herkomst woont is 
niet van belang. Beide ouders kunnen naar Zweden komen als zij ouder zijn dan 60 en als alle kinderen in dit 
land wonen of als er klemmende redenen van humanitaire aard zijn. Zie eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 
1997, p. 328. 
318 J  . Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 288. Bewezen moet worden dat de ouders 
afhankelijk leven van de vreemdeling. 
314  VC B119. 

320  In het Verenigd Koninkrijk gevestigde personen kunnen hun verweduwde moeders of vaders die ouder 
zijn dan 65 jaar, of beide ouders indien een van hen ouder is dan 65 jar over laten komen, mits de ouders 
volledig of hoofdzakelijk ten laste van het kind komen. Zie Commissie van de Europese gemeenschappen 
1992, p. 21. 
321  De voorwaarden zijn dezelfde als die gelden bij toelating van ouders. Zie Commissie van de Europese 
gemeenschappen 1992, p. 21 
32-2  j. Valera y Marcos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 311. 

Dit geldt als de legaal verblijvende vreemdeling de zorg draagt voor deze persoon. Zie J. Valera y Martos 
in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 311. 

Artikel 10 bis paragraaf 2 Vreemdelingenwet 15.12.80. 



Vraag 5: in welke lidstaten geldt conform de optie van beginsel 3 een wachttermijn (hoelang) 
voor gezinshereniging? 

Algemeen geformuleerde verruimingen: 
Voorts zijn er in de wetgevingen van Finland,' Duitsland', Groot-Brittannie", 
Nederland,' Zweden", Denemarken 3" en Belgie" meer algemene bepalingen om (naaste) 
familieleden toe te laten in het kader van gezinshereniging. 

Anderen dan familie: 
In Spanje kunnen ook anderen dan familieleden om toelating op grond van 
gezinshereniging vragen mits deze volledig affiankelijk zijn van de in Spanje verblijvende 
vreemdeling336 . 
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Adoptie van buitenlandse kinderen door vreemdelingen, gedaan terwzjl zij reeds in een lidstaat 
verblijven: 
Toelating van kinderen die geadopteerd zijn terwijl de adoptieouders in een lidstaat 
verblijven is mogelijk in Nederland' en het Verenigd Koninkrijk". 

325  Aan kinderen onder de 20 jaar die ongetrouwd zijn wordt in Zweden in de praktijk een 
verblijfsvergunning toegekend Zie: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, P.  327-328. 

Sectie 55 Sectie 53 Statements of Immigration Rules, Laid before the Parliamenton 14 June 1989 under 
section 3(2) of the Immigration Act 1971, Her Majesty's Stationery Office, Londen. Volledig afhankelijke 
dochters die ongetrouwd zijn en tussen de 18-21 jaar zijn en bovendien een deel van het gezin hebben 
gevormd in het land van herkomst en die in dit land van herkomst geen andere naaste familie meer hebben. 
327  Kinderen onder de 21 jaar voor onderdanen van landen die het Europees Sociaal Handvest van de Raad 
van Europa ondertekend hebben. Zie Commissie van de Europese gemeenschappen 1992, p. 21. 
328  Deze kinderen moeten legaal of economisch afhankelijk zijn van de in Spanje verblijvende persoon. Zie J. 
Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 311. 
3"  Artikel 18 lid 4 Aliens Act (378/91) spreekt over toelating op speciale gronden voor naaste familieleden. 
330  Paragraaf 22 Auslandergesetz spreekt over toelating als er sprake is van buitengewone hardheid. 
331  P.L Simon in: ed. D. Cambe11,1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-IV- 3-9. Toelating als sprake is van 
buitengewone hardheid. 
332  Vc B1/7.2. Als er sprake is van een morele en financiele afhankelijkheid die reeds in het buitenland 
bestond, achterlating moet bijzondere hardheid betekenen voor de vreemdeling. 
333  Hoofdstuk 2 sectie 4 lid 3 Aliens Act (89:529). Het gaat om naaste familieleden. 
334  Artikel 9 (2) i Aliens Act no. 650. Het gaat bier om naaste familieleden die een hechte relatie hebben met 
de in Denemarken verblijvende persoon en er geldt een onderhoudsplicht. Echter kinderen ouder dan 18 jaar 
en ouders jonger clan 60 jaar kunnen geen verblijfsrecht aan deze bepaling ontlenen. Zie S. Rousing Koch in: 
eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, P.  77. 
335  Dit kan in overweging genomen worden indien deze familieleden ten laste komen. Zie Commissie van de 
Europese gemeenschappen 1992, P.  22. 
336  Auslinderinnen und Auslander in europaischen Staaten 1994, p. 37 
337  VC. B3/. Dit kan alleen als er aantal voorwaarden wordt voldaan waaronder het voorzien in de kosten van 
opvoeding en verzorging als ware het bun eigen kind. 
338  Beide ouders moeten in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. Zie Sectie 53 Statements of Immigration 
Rules, Laid before the Parliamenton 14 June 1989 under section 3(2) of the Immigration Act 1971, Her 
Majesty's Stationery Office, Londen. 



In Belgir, Finiandic, Italie% portugap42, Zwedenw, Verenigd Koninkrijkw  en 
Nederland's' gelden geen wachttermijnen. 
Een wachttermijn van 2 jaar bestaat in Oostenrijr en Frankrijk 347. In Denemarken 3" en 
Griekenlandw  is er een wachttermijn van 5 jaar. In Duitslancrs °  een tertnijn van 8 jaar. De 
gebruikte informatie maakt geen melding van wachttermijnen in Ierland, Spanje en 
Luxemburg. 

Vraag 6: in welke lidstaten mogen toegelaten farndieleden werken conform de optie van 
beginsel 12? 
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In Denemarken 351 , Zwedenw  en Nederland"' mogen toegelaten familieleden meteen gaan 
werken. Een wachttermijn van 1 jaar geldt in Italie' en het Verenigd Koninkrijr. In 
Finland' s' en Spanjew  moeten farnilieleden 2 jaar wachten voordat zij arbeid mogen 
verrichten. Een wachttermijn van 3 jaar bestaat in Frankrijr. In Oostenrijr en 
Duitslandw  is er een periode van 4 jaar voordat het aan familieleden toegestaan worth 
arbeid te verrichten. In BelgiE is de termijn affiankelijk van het aantal jaren dat degeen die 
bij wie de familieleden in het kader van gezinshereniging komen, legaal en ononderbroken 
in Belgie heeft verbleven en/of arbeid in loondienst heeft verrichem 

339  Wanneer de vreemdeling zelf in het kader van gezinshereniging is toegelaten kan dit alleen in het zelfde of 
het daarop volgende kalenderjaar. Zie artikel 10 lid 4 Vreemdelingenwet 15.12.80. 

Artikel 20 lid 2 Miens Act (378/91). 	 • 
Artikel 28 lid 1 Legge no. 40. 

343  Artikel 28 lid 2 Portugese vreemdelingenwet. 
343  Hoofdstuk 2 sectie 2 jo 4 leden 1 en 2 Aliens Act (89:529). 

P.L. Simon in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-IV-4. 
345  VC B1/1.1.2.1. 

Artikel 20 lid 1 FrG. 
347  Artikel 29 lid 1 Ordonnance no.45-2658. 
348  Artikel 9 lid 1 sub 2 Miens Act no. 650. 
399  Artikel 13 lid 4 jo 14 lid 1 Law no. 1975. 

Paragraaf 27 Auslandergestz. 
351  Artikel 9 lid 1 jo 14 (iii) Miens Act no. 650. Zie ook S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 
1997, p. 76. Aan de echtgenoten en kinderen met een permanente verblijfsstatus zal gewoonlijk een 
tewerkstellingsvergunning worden verleend. 

Hoofdstuk 1 sectie 5 jo hoofdstuk 2 sectie 4 Miens Act (89:529). 
Artikel 4 Wet Arbeid Vreemdelingen jo artikel 2 Besluit ter uitvoering van de Wet Arbeid 

Vreemdelingen. 
Artikel 27 lid 4 Legge no. 40. 

3  P.L. Simon in: ed. D. Cambell 1993,suppl. niet bijgewerkt, p. UK-IV-12 en VII-7. 
356 M. Mali in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 87. Zie ook 0. Isotalo in: ed. D. Cambell 1993, 
suppl. bijgewerkt tot oktober 1996, p. FIN-IV-1. 
357  A.M. Anayana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-IV-5. 

Artikel 14 jo 15 Ordonnance no. 45-2658. Zie ook I. Andre in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet 
bijgewerkt, p. FRA-VH-1. 
359  23 lid 3 jo 21 lid 4 FrG. 
360  C. Donle, A. Brandi-Dohrn in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. GER-VH-6. 
361  Artikel 13 lid 1 jo lid 3 jo lid 4 Arrete royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de 
retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalite etrangere. 
Het is voor een buitenlandse werknemer mogelijk na 4 jaar ononderbroken verblijf en na in het bezit te zijn 
geweest van een tewerkstellingsvergunning (type B of C) een tewerkstellingsvergunning type A (geldig voor 
onbepaalde tijd en voor alle betaalde activiteiten in loondienst) it verkrijgen, mits echtgenoot en de kinderen 
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Vraag 7: geldt in alle lidstaten het in beginsel 5 als dwingend geformuleerde verbod van 
gezinshereniging met meer dan eon echtgenoot? 

In Nederland362, Frankrijk363 , Italie', Denemarken 365  en het Verenigd Koninkrijk3" bestaat 
een verbod om meer dan een echtgenoot toe te laten. Op basis van de gebruikte literatuur 
kan geen uitsluitsel gegeven worden over hoe dit geregeld is in de overige tien lidstaten. 

5. Gemeenschappelijk optreden van 30 november 1994 ter vereenvoudiging van 
het reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven' 

De strekking van dit gemeenschappelijk optreden is tamelijk eenvoudig: de lidstaten 
verlangen voor een kort verblijf of doorreis geen visum van een scholier die geen 
onderdaan is van een lidstaat maar legaal in een andere lidstaat verblijft. De leerlingenlijst 
waarop de scholier is vermeld wordt, als die aan bepaalde voorwaarden voldoet, als geldig 
reisdocument erkend. Scholieren uit derde staten hebben dus in dat geval geen paspoort 
nodig. De onderzoeksvraag luidt: hebben de lidstaten deze regeling in hun beleid overge-
nomen? 

De geraadpleegde bron is het Travel Information Manual (TIM), uitgegeven door veertien 
bij de TATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen. De eisen die door alle landen van de 
wereld aan reizigers worden gesteld met betrekking tot reisdocumenten, visa etc zijn in het 
TIM in telegramstijl weergegeven. Maandelijks verschijnt een geheel bijgewerkte versie van 
dit overzicht, dat in de luchtvaartpraktijk dagelijks wordt gebruikt en waarmee daarom een 
zo groot mogelijke accuraatheid wordt nagestreefd. 

Wij hebben in TIM nagekeken of de scholierenregeling door de EU-lidstaten als beleid naar 
buiten is gebracht. Dat bleek niet over de hele linie het geval te zijn. Volgens de TIM van 
januari 1998 verleenden negen lidstaten aan scholieren conform het gemeenschappelijk 
optreden vrijstelling van het hebben van een reisdocument en een visum 368 . Misschien gaat 
het om tien lidstaten: Griekenland, verleende blijkens TIM alleen vrijstelling van de 
paspoorteis, maar of dat betekent dat geen vrijstelling van de visumverplichting wordt 
gegeven is niet geheel duidelijk. Mogelijk was hier sprake van een onnauwkeurige 
weergave. 

zich bij hem in Belgie hebben gevestigd. Is dit laatste niet het geval dan kan na vijf jaar een 
tewerkstellingsvergunning type A worden verkregen. Bovendien kan deze tewerkstellingsvergunning worden 
verkregen door een vreemdeling die vijf jaar legaal en ononderbroken in Belgie heeft verbleven. Als de 
vreemdeling een tewerkstellingsvergunning type A heeft, kunnen de echtgenoot en de kinderen ook zo'n 
vergunning krijgen. 
3" Vc B1/1.2.1. 
363  Artikel 12 bis3 en artikel 15 bis Ordonnance no. 45-2658. 
364  Artikel 556 Wetboek van Strafrecht. 
365  S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p.75. 
366  Private International Law Act 1995. 
367  PB L 327/1, 19.12.94. 
368  Belgie, Duitsland, Finland, Terland, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
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Vijf lidstaten hadden blijkens het Travel Information Manual van januari 1998 het uit 1994 
daterende Gemeenschappelijk optreden (nog) niet in de praktijk gebracht 369 . 

6. Resolutie 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 
tewerkstellingm 

Vraag 1: Geldt het algemene beginsel C (i) en (iv) van de resolutie (geen toelating voor 
tewerkstelling, tenzij vacatures niet kunnen worden vervuld door nationale of communautaire 
arbeicIskrachten, dan wel permanent verblijvende derdelanders) in alle lidstaten? 

Dit beginsel geldt onverkort in Duitsland", Ierland 372, Spanjem, Verenigd Koninkrijr, 
Nederland'', Griekenland' en Be1gie 3". In Oostenrijr, Frankrijr Finland"' en 
Luxemburg's ' wordt gekeken naar de situatie op de nationale arbeidsmarkt. In Zweden", 
Denemarker en Italie' wordt gekeken of de vacatures kunnen worden opgevuld door 
eigen onderdanen of legaal verblijvende vreemdelingen. 

Vraag 2: Zijn er speciale regelingen zoals bedoeld in beginsel C(i) en (iv) voor gespecialiseerde 
werknemers, seizoensarbeiders, stagiairs, grensarbeiders, ovoplaatsing binnen concernverband? 
Bevatten deze regelingen een maximum periode waarvoor deze arbeid kan worden toegestaan? 

Aparte regelingen voor gespecialiseerde werknemers zijn er in Verenigd Koninkrijr, 
Oostenrijk",Griekenland", Luxemburg' en Ierland 389 . De maximumperiode waarvoor 

Denemarken, Frankrijk, Italie, Oostenrijk en Portugal. 
PB C 274/3, 19.6.96. 

371  C. Donle, A. Brandi-Dohrn in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. GER-VII-5. 
372  C.A. Chapman, D. Bulbulia in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1995, p. 
373  M.A. Anayana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. 

P.L. Simon in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-VII-2. 
375  Vc B11/1.1.2. 
376  Paragraaf 21 Law no. 1975. 

Artikel 5 ( er mogen geen gekwalificeerde arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt aanwezig zijn) jo 
mike! 6 (als er toch arbeidskrachten geimporteerd moeten worden dan moeten zij komen uit een land waar 
Belgie een verdrag inzake arbeidskrachten mee heeft gesloten). Arrete royal du 6 novembre 1967 relatif aux 
conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et permis de travail pour les travailleurs de 
nationalite etrangere. 
378  E. Scheuba in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 43. 
3"  R 341-4 Code du Travail. Er wordt gelet op de huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt. 

O. Isotalo in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. FIN-I-1. 
Artikel 27 Entree et Sejour. 
M. Brorssson in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. SWE-VII-1. 
S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 74. 
Artikel. 8 Legge no 943 van 30 december 1986, (gewijzigd door Legge 39/1990). 
P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 5. Het Verenigd Koninkrijk werkt met het 

'two-tier' systeem. Specialistische werknemers worden onder de eerste 'tier' geschaard. Dit wil zeggen dat 
deze aanvragen in een speciale vereenvoudigde procedure behandeld wordt. In deze procedure is het niet 
nodig om met documenten aan te tonen hoe het Verenigd Koninkrijk voordeel heeft bij de aanwezigheid van 
de buitenlandse werknemer. Bovendien hoeft niet te worden voldaan am de verplichting om advertenties te 
plaatsen in landelijke en locale kranten of vakbladen. 
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gespecialiseerde werknemers worden toegelaten in Griekenland is 3 maanden'. In 
Oostenrijk wordt een vergunning met de geldigheidsduur van 1 jaar afgegeven; niet 
duidelijk is of de vergunning na een jaar verlengd kan worden 391 . 
Op grond van de gebruikte literatuur en wetgeving is onduidelijk wat de maximale termijn 
is waarvoor gespecialiseerde werknemers worden toegelaten in het Verenigd Koninkrijk, 
Luxemburg en Ierland. 
In Duitsland", Frankrijk393 , Nederland', Belgie s, Italië396, Denemarken397 , Finlane', 
Portugal', Spanje' en Zweden' bestaat geen aparte regeling voor specialistische 
werknemers. 

386  Artikel 18 lidl jo lid 6 FrG. Om aan een verblijfsvergunning te komen mogen de speciale vaardigheden 
van de buitenlandse weknemer niet op de Oostenrijkse arbeidsmarkt beschikbaar zijn en de speciale 
vaardigheden moeten in het belang zijn van de algemene economic. Zie ook E. Scheuba in: eds. P. 
Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 42. 
387  L. Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 152. Geen voorafgaande toestemming 
voor een werkvergunning is vereist voor een buitenlandse technicien met speciale technische of 
wetenschappelijke kennis. Deze buitenlandse werknemer mag niet vervangen kunnen worden door een 
Griekse werknemer met dezelfde achtergrond en kennis. Bovendien wordt deze werknemer uitsluitend 
toegelaten om te werken in de mijnen of de industrie om machines of =dere installaties te repareren. 
3" P. Weinacht in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 217 -218. 
389  D. Cantrell in: Dispatch, Working in the Celtic Tiger Economy, no. 4, oktober 1998, p. 6-7. Normaliter 
moet elke niet EU onderdaan een werkvergunning hebben voor binnenkomst in Ierland. De verplichting om 
een dergelijke vergunning aan te vragen ligt bij de werkgever. Bij de aanvraag moeten gegevens worden 
verstrekt over de werkgever, de werknemer, de baan die aangeboden wordt en over de pogingen die zijn 
ondernomen om Ierse en EU onderdanen te vinden. Op deze regel kan uitzondering worden gemaakt als 
het gaat om specialistische werknemers. 
390 L. Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 152. 
3" E. Scheuba in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 42. Een speciale werkvergunning voor de duur 
van 1 jaar zal worden afgegeven als er geen belangrijke economisch of maatschappelijk bezwaar tegen is. 
392 F. Tepper in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 129. Als de speciale vaardigheden van buitenlandse 
weknemers niet op de Duitse arbeidsmarkt aanwezig zijn, wordt er zonder veel problemen een 
werkvergunning afgegeven. 
393  B. Serfaty in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 111. Vergunningen worden relatief makkelijk 
verkregen door gespecialiseerde werknemers met waardevolle technische kennis. 
3" T. Badoux in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 235. Het belangrijkste criterium voor het 
toekennen van een werkvergunning is of de arbeidsplaats vervuld kan worden door een EU onderdaan, een 
Nederlander of een legaal verblijvende vreemdeling. 
395  Artikel 12 (werkvergunning B) Arrete royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de 
retrait des autorisations d'occupation et permis de travail pour les travailleurs de nationalite etrangere. Er 
bestaat wel een aparte werkvergunning voor bepaalde beroepen (werkvergunning C) zoals specialistische 
havenarbeiders, jockeys en diarnantwerkers. Deze wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt als 
werkvergunning B. Het verschil zit in het feit dat vergunning C in de regel toestemming inhoudt voor 
arbeid bij meer dan een werkgever. Zie hiervoor artikel 15 van eerder genoemd Arrete. 
396 M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 197-198. 
397 S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 74. Er mogen geen beschikbare 
gekwalificeerde werknemers op de Deense arbeidsmarkt aanwezig zijn. Een ander vereiste is dat het werk 
met het oog op productiebelangen spoedeisend is. 
3" M. Mali in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 86-89. 

399 J. Noronha Lopes in eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 284-285. 
'3° J. Valera y Martos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 305. Het afgeven van een werkvergunning 
hangt af van de situatie van de arbeidsmarkt. In dit geval van de afwezigheid van bepaalde speciale . 
vaardigheden. 
401  Eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 323. Er is geen aparte regeling, maar gespecialiseerde 
werknemers zullen geen problemen hebben met het krijgen van een werkvergunning wanneer een Zweeds 
bedrijf of wetenschappelijk instituut hun vraagt om te komen werken of een onderzoek te doen. 



Voor seizoensarbeiclers zijn er aparte regelingen in Spanje', Finland', Oostenrijk", 
Luxemburg' en Frankrijk'. De maximale periode waarvoor deze arbeid is toegestaan is 6 
maanden binnen een jaar in Oostenrijr, Luxemburg"' en Frankrijr. 
In Finland is de maximale termijn 1 jaar voor seizoensarbeid". Spanje hanteert een termijn 
van maximaal 9 maanden4t 1 . In Nederland is geen speciale regeling voor seizoensarbeiders. 
Een vergunning wordt afgegeven voor de duur van 24 wekenc. In Portugal' is er geen 
aparte regeling voor seizoensarbeiders. Op grond van de gebruikte literatuur en wetgeving 
kan geen uitsluitsel gegeven worden over de andere 8 lidstaten. 

In Verenigd Koninkrijk", Finland415, Frankrijr, Belgie", Nederland' en 
Denemarken419, Luxemburg' en Zweden" zijn er aparte regelingen voor stagiairs. 
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• Er wordt een werkvergunning (type A) verleend aan seizoensarbeiders. De geldigheid van deze vergunning 
kan beperkt worden tot ha geldig zijn voor een werkgever, een contact of een bepaald geografisch gebied. 
Zie M.A. Anyana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot mart 1998, p. SPA-VII-1. 

Artikel 16 lid 2 Miens Decree (142/94). Het gaat om personen die gezamenlijk aan bepaalde taak 
uitvoeren. Zij krijgen een gezamenlijke werkvergunning. Wel moeten gegevens over de identiteit van de 
betrokken personen bij de aanvraag worden verstrekt. 

Artikel 9 lid 1 FrG. Ads er een tijdelijke krapte is op de arbeidsmarkt die niet kan worden opgevuld door 
de al in Oostenrijk beschikbare arbeidskrachten dan kan de Federale Minister van Arbeid, Gezondheid en 
Sociale Zaken een ministeriele regeling inzake seizoensarbeiders voor een bepaalde sector in de economic of 
een bepaald gebied uitvaardigen. Zie ook Auslanderbeschaftigungsgesetz van 20.3.1975, Bundesgesetzblatt 
1975/218. 
405  Artikel 9 "Employment Regulation" Er kunnen collectieve vergunningen worden afgegeven. De 
vergunning is geldig voor de personen en banen genoemd in de collectieve vergunning. Echter deze regeling 
is niet alleen voor seizoensarbeiders, maar voor alle werknemers die tijdelijk naar Luxemburg worden 
gezonden om daar voor een buitenlands of Luxemburgs bedrijf te gaan werken. Zie ook R. Faltz, D. Powell 
in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1993, p. LUX-VII-3. 
• Artikel 341-7-2 Code du Travail. De voorwaarden zijn dat het aantal seizoensarbeiders dat door een 
werkgever wordt ingehuurd niet hoger mag zijn dan hij het jaar ervoor heeft ingehuurd. Er moet passende 
huisvesting zijn en tenminste het minimum loon moet betaald worden. Bovendien mag er geen personeel 
beschikbaar zijn op de Franse arbeidsmarkt. Een aanvraag moet gedaan worden door de werkgever als aan de 
bovenstaande voorwaarden voldaan wordt dan geeff de Direction Departementale du Travail et de l'Emploi 
of de Office des Migrations Internationales een visum af. Zie circulaire no. 5-76 du 16 mars 1976 relative aux 
travailleurs saisonniers etangers. 

Artikel 9 lid 1 FrG. 
Artikel 9 "Employment Regulation". 

• Artikel 341-7-2 Code du Travail. Een uitzondering op deze termijn wordt gemaalct als een 
seizoensarbeider werkzaam is op agrarisch gebied. Arbeid is dan toegestaan voor een periode van 8 maanden 
in 1 jaar. 
410  Artikel 16 aanhef jo lid 2 jo laatste alinea Aliens Decree (142/94). 
411 M.A. Anyana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-VII-1. 
412  Artikel 11 lid 3 WAV. Deze termijn geldt voor vreemdelingen die nog niet eerder in Nederland zijn 
toegelatan. 
4 " M.P. Barrocas in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-II-3. 
414  P.L. Simon in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-VII-3. Aan de volgende voorwaarden 
moet voldaan worden. De stage moet minimaal 30 uur per week beslaan, mag niet langer zijn dan de vooraf 
overeengekomen periode, mag niet beschikbaar zijn in het land van herkomst, mar moet daar wel nut 
hebben, het moet een bepaald soon stage zijn goedgekeurd door het 'Department of Employment' en moet 
leiden tot een bepaalde vaardigheid of professionele kwalificatie. 
• Artikel 15 Miens Decree (142/94). Een permanente verblijfsvergunning kan niet worden verkregen door 
stagiaires. 
'Er moet rekening gehouden worden met een aantal factoren waaronder het aantal stagiaires dat al door het 
betreffende bedrijf ontvangen is. Ms er sprake is van een verhoging van het aantal stagiaires moet dit 
gerechtvaardigd kunnen worden. Bovendien wordt er gekeken naar de aard van de relatie tussen het in 
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In Nederland"' is de termijn waarvoor een vergunning wordt gegeven 1 jaar voor stagiaires 
en 24 weken voor practicanten. In Belgie" is dit 18 maanden. In Frankrijk 424  is dit 6 
maanden verlengbaar tot 18 maanden. In Denemarken4" is de termijn 18 maanden en 
eventueel verlengbaar met 2 jaar. In Duitsland 426  geldt dat bepaalde stagiaires een 

Frankrijk gevestigde bedrijf en de organisatie, de instelling of het bedrijf die de stagiair in het buitenland in 
dienst heeft. Verder wordt bekeken of de stage voor wel een bepaalde periode is. Artikel 3.4.2. Circulaire 
no. 020 du 23 janvier 1990 relative aux autoisations provisoires de travail. 
417  Artikel 4 Arrete ministeriel du 19 decembre 1976 relatif aux modalites d'introduction et de delivrance des 
demandes d'autorisation, d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalite etrangere jo 
artikel 17 Arrete royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations 
d'occupation et des permis de travail pour !es travailleurs de nationalite etrangere. De voorwaarden staan 
genoemd in artikel 17. Een stagiair moet jonger zijn dan 30 jaar en mag geen ander werk doen in Belgie dan 
waarvoor de vergunning is afgegeven. Na afloop van de stage mag de stagiair geen werk meer doen in Belgie 
en moet hij het grondgebied verlaten. 
418  Uitvoeringsregeling WAV nr. 24. Voor vreemdelingen die naar Nederland komen om arbeid te verrichten 
die noodzakelijk is ter voltooiing van hun opleiding kunnen uitzonderingen gemaakt worden op het 
normale beleid als zij voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De stagiaires moeten een voldoende 
vakgerichte basisopleiding hebben gevolgd in hun herkomst land en in het laatste of voorlaatste jaar van hun 
opleiding verkeren. Uit een door de desbetreffende onderwijsinstelling afgegeven verklaring dient te blijken 
dat de stage noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, Tevens dient een 
stageprogramma te worden overgelegd waaruit blijkt wat de inhoud van de stage is. Wordt aan genoemde 
vereisten gedaan clan wordt niet getoetst of er prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Ook hoeft de vacature niet 5 weken van te voren gemeld te worden bij het arbeidsbureau en 
het minimumloon hoeft niet betaald te worden. Als het gaat om practicanten die voldoen aan bepaalde 
voorwaarden wordt ook niet getoetst of er prioriteitgenietend aanbod is en of de vacature wel 5 weken van 
te voren is gemeld. De voorwaarden waaraan practicanten moeten voldoen willen zij in aanmerking komen 
voor dit speciale beleid zijn de volgende. De practicanten moeten voldoende basisopleiding hebben gehad en 
op basis van een overeenkomst tussen een in het buitenland gevestigde onderneming en een in Nederland 
gevestigde ondernemingen de laatst genoemde bij wijze van onderricht bedrijfservaring opdoen. Bij de 
aanvraag dient het leerplan te zijn bijgevoegd, alsmede een verklaring van de Nederlandse werkgever 
inhoudende dat de practicant geen reguliere arbeidsplaats inneemt en een verklaring van de buitenlandse 
werkgever dat na afloop van de stage de practicant weer in dienst zal nemen. Zie Uitvoeringsregeling WAY 
nr. 25. 
419  S. Rousing Koch in: ed. P. Gulbenkian tic T. Badoux 1997, p. 74. Een stagiair moet tussen de 18-30 jaar 
zijn en het werk moet een intergraal deel uitmaken van een bepaald programma. 
420  Artikel 2 Grand -Ducal Regulation 12 May 1972 ("Employment Regulation"). Een stagiair kan een 
vergunning (D) krijgen als de situatie op de arbeidsmarkt dit toelaat. Zie ook R. Faltz, D. Powell in: ed. D. 
Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1993, p. 
421  Stagiaires die een stage in Zweden willen lopen bij een Zweeds of in Zweden gevestigd buitenlands bedrijf 
moeten kunnen bewijzen dat het stage aanbod bevredigend is zullen geen moeite hebben met het verkrijgen 
van een vergunning voor een korte periode. Voorondersteld wordt dat het bedrijf kan aantonen dat de 
stagiair voldoende middelen van bestaan heeft en dat de stagiair terugkeert naar het land van herkomst na 
afloop van de stage. Een stagiair mag na afloop van de stage niet als gewone werknemer worden aangenomen. 
Zie eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 323. 
422  Uitvoeringsregeling WAV nr. 24 (stagiaires) en nr. 25 (practicanten). 

Artikel 17 Arrete royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations 
d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalite etrangere. 
424  Artikel 3.4.2. Circulaire no. 020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations provisoires de travail. 
425  S. Rousing Koch in: eds. P. Gulbenkian Eic T. Badoux 1997, p. 74. 
426  C. Donle, A. Brandi-Dohrn in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. GER -VII-2. De 
tewerkstellingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd voor gespecialiseerde stagiaires met een universitaire 
graad of voor stagiaires die werken aan een erkend trainingsprogramma waarmee het algemene Duitse belang 
gediend is. De termijn geldt ook voor onbepaalde tijd als er een gemeenschappelijk internationaal 
programma is. 



werkvergunning voor onbepaalde tijd krijgen. In Luxemburg"' en Zweden" wordt een 
vergunning afgegeven voor de duur van de stage. Geen aparte regeling voor stagiaires is er 
in Griekenland" en Ierland'. Over de andere 5 lidstaten is op grond van de gebruikte 
literatuur en wetgeving geen uitsluitsel te geven. 

Voor overplaatsing binnen concernverband zijn er aparte regelingen in het Verenigd 
Koninkrijk", Denemarken", Italie', Finland 434 ,  portuga1435, Ierland436, Zweden"' en 
Nederland'. 
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427  R. Faltz, D. Powell in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1993, p. LUX-VH-1. 
428  Eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 323. 

L. Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 152. 
D. Cantrell in: Dispatch, Working in the Celtic Tiger Economy, no. 4, oktober 1998, p. 7. 

431  P. Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 5 en 7. De werknemer moet een senior post 
hebben in een internationaal bedrijf waardoor een transfer nodig is of er moet een baan aangewezen zijn in 
het Verenigd Koninkrijk die de werknemer in staat stelt zijn carriere verder te ontwikkelen. Overplaatsing 
binnen concernverband yak onder de eerste 'tier'. De vereenvoudigde procedure is van toepassing (zie verder 
voetnoot 16). 
432  M. Samuelsson in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. DEN-H-5. Het gaat om 
leidinggevend technisch of administratief personeel. 

Het bedrijf moet de buitenlandse werknemer in het buitenland betalen. Een andere verplichting is een 
speciaal `overplaatsing binnen concernverband'-visum. M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. 
Badoux 1997, p. 198. 

Ingevolge artikel 18 lid 3 Aliens Decree (142/94) is een werkvergunning niet nodig als de buitenlandse 
werknemer gaat werken voor een buitenlandse werkgever in Finland. Een verblijfsvergunning bligt echter 
we! nodig. In andere gevallen is overplaatsing binnen concernverband is mogelijk als het om managers of 
leidinggevend personeel gaat die vaardigheden hebben die essentieel voor het bedrijf zijn. Zie M. Mali in: eds. 
P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 88. 
435  Er is een verblijfsvergunning nodig die bijvoorkeur bij een Portugees consulaat in het land van herkomst 
wordt aangevraagd. De aanvraag moet het document welke de aanvrager aanwijst als weknemer in Portugal 
(bijvoorbeeld een verldaring van de werkgever over de baan) bevatten. Buitenlandse bedrijven mogen over 
het algemeen niet meer dan 10% aan buitenlandse werknemers in dienst hebben. Zie M.P. Borrocas in: ed. D. 
Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-11-3 en 4. 
436  D. Cantrell in: Dispatch, Working in the Celtic Tiger Economy, no. 4, oktober 1998, pp. 6-7. Normaliter 
moet elke onderdaan van een derde land een werkvergunning hebben voor binnenkomst in Terland. De 
verplichting om een dergelijke vergunning aan te vragen ligt bij de werkgever. De gegevens van de 
werkgever, de werknemer, de ban die aangeboden wordt en de pogingen om Ierse en EU onderdanen te 
vinden moeten overgelegd worden bij de aanvraag. Op deze regel kan uitzondering worden gemaalc als het 
gaat om werknemers met specifieke vaardigheden en kennis van het bedrijf. Hun aanwezigheid in Ierland 
moet beschouwd kunnen worden als essentieel voor de groei van de Terse talc van het bedrijf. Deze 
werknemers kunnen naar Ierland komen voor de periode van een bepaald project of de tijd die het vergt om 
Terse of EU onderdanen op te leiden. De nakoming van de belofte door een bedrijf om Terse of EU 
onderdanen op te leiden wordt gecontroleerd door de autoriteiten. 

Een bedrijf dat een staflid in Zweden wil laten werken kan de baanaanbieding presenteren aan de Zweedse 
ambassade in het land van herkomst. Het ambassadepersoneel is bevoegd een verblijfsvergunning en 
tewerkstellingsvergunning af te geven als de aanvrager gaat werken als assistent manager, hoofd van de 
financiele afdeling, marketing manager, salesmanager of afdelingsmanager. Ads een werknemer geen van de 
bovengenoemde functies in Zweden gaat vervullen dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Zweedse 
Immigratie Raad voor advies of een beslissing. Deze vergunningen zijn gebonden aan een werkgever en een 
ban. Zie eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 324. 
4' Er moet een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd door de werkgever. Deze vergunning is voor 
overplaatsing binnen concernverband alleen verkrijgbaar voor sleutelpersoneel dat al 1 jaar bij het bedrijf in 
een soortgelijke functie werkzaam was en waarvan de specialistische kennis essentieel is voor het 
functioneren van de onderneming. Tevens moet het salaris naar Nederlandse maatstaven in overeenstemming 
zijn met de gestelde functieeisen. Ten gunste van de internationale handel zal geen rekening worden 
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De maximum termijn in Italie is 4 jaar 439 . In Zweden geldt een maximumperiode van 2 of 4 
jaar afhankelijk van de soort functie die uitgeoefend gaat worden 44°. In Nederland geldt dat 
een tewerkstellingsvergunning ten hoogste voor 3 jaar wordt ver1eend 441 .Geen aparte 
regeling bestaat hiervoor in Oostenrijk" 2, Frankrijk443 , Belgie", Duits1and445  en 
Griekenland'. Op grond van de gebruikte wetgeving en literatuur kan geen uitsluitsel 
worden gegeven over de overige twee lidstaten. 

Voor grensarbeiders is er specifieke regelgeving in Spanje" 7, Nederland'', Belgie' en 
Luxemburg, In Spanje451  geldt een termijn van 5 jaar die verlengd kan worden. 

In Luxemburg"' en Nederland"' is er geen maximum periode Op grond van de gebruikte 
wetgeving en literatuur kan geen uitsluitsel worden gegeven over de overige 11 lidstaten. 

Vraag 3: Geldt beginsel C (ii), volgens welk toelating voor tewerkstelling alleen dan wordt 
verleend als daarvoor vooraf toestemming is gegeven, in alle lidstaten? 

gehouden met het prioriteit genietend aanbod van EU onderdanen. Bovendien hoeft de vacature niet 5 
weken van te voren gemeld te worden bij het arbeidsbureau. Uitvoeringsregeling WAY, nr. 21. 
" De geldigheid van de vergunning is 2 jaar en verlengbaar voor nog eens 2 jaar. M. Giovanazzi, S. Pelzel in: 
eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, P.  198. 
440  Het ambassade personeel is bevoegd een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning af te geven met 
een geldigheidsduur van 2 jaar als de aanvrager gaat werken als assistent manager, hoofd van de financiele 
afdeling, marketing manager, salesmanager of afdelingsmanager. Als een weknemer geen van de 
bovengenoemde functies in Zweden gaat vervullen dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Zweedse 
Immigratie Raad. Zij kunnen een vergunning met de geldigheidsduur van 6 maanden tot maximaal 4 jaar 
geven. Zie eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 324. 
441  Artikel 11 WAY. 
442 E. Scheuba in: P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 43. 
443 j• Andre in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. FRA-II-3. 
"4  De Belgische autoriteiten accepteren snel dat er geen gekwalificeerde mensen aanwezig zijn op de 
arbeidsmarkt als het gaat om een vergunning voor een buitenlands bedrijf dat zijn eigen management naar 
Belgie wil halen. Er wordt zodoende gemakkelijk een uitzondering gemaakt op de immigratiestop die geldt 
voor buitenlandse werknemers. E. R. Claes in: ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. BEL-VII-1. 
445 F. Tepper in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 129. 
44' L. Limberopoulou in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 154. 
447 Een tewerkstellingsvergunning (type F) kan worden verkregen door werknemers of zelfstandigen die een 
lucratieve activiteit uitoefenen in de Spaanse grensgebieden en die elke dag terugkeren naar het aangrenzende 
land waar zij wonen. De vergunning is geldig voor 5 jaar. Deze termijn is verlengbaar. M.A. Anyana in: ed. 
D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA:VH-2. 

Vc B11/5.7.2. Voor grensarbeiders gelden artikel 46 Vb en 36 VV (aanmelding in vrije termijn) niet. 
Artikel 106 jo 108 Arrete royal du 8 octobre 1981. Er moet een geldige verblijfstitel van een aangrenzend 

land en een geldig reisdocument voorzien van, indien nodig, een visum geldig voor meerdere reizen getoond 
worden. 
450  R. Faltz, D. Powell in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1993, p. LUX-VH-len 2. 
451  M.A. Anyana in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. 

Als een grensarbeider 1 jaar ononderbroken in Luxemburg heeft gewerkt kan hij een vergunning krijgen 
geldig voor 4 jaar, voor een bepaald beroep, maar bij elke werkgever (vergunning B). Als een grensarbeider 5 
jaar ononderbroken op Luxemburgs grondgebied werkzaam is kan hij een vergunning krijgen voor 
onbepaalde tijd, geldig voor elk beroep en elke werkgever (vergunning C). R. Faltz, D. Powell in: ed. D. 
Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1993, p. LUX-VIE-1en 2. 

Vc. B4 3.1.3.1. Het verblijf wordt geacht de duur van de vrije termijn niet te overschrijden zodat er geen 
aanleiding is om een verblijfsvergunning aan te schaffen. 
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In alle lidstaten geldt dat vooraf toesteming moet worden gegeven. De vorm waarin dat 
gebeurt kan per land verschillen. In Ierland "4 , Frankrijk455 , het Verenigd Koninkrijk" en 
Portugar' is het onmogelijk een verblijfsvergunning op het grondgebied van het 
betrokken land te verkrijgen. In Nederland geldt sinds 11 december 1998 voor onderdanen 
van de meeste derde landen dat een aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland niet 
in behandeling kan worden genomen tenzij eerst een visum voor lang verblijf in het 
buitenland is verkregen'". 
In Spanje wordt een verblijfsvergunning in het algemeen geweigerd als niet vooraf een 
verblijfsvisum was verkregen" 
In Duitslanr Finland461 , Denemarken' en Zweden 4" kan (onder bepaalde voorwaarden) 
een tewerkstellingsvergunning worden verleend als de vreemdeling zich al op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat bevindt. 
In Oostenrijk kan onder bepaalde omstandigheden verblijf worden toegestaan zonder 
voorafgaande toestemminr. Geen fatale gevolgen voor de geldigheid van een aanvraag 
van een verblijfsvergunning in het land zelf heeft binnenkomst zonder de voorafgaande 
toestemming in Denemarken", Finland 466, Frankrijk"', Luxemburg', Italie', 
Griekenlanr, Duitsland471  en Zweden472 . 

Een toekomstige buitenlandse werknemer moet in het buitenland een visum aanvragen met als doel arbeid 
in loondienst. De visumaanvraag moet met relevante documentatie worden ondersteund, waaronder een 
aanvraag om of de toekenning van een tewerkstellingsvergunning. De werkgever moet de 
tewerkstellingsvergunning aanvragen terwijl de werknemer nog in het buitenland verblijft. Het doel van een 
visum kan niet tijdens verblijf in Ierland worden gewijzigd. D. Cantrell in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 
1997, p. 166 - 167. 
455  Artikel L 341-2 jo R 341 Code du Travail. De procedure om de vereiste verblijfs- en werkvergunning te 
krijgen moet in het buitenland worden gestart. Zie ook B. Serfaty in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, 
D 104 9 105 111 112. 
456 De toekomstige werknemer moet in het buitenland wonen als de werkgever de aanvraag doet. P. 
Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 5. 

Werknemers moeten een aanvraag doen bij het Portugese consulaat, en een aanbod van werk van de 
toekomstige werkgever overleggen. J. Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 284, 285. 
458  Wet van 26 oktober 1998, tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Om een visum voor lang verblijf 
('machtiging tot voorlopig verblijf) te kunnen krijgen zal de werkgever een tewerkstellingsvergunning 
moeten hebben (Wet Arbeid Vreemdelingen). 
459 J. Valera y Marcos in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 309-310. 
460  Een werkvergunning kan alleen worden verleend aan wie legaal in Duitsland verblijft (art. 5 
Arbeitserlaubnisverordnung). Volgens art. 9 Auslindergesetz kan onder bepaalde voorwaarden een 
verblijfsvergunning ook in Duitsland worden aangevraagd. 
461  Artikel 24 derde alinea (378/91). 
462  M. Samuelsson in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. DEN-VH-2. 
46' Hoofdstuk 2 sectie 6 jo sectie 5 Aliens Act (89:529). De uitzondering geldt echter alleen ten gunste van 
echtgenoten, partners, kinderen, familieleden of vreemdelingen die een andere band met Zweden hebben. 
464  Volgens art. 10 FrG moet een aanvraag om een verblijfsvergunning worden afgewezen als de vreemdeling 
illegaal was binnengekomen of met behulp van een visum voor korte duur. In art. 10 lid 3 wordt echter 
uitzondering toegestaan als er een garantstelling is voor de kosten van verblijf. Voordat de werknemer voor 
de eerste mad mag gaan werken moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning hebben van het 
Arbeidsamt. Zie S. Kolfer in: ed. D. Cambell 1993, supp. bijgevrerkt tot oktober 1994, p. AUT-VII, 3, 6. 
465  Artikel 9 lid 7 Aliens Act no. 650. Een verblijfsvergunning kan ook na binnenkomst worden aangevraagd. 
466  Anikel 8 Aliens Act (378/91). 
467  Het niet hebben van een machtiging leidt niet tot toegangsweigering (artikel 5 Ordonnance no. 45-2658, 
niet tot weigering verblijfsvergunning (anikel 18bis en 29 Ordonnance no. 45-2658) en ook niet tot straffen 
(artikel 19 Ordonnance no. 45-2658. 
.68 P. Weinacht in: Entry and residence in Europe; Business Guide to Immigration Rules, ed. P. Gulbenkian, 
T. Badoux, 1997, p. 210. 



Vraag 4: Is de wetgeving na 1994 gewijzigd en zo ja is daarmee aanpassing aan de resolutie 
bereikt? 
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In Spanje moeten werknemers voorafgaande toestemming hebben voor zij bij een 
werkgever in loondienst mogen treden ingevolge de nieuwe wetgeving. Wil een 
werknemer deze toestemming krijgen dan moet hij in het bezit zijn van een baan aanbod. 
De eerste tewerkstellingsvergunning die zal worden afgegeven is vaak beperkt tot een 
activiteit en een geografische locatie. De geldigheidsduur is afhankelijk van de duur van het 
contract met een maximum van 1 jaar. Echter met deze nieuwe wetgeving is geen 
aanpassing aan de resolutie bereikt aangezien de oude wetgeving ook al overeenstemde met 
de resolutie. Met de nieuwe wetgeving is wel een permanente tewerkstellingsvergunning 
ingevoerd. Deze bestond niet onder de oude regelgeving'. 

In Nederland trad de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) inwerking op 1 november 
1995.'4  Deze wet vervangt de Wet arbeid buitenlandse werknemers. De nieuwe wet was 
echter niet nodig om de resolutie te kunnen implementeren. In deze nieuwe WAV zijn er 
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het begrip werkgever is breder gedefinieerd dan in de 
oude wet het geval was. Dit om tegen te gaan dat de vergunningplicht ontdoken wordt. 
Gezegd zou kunnen worden dat hiermee de Nederlandse wetgeving aan Beginsel 2 sub 2 
van de Zelfstandigenresolutie is aangepast. Het is echter de vraag of dat beginsel tot de 
Nederlandse wetswijziging noopte. Verder zijn er in de WAY 4 nieuwe dwingende 
weigeringsgronden voor een tewerkstellingsvergunning ingevoerd en er zijn optionele 
weigeringsgronden ingevoerd 475 . 
In de WAY wordt ook de geldigheidsduur van tewerkstellingsvergunning gewijzigd 476 . 
Tenslotte wordt onder de WAV een aantekening op het verblijfsdocument gemaakt of het 
de werknemer is toegestaan arbeid te verrichten 477 . 

In Oostenrijk is sinds 1 juni 1996 geen verblijfsvergunning meer vereist voor werknemers 
uit derde landen die voor een periode van maximaal 4 maanden een post binnen een bedrijf 
gaan vervullen478 . Een dergelijke algemene vrijstelling past echter niet binnen de regel van 
beginsel C (i) van de hier besproken resolutie. 

469  M. Giovanazzi, S. Pelzel in: Entry and Residence in Europe; Business Guide to Immigration Rules, ed. P. 
Gulbenkian, T. Badoux, p. 201. 
470  Hoofdstuk C paragraaf 4 Law no. 1975. Een visum kan in bijzondere gevallen ook aan de grens worden 
aangevraagd. 
471 Paragraaf 9 Auslandergesetz. 
472  Hoofdstuk 2 sectie 5 Aliens Act (89:529). 
473  Ley Orginica 7/1995, de 1 de julio, sobre derecho y libertades de los extran.jeros en Espana. 
4' Stb.1994, 959. 
479  Artikel 8 WAY. Het gaat om verplichte weigeringsgronden met betrekking tot het minimumloon, geen 
verblijfsvergunning (aangevraagd), 5-weken termijn en geen Nederlands belang. De optionele 
weigeringsgronden staan in artikel 9 WAY. De in de Wabw aanwezige weigeringsgrond voor buitenlandse 
werknemers die niet via de officiele wervingsovereenkomsten toegang hadden is in de WAY komen te 
vervallen. 
4" Artikel 11 WAY. 

Artikel 4 WAY. 
478  Structural Adjustment Act, BGB1.No. 201/1996. 
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In Belgie heeft na 1994 Mn wijziging plans gevonden in de wetgeving betreffende 
werknemers uit derde landen. Dit was in 1996, echter deze wijzing had geen betrekking op 
de resolutien. 

Op basis van de gebruikte literatuur en wetgeving kan geen uitsluitsel worden gegeven of 
de wetgeving na 1994 is gewijzigd in de overige lidstaten. 

7. Resolutie 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 48° 

Vraag I: Wat zijn de voorwaarden voor het toelaten van vreemdelingen voor arbeid als 
zelfstandige? Komen die overeen met punt A.4 van de algemene politieke overwegingen? Of 
vallen die onder beginsel 11? 

Toelichting: Punt A.4 geeft aan dat een onderdaan uit een derde land kan worden 
toegelaten als hij een meerwaarde is voor de economie in een bepaalde lidstaat of wanneer 
hij bepaalde artistieke talenten bezit. In beginsel 11 is de toelating daarentegen afhankelijk 
gesteld van de hoogte van de investering die een derdelander in de betreffende lidstaat gaat 
doen. 

Onder beginsel 11 (toestemming tot verblijf wegens investering) valt Ierland". 
Onder punt A.4 van de algemene politieke overwegingen (toestemming tot verblijf wegens 
toegevoegde waarde van de activiteit) vallen Julie 482 , Griekenland483 , Duitsland", 
Luxemburg', Belgir, Denemarken", Frankrijk 488, Spanje", Finland', Oostenrijk", 
Portugal' en Nederland'. 

4" Arrete royal du 4 aciilt 1996 determinant les modalites de remboursement des frais vises A Particle 6bis de 
Pirrete royal no. 34 du 20 juillet 1967 relatif I Poccupation de travailleurs de nationalite etrangere. 

PB C 247/7, 19.6.96. 
481 C.A. Chapman in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1995, p. IRE-IV-1. Er moet 
,C150.000 worden geinvesteerd. 
4" Anikel 24 Legge no. 40. 
4" T. Ch. Vardikos in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. GRE-VII-3 en 4. De 
zelfstandige activiteit moet winstgevend en gunstig zijn voor de nationale economie en de nationale 
samenleving. 

F. Tepper in: eds. P. Gulbekian & T. Badoux 1997, p. 129. Een werkvergunning is niet nodig, een 
verblijfsvergunning echter is wel nodig. De Duitse autoriteiten geven geen vergunning uitsluitend omdat er 
een hoge investering worth gedaan. Echter als er een hoge investering wordt gedaan dan is het makkelijker 
om de autoriteiten te overtuigen dat er een verblijfsvergunning moet worden afgegeven aangezien de 
verzoeker in staat is te bewijzen dat hij geen beroep zal doen op de bijstand etc. Ben ander sterk argument 
om een vergunning te verkrijgen is het argument dat de activiteit banen zal creeren voor Duitse onderdanen. 
4" Artikel 27 Entree et Sejour. Werkvergunning wordt afhankelijk gesteld van de situatie en organisatie op de 
Luxemburgse arbeidsmarkt. 
4" F. Weinand in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 56 Zie ook E.R. Claes in: ed. D. Cambell 1993, 
suppl. niet bijgewerkt, pp. BEL-VII-3-7. 
4" Artikel 9 (2) (iii) Aliens Act no. 650. Ben vergunning kan verkregen worden wanneer essentiele zakelijke 
belangen dit nodig maken. 
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In Verenigd Koninkrijle" wordt toelating zowel afhankelijk gesteld van de hoogte van de 
investering als van het hebben van een meerwaarde. In Zweden bevat de vreemdelingenwet 
geen bepalingen over het verrichten van een zelfstandige activiteit. Volgens de literatuur 
worden ondernemers wel tot Zweden toegelaten, maar de criteria waaraan wordt getoetst 
zijn niet vermeld495  . In Luxemburg moet men voor het bedrijven van een zelfstandige 
activiteit machtiging hebben van de minister van de middenklasse. De in de literatuur 
vermelde criteria hebben betrekking op vakbekwaamheid en niet op een `toegevoegde 
waarde". 

Vraag 2: Moet de aanvraag om een vergunning tot verblijf als zelfitandige steeds buiten de 
betrokken lidstaat worden aangevraagd (beginsel 3 sub 1)? 

In alle lidstaten geldt dat vooraf toesteming moet worden gegeven. De vorm waarin dat 
gebeurt kan per land verschillen. In Ierland 497 , Frankrijk498 , het Verenigd Koninkrijk499  en 

488 Titel IV punt C lid 2 Circulaire no. 010722 du 24 octobre 1985, relative aux conditions de deliverance de 
la carte d'indentite de commercant aux etrangers desirant exercer en France une activite commerciale ou 
artisanale. Er wordt gekeken naar het economische belang van de activiteit en het nut van de activiteit in de 
regio. 

Anyana in: ed. D. Cambell 1993, bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-VII-4. Onder =dere de 
volgende criteria worden in overweging genomen: het effect dat de activiteit heeft op de creatie van banen, 
kapitaal contributies, nieuwe technologieen en verbetering van het productieproces. 
49° 0. I. Isotalo in: ed. D. Cambell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. FIN-I-1. Het criterium dat door 
de autoriteiten wordt gebruikt is: wordt de situatie op de Finse arbeidsmarkt in gevaar gebracht? 
"1 S. Kolfer in: ed. D. Cambell 1993, bijgewerkt tot oktober 1994, p. AUT-IV-3 en 4. In principe mag een 
zelfstandige activiteit worden uitgeoefend onder de voorwaarden die ook gelden voor onderdanen van 
Oostenrijk mits hierin voorzien is in een internationaal verdrag of op basis van reciprociteit. Als de 
vreemdeling niet in aanmerking komt voor regelingen op basis van reciprociteit dan beslissen de autoriteiten 
of een aan Oostenrijkers gelijke behandeling wordt toegepast , met name wordt er dan gekeken naar het 
algemene belang en in het bijzonder het economisch belang van de zelfstandige activiteit. 
492 J Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 285 - 287. De zelfstandige activiteit moet 
in het belang zijn voor het land en de regio. Bovendien moet er een investering worden gedaan. Er is geen 
minimum bedrag aan investeringen. Echter de autoriteiten zullen eerder een vergunning afgeven aan 
vreemdelingen die een aanmerkelijke investering maken, eigen middelen gebruiken, arbeidsplaatsen voor de 
Portugese bevolking creeren en die zelf het bedrijf besturen. 

Vc B12/1. Er moet een wezenlijk Nederlands belang gediend worden. 
494  P.L. Simon in: Ed. D. Cambell 1993, suppl. niet bijgewerkt, p. UK-IV-1-2. Investering van minimaal 
£200.000 moet gedaan worden. Daarnaast moet er een reele behoefte zijn aan de investering en de diensten 
die geboden worden. Ook moeten deze investeringen in het belang zijn van de economie en de gemeenschap. 
495  Zie eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 324 - 327; M. Brorson in: ed. D. Campbell 1993, suppl. 
niet bijgewerkt, p. SWE-VD1-2. 
496 p• Weinacht in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 217 - 222. R. Faltz en D. Powell in: ed. D. 
Campbell 1993, suppl. niet bijgwerkt, p. LUX-IV-2. 
"7  Een toekomstige buitenlandse werknemer moet in het buitenland een visum aanvragen met als doel arbeid 
in loondienst. De visumaanvraag moet met relevante documentatie worden ondersteund, Structural 
Adjustment Act, BGB1. No. 201/1996. 
498  Artikel L 341 -2 jo R 341 Code du Travail. De procedure om de vereiste verblijfs- en werkvergunning te 
krijgen moet in het buitenland worden gestart. Zie ook B. Serfaty in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, 
D• 104 105 111 112 7 	1 	• 

499  De toekomstige werknemer moet in het buitenland wonen als de werkgever de aanvraag doet. P. 
Gulbenkian in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 5. 



Portugal' is het onmogelijk een verblijfsvergunning op het grondgebied van het 
betrokken land aan te vragen en te verkrijgen. In Nederland geldt sinds 11 december 1998 
voor onderdanen van de meeste derde landen dat een aanvraag cm een verblijfsvergunning 
in Nederland niet in behandeling kan worden genomen tenzij eerst een visum voor lang 
verblijf in het buitenland is verkregen'. In Spanje worth een verblijfsvergunning in het 
algemeen geweigerd als niet vooraf een verblijfsvisum was verkregen". In Oostenrijk kan 
onder bepaalde omstandigheden verblijf worden toegestaan zonder voorafgaande 
toestemrning'. 

Geen fatale gevolgen voor de geldigheid van een aanvraag van een verblijfsvergunning in 
het land zelf heeft binnenkomst zonder de voorafgaande toestemming in Denemarken', 

Frankrijle", Luxemburg', Italie", Griekenland", Duitsland' en Zweden". 

Vraag 3:15 de wetgeving na 1994 gewzjzigd en zo ja, is daarmee aanpassing aan de resolutie 
bereikt? 
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In Spanje bestaat sinds 1996 nieuwe regelgeving. Ingevolge deze regelgeving moeten 
vreemdelingen een machtiging hebben voor het uitoefenen van betaald werk of voor een 
professionele activiteit als zelfstandige. In hoeverre met de nieuwe regelgeving in Spanje 
meer aanpassing aan de resolutie is bereikt is niet duidelijk". In Nederland is de Wet 
Arbeid Vreemdelingen in 1995 inwerking getreden. Ten opzichte van de oude regelgeving 
(Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers) is het begrip werkgever breder gedefinieerd cm 
schijnconstructies te voorkomen. In het verleden probeerden werkgevers cm via deze 
schijnconstructies het meer beperkte werkgeversbegrip en daarmee de vergunningenplicht 
te ontduiken. Deze nieuwe wet stipuleert bovendien dat het verbod op het in dienst nemen 
van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning niet geldt voor vreemdelingen aan 

Werknemers moeten een aanvraag doen bij het Ponugese consulaat, en een aanbod van werk van de 
toekomstige werkgever overleggen. J. Noronha Lopes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 284 - 
285. 
501  Wet van 26 oktober 1998, tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Om een visum voor lang verblijf 
('machtiging tot voorlopig verblin te kunnen krijgen zal de werkgever een tewerkstellingsvergunning 
moeten hebben (Wet Arbeid Vreemdelingen). 
502 J. Valera y Manes in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 309-310. 

Volgens art. 10 FrG meet een aanvraag em een verblijfsvergunning worden afgewezen als de vreemdeling 
illegaal was binnengeomen of met behulp van een visum voor korte duur. In art. 10 lid 3 wordt echter 
uitzondering toegestaan als er een garantstelling is veer de kosten van verblijf. Voordat de werknemer voor 
de eerste maal mag gaan werken moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning hebben van het 
Arbeidsamt. Zie S. Kolfer in: ed. D. Campbell 1993, suppl.bijgewerkt tot oktober 1994, p. AUT-VII, 3 en 6. 

Artikel 9 lid 7 Aliens Act no. 650. Een verblijfsvergunning kan ook na binnenkomst worden aangevraagd. 
Artikel 8 Aliens Act (378/91). 

" Het niet hebben van een machtiging leidt niet tot toegangsweigering ( rtikel 5 Ordonnance 45-2658), niet 
tot weigering verblijfsvergunning (artikel 18bis en 29 Ordonnance 45-2658) en ook niet tot straffen (artikel 
19 Ordonnance 45-2658). 
507 P. Weinacht in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 210. 
" M. Giovanazzi, S. Pelzel in: eds. P. Gulbenkian & T. Badoux 1997, p. 201. 

Hoofdstuk C paragraaf 4 Law no. 1975. Een visum kan in bijzondere gevallen ook aan de grens worden 
aangevraagd. 
SIC Paragraaf 9 Auslandergesetz. 
511  Hoofdstuk 2 sectie 5 Aliens Act (89:529). 
512  Real Decreto 155/1996, por el que se aprueba el reglamento de ejecuciOn de la Ley Or6nica 7/1995. 
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wie het is toegestaan in Nederland te verblijven als zelfstandige, maar alleen voorzover die 
vreemdelingen daadwerkelijk werkzaam zijn als zelfstandige 5". Over de overige lidstaten 
kan op grond van de gebruikte wetgeving en literatuur geen uitsluitsel worden gegeven. 

8. Resolutie van 20 juni 1995 over minimumwaarborgen voor asielproceduress" 

Vraag 1: welke lidstaten kennen "in bun nationale rale een afronderlijke procedure voor aan 
de grens ingediende asielverzoeken? 

Geen afzonderlijke procedure voor aan de grens ingestelde asielverzoeken bestaat in 
Belgie515 , Denemarken 516, Finland517, Ierland5", Nederland', Zweden 520, Verenigd 
Koninkrijk521  en Luxemburg'. 
Er bestaat een afzonderlijke procedure voor aan de grens ingestelde asielverzoeken in 
Duitsland523 , Italie', Spanje525, Oostenrijk526, Griekenland527, Portugal en Frankrijk". 

Vraag 2: voor zover lidstaten een afzonderlijke procedure aan de grens kennen, is die procedure 
dan beperkt tot duideltjk ongegronde asielverzoeken en verzoeken waarbij sprake is van een 
derde land van ontvangst voordat tot toegang wordt besloten, of vindt voor toegangsweigering 
ook een verregaand onderzoek plaats? 

In Duitsland529 , Italie', Spanje531 , Oostenrijk532  en Griekenland533 , Frankrijk534  en 
Portugal"' vindt geen verregaand onderzoek plaats voor toegangsweigering. 

5" VADEMECUM Wet arbeid vreemdelingen 1995, Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening, Rijswijk, oktober 
1995, pp. 5-6. 
5 " PB C 274/13, 19.9.96. 
515  Artikel 50 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
516  Artikel 9 lid 7 Aliens Act no. 650. 
517  Een aanvraag kan niet buiten Finland worden gedaan. Zie artikel 32, eerste alinea Aliens Act (378/91). 
5 " Punt 1 Procedures for processing asylum claims. 
519  Artikel 15 Vw. 
520  Hoofdstuk 4 sectie 4 Aliens Ordonnance 1998:547. Zie ook Secretariat of the IGC 1997, P.  309-310. 
'Refugee advisers support unit 1997. 
5' Artikel 4 Loi du 3 avril 1996 portant la creation d'une procedure relative l'examen d'une demande 
d'asile. 
523  Paragraaf 18 AsylVfG. 
524  Artikel 1 lid 4 Martelli Law 
525  Secretariat of the IGC 1997, P.  292. 
526  Artikel 17 Asylgesetz 1997. 
527  Artikel 25 lid 2a (duidelijk ongegrond) jo 25 lid 2b (veilige derde land) jo 25 lid 3. Law no. 2452. 
528  Artikel 35 quarter Ordonnance 2 november 1995, met amendementen. 
5" Paragraaf 18 AsylVfG. De procedure blijft beperkt tot duidelijk ongegronde asielverzoeken, derde landen 
van ontvangst en asielzoeker mag geen gevaar zijn voor de openbare orde. 
5" Gronden voor niet ontvankelijkheid zijn de verzoeker is al als vluchteling erkend in een andere staat, 
verzoeker heeft gewoond in een land dat het Verdrag van Geneve heeft ondertekend, hij is veroordeeld in 
Italie voor een misdrijf tegen de nationale veiligheid, hij is een drugssmokkelaar en wanneer iemand lid is van 
een terroristische beweging. Zie Secretariat of the IG 1997, P.  219. 
531  Secretariat of the IGC 1997, p. 292-293. 
532  Artikel 17 Asylgesetz-1997. 



Vraag 3: welke lidstaten kennen een afionderlijke procedure voor asielverzoeken van 
onderdanen van een andere lidstaat? 

In geen enkele lidstaat bestaat een afzonderlijke procedure voor asielverzoeken van 
onderdanen van een andere lidstaat 56. 

Vraag 4: In hoeverre komt in een lidstaat schorsende werking toe aan een ingesteld beroep? 

Normale procedure: 
Er is een beroepsmogelijkheid met schorsende werking in Denemarken"', Ierland, 
Zweden, Finland' en Griekenland 541 . 
Er is een beroepsmogelijkheid waarbij schorsende werking niet automatisch verleend 
wordt in Nederland, 
In Portugal is er een beroepsmogelijkheid zonder opschortend effect'. 
Er zijn twee beroepsmogelijkheden allebei met schorsende werking in Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk"' en Luxemburg'. 
Het eerste beroep is met schorsende werking en de tweede beroepsmogelijkheid zonder 
schorsende werking in Belgir. 
In Oostenrijk zijn er twee beroepsmogelijkheden waarbij de eerste schorsende werking 
heeft. Of het tweede beroep schorsende werking heeft is niet duidelijk op te maken uit de 
wet en de gebruikte literatuur 548 . 
Er zijn twee beroepsmogelijkheden waarbij schorsende werking in allebei de gevallen niet 
automatisch verleend worden in Spanje 549 . 
Er zijn drie beroepsmogelijkheden alle drie met schorsende werking in Duitsland, 
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533  Artikel 25 lid 2a (duidelijk ongegrond) jo 25 lid 2b (veilige derde land) jo 25 lid 3.Law 2452. 
534  Artikel 35 quarter Ordonnance 2 november 1995, met amendementen. 
555  Danish Refugee Council 1997, p. Portugal-3. 
5"  In geen enkele van de geraadpleegde nationale wetgevingen van de lidstaten noch in de gebruikte literatuur 
is een dergelijke regeling te vinden. 
537  Artikel 46jo 53a lid 2 Aliens Act no. 650. 
539  Punt 1 jo 13 (a) jo 15 Procedures for processing asylum claims. 
539  Hoofdstuk 7 sectie 4 Aliens Ordonnance 1998:4. Zie ook Secretariat of the IGC 1997, p. 311-312. 

UNCHR rapport 1997, punt 3.4. 
541  UNCHR rapport 1997, punt 17. 
542  33a jo 34a Vw. 
543  UNCHR 1997, punt 3.12. 

Artikel 12 Loi no. 52-8993 relative au droit d'asile. 
543  Secretariat of the IGC 1997, p. 352-353. Zie ook paragraaf 5 Asylum and Immigration Act 1996. 

Artikel 13 Loi du 3 avril 1996 portant la creation d'une procedure relative a l'examen d'une demande 
d'asile. 
'Secretariat of the 1997, p. 78-79. 

Artikel 24 (Bundesasylambt) jo artikel 38 (Bundesasylsenat) Asylgesetz 1997. 
549  Secretariat of the IGC 1997, p. 295. 
55°  Paragraaf 37 AsylVfG (Verwaltungsgericht). Paragraaf 78 lid 2 AsylVfG (Oberverwaltungsgericht). De 
gronden waarop een verzoek wordt toegelaten bij het Oberverwaltungsgericht staan in paragraaf 78 lid 3 
AsylVfG. Paragraaf 80 AsylVfG (Bundesverwaltungsgericht). Zie ook Secretariat of the IGC 1997, p. 205. 



Er zijn drie beroepsmogelijkheden waarvan de eerste twee schorsende werking hebben en 
de laatste niet in Italie 551 . 

Vraag 6: Voor zover schorsende werking ontbreekt, staat dan de mogelijkheid open van een 
verzoek om voorlopige voorziening? 

Dit is mogelijk (in een aantal gevallen) in Duitsland 567, Nederland568 , Spanje569  , Zweden570 
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Andere procedures: 
In Belgie is een speciale ontvankelijkheidsprocedure met twee beroepsmogelijkheden: het 
eerste beroep met schorsende werking, het tweede zonder 552  
Voor asielverzoeken van mensen uit een veilig land van herkomst in Finland staat in 
principe geen beroepsmogelijkheid open 553 . 
In Oostenrijk is er een beroepsmogelijkheid voor duidelijk ongegronde asielverzoeken. 
Niet duidelijk is of dit beroep schorsende werking heeft. Er kan een apart beroep ingesteld 
worden tegen refoulement 554 . 
Geen beroepsmogelijkheden zijn er voor duidelijk ongegronde asielverzoeken in 
Denemarken555, Finland"' en Portuga1557 . 
Er is een beroepsmogelijkheid met schorsende werking in een duidelijk ongegrond 
procedure in Ierland558en het Verenigd Koninkrijk559 . 
In Frankrijk560, Zweden56', Duitsland562  en Nederland"' is er voor duidelijk ongegronde 
asielverzoeken een beroepsmogelijkheid zonder (automatische) schorsende werking. 
In Luxemburg5" bestaan twee beroepsmogelijkheden met schorsende werking. 
In Spanje zijn er twee beroepsmogelijkheden. De eerste met en de tweede zonder 
schorsende werking. In Italie' en Griekenland 5" worden de normale procedures gebruikt. 

551  Artikel 6 lid 2 Law 39/1990.Secretariat of the IGC 1997, P.  221. Het beroep is beperkt tot de analyse over 
legitimiteit van de beslissing. Zie UNCHR rapport 1997, punt 3.9. 
552  Artikel 63/2 jo 63/5 Vreemdelingenwet 15.12.80. Zie ook Secretariat of the IGC 1997, p. 78. 
553  Artikel 32, derde alinea Aliens Act (378/91). 
554  Artikel 32 Asylgesetz 1997. 
555  Artikel 53a (3) jo 33 lid 2 Aliens Act no. 650. Op een duidelijk ongegronde aanvraag wordt beslist door de 
Deense Immigratie Service en de Deense Vluchtelingen Raad. Er is geen beroepsmogelijkheid en geen 
schorsende werking, tenzij de Deense Vluchtelingen Raad de beslissing van de Deense Immigratie Service met 
een veto treft, dan wordt de aanvraag behandeld zoals in de normale procedure. 
556  Artikel 57 Aliens Act (378/91). 
557  UNCHR rapport 1997, punt 3.12.1. 
558  Punt 1 jo 13 (a) jo 15 Procedures for processing asylum claims. 
559  Artikel 5 19996 Asylum and Immigration Act. 
560  Artikel 10 jo 12 Loi no. 52-893 relative au droit d'asile. 
5" Hoofdstuk 8 sectie 8 en 9 Aliens Ordonnance1998:547. Asielzoekers die komen uit een eerste land van 
ontvangst of wier aanvraag als duidelijk ongegrond moet worden beschouwd krijgen een weigering van 
binnenkomst beslissing met een bevel tot onmiddellijke bekrachtiging. Hiertegen kan in beroep gegaan 
worden bij de Aliens Appeals Board, echter dit heeft geen schorsende werking. Een voorlopige voorziening 
kan wel gevraagd worden. 
562 Paragraaf 36 jo78 lid 1 AsylVfG. Ook dit beroep heeft niet automatisch schorsende werking. 
563  336 Vw. jo 8:86 Algemene wet bestuursrecht. Schorsende werking wordt niet automatisch verleend. 
564  Artikel 10 Loi du 3 avril 1996 portant la creation d'une procedure relative 1 l'examen d'une demande 
d'asile. 
565  UNHCR rapport 1997, punt. 3.7. 
566  UNHCR rapport 1997, punt. 3.9. 



Vraag 7: Gelden in dit verband voor aan de grens ingestelde verzoeken afwijkende regels? 

In Belgie moet het beroep tegen niet-ontvankelijkheid door een asielzoeker die zijn 
verzoek aan de grens heeft ingediend worden ingesteld binnen een werkdag in plaats van 
binnen drie werkdagen" I . In Italie kan toegang geweigerd worden omdat er sprake is van 
een veilig derde land 572 . Tegen een dergelijke weigering aan de grens kan in beroep worden 
gegaan573 . De procedure duurt dan 7 dagen, 4 dagen voor de eerste beslissing, 24 uur om 
bezwaar te maken tegen deze negatieve beslissing en 2 dagen voor de herziening. 
Opschortend effect is er bij een beroep tegen de eerste beslissing. Dit is niet het geval bij de 
tweede beslissine. In Spanje duurt de ontvankelijkheidsprocedure 7 in plaats van 30 
dagen575 . In Frankrijk mogen asielzoekers worden opgehouden in zgn. zeines d'attente 
totdat bepaald is of een verzoek gegrond is"'. In Portugal moet een asielzoeker na een 
negatieve beslissing aan de grens het land binnen 48 uur verlaten in plaats van binnen 15 
dagen"'. In Duitsland kan toegang aan de grens geweigerd worden. Dit speelt als de 
asielzoeker uit een veilig derde land komt s". In Griekenland duurt de versnelde procedure 
aan de grens, waarbij asielzoekers moeten verblijven in bepaalde ruimtes, maximaal 15 
dagen. Voor asielverzoeken van mensen uit een veilig land van herkomst in Finland staat 
er in principe geen beroepsmogelijkheid open. Echter tegen de weigering van toegang tot 
het grondgebied kan wel een beroep ingesteld worden. Dit beroep heeft geen schorsende 
werking"9 . 

9. Gemeenschappekk optreden van 4 maart 1996 met betrekking tot de luchtha-
ven transitregelinr 
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De strekking van dit gemeenschappelijk optreden is tweeledig: (a) de invoering van het 
instrument van het luchthaventransitvisum; (b) verplichtstelling van het hebben van een 
luchthaventransitvisum voor mensen die de nationaliteit hebben van een van de tien in een 
lijst bij in het gemeenschappelijk optreden vermelde landen. 
De onderzoeksvragen zijn: 

Paragraaf 36 lid 3 AsylVfG. Alleen voor duidelijk ongegronde asielverweken. 
568  A/8.4.1. Vc. 
559  UNHCR rapport 1997, punt 3.13. Dit is mogelijk bij het high court of het supreme court maar alleen als 
het voor de verzoeker "difficult or impossible to remedy" zou zijn. 

Hoofdstuk 8 secties 8 en 9 Aliens Ordonnance 1998:547. Dit geld voor duidelijk ongegronde 
asielverzoeken. 
571  Artikel 63/2 paragraaf 2 Vreemdelingenwet 15.12.80. 
572  Danish Refugee Council 1997, p. 

Artikel 1 lid 6 Martelli Law. Zie ook Secretariat of the IGC 1997, p. 219. 
sm  Secretariat of the IGC 1997, p. 292. 
" Danish Refugee Council 1997, p. Spanje-2. 
576  Danish Refugee Council 1997, p. Frankrijk-3. 
5Th  Danish Refugee Council 1997, p. Portugal-3. 
578  Artikel 18 Jo 26a jo 27 leden 1 en 2 AsylVfG 1997. 

Artikel 32, derde alinea Aliens Act (378/91). 
580 PB L 63/8, 13.3.96. 



(a) Hebben alle lidstaten het luchthaventransitvisum ingevoerd? 

(b) Hanteren de lidstaten de lijst van landen die in het gemeenschappeltjk optreden is vermeld? 

(c) Zeven lidstaten legden de verplichting van een luchthaventransitvisum eenvoudigweg 
op aan alle burgers met de aangegeven nationaliteit, zonder onderscheid te maken naar de 
al dan niet diplomatieke status of het al dan niet legale verblijf in omringende landen 597 . 
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(c) Hebben de lidstaten gebruik gemaakt van de mogeltjkheid om voor bepaalde categorieen 
personen (bijvoorbeeld houders van diplomaten-, officiele of dienstpaspoorten) uitzondering te 
maken op de verplichting tot het hebben van een luchthaventransitvisum? 

Het antwoord op de vragen was tamelijk eenvoudig na te gaan in de Travel Information 
Manual (TIM), die ook als informatiebron is gebruikt ten aanzien van het gemeenschappe-
lijk optreden inzake schoolreisjes (zie hierboven). 

(a) Uit de informatie in TIM van januari 1998 bleek dat alle lidstaten het luchthaventrans-
itvisum hebben ingevoerd.Aanmerkelijke verschillen bleken zich echter voor te doen met 
betrekking tot de landen waarvan de onderdanen over zo'n transitvisum moesten 
beschikken, en met betrekking tot de uitzonderingscategorieen. 

(b) Op een na hanteerden alle lidstaten minimaal de lijst van tien landen die in het 
gemeenschappelijk optreden zijn vermeld 581 . Duitsland had als enige uit deze lijst enkele 
landen weggelaten 582. Alleen Finland hanteerde precies de lijst van tien, de overige lidstaten 
vulden de lijst naar eigen inzicht aan met andere landen. Oostenrijk had drie extra landen 
op de lijst583 . Belgie zeven584, Denemarken twee', Frankrijk ache", Duitsland twaalf 587 , 
Griekenland zeven 588 , Ierland zeven589 , Italie vijf590 , Luxemburg zeven 591 , Nederland 
zeven592, Portugal vijf593 , Spanje elf", Zweden twee 595  en het Verenigd Koninkrijk vijf596 . 

5" Afghanistan, Congo (Kinsjasa), Ethiopie, Eritrea, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Somalie, Sri Lanka. 
5" Eritrea en Congo (Kinsjasa). 
5" Bangladesh, Liberia en Pakistan. 
584 Angola, Bangladesh, India, Libanon, Pakistan, Syrie, Turkije. 
585  Bangladesh en Pakistan. 

Albanie, Angola, Bangladesh, Haiti, Liberia, Libie, Pakistan, Sierra Leone. 
587  Angola, Bangladesh, Bulgarije, Gambia, Jordanie, Libanon, Roemenie, Soedan, Syrie, India, Pakistan en 
Turkije. 
5" Angola, Bangladesh, India, Pakistan, Soedan, Syrie, Turkije. 
589  Albanie, Bulgarije, Cuba, Libanon, Moldova, Roemenie. Joegoslavische Federale Republiek. 
590  Taiwan, Bangladesh, India, Pakistan en Senegal. 
591  Angola, Bangladesh, India, Libanon, Pakistan, Syrie en Turkije. 
592  Angola, Bangladesh, India, Libanon, Pakistan, Syrie en Turkije. 
5" Bangladesh, Indonesie, Liberia, Pakistan en Senegal. 
594  Angola, Bangla Desh, Ciite divoire, Guinee-Bissau, India, Liberia, Mali, Pakistan, Senegal, Sierra Leone en 
Togo. 
595  Bangla Desh en Pakistan. 
596  China (voorzover geen houder van een Hongkong-paspoort), Libie, Turkije en Oeganda. 
597  Oostenrijk, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
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Twee lidstaten maakten uitzondering voor diegenen die een verblijfsvergunning hadden in 
een van de Schengenstatens". Zes lidstaten maakten uitzondering voor diegenen die legaal 
verblijf hielden in een van de landen van de EU'. 

Daarvan maakten er vier tevens uitzondering voor diegenen die legaal verblijf hielden in 
Mn of meer EER-lidstaten". Verblijf in Canada en de Verenigde Staten leidt tot 
uitzondering op de eis van een transitvisum in zes lidstaten', en in een enkele lidstaat 
werd ook legaal verblijf in Zwitserland' of Liechtenstein' uitzonderingswaardig geacht. 

Drie lidstaten maakten in de Mn of andere vorm uitzondering voor de houders van 
diplomatieke, officiele of dienstpaspoorten. In Frankrijk gaat het om de houders van een 
diplomatiek of officieel paspoort, in Spanje om een diplomatiek, officieel of dienstpas-
poort. Luxemburg benadert de zaak iets anders en stelt het transitvisum op de luchthavens 
alleen verplicht voor houders van een 'normaal' paspoort en een vluchtelingenpaspoort. 

10. Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1996 inzake de geharmoniseerde 
toepassing van de definitie van de term 'vluchteling' in artikel 1 van het verdrag 
van Geneve van 28 Juli 1951 inzake de Status van Vluchtelingen' 

Vraag 1: welke lidstaten geven in hun wetgeving een definitie van de term vluchteling? 

In Denemarken', Luxemburg' en Italie' wordt in de wetgeving verwezen naar de 
Conventie van Geneve en bijbehorende protocollen. In Oostenrijk' s  wordt voor de 
verlening van asiel verwezen naar degene die voldoet aan de criteria van artikel lA lid 2 
Verdrag van Geneve. In Belgir en Finlandm wordt alleen een definitie gegeven van al 
erkende vluchtelingen. 

"8  Frankrijk en Portugal. 
Belgie, Duitsland (uitsluitend t.a.v. onderdanen van India, Pakistan en Turkije), Italie, Duitsland 

(uitsluitend t.a.v. onderdanen van India, Pakistan en Turkije), Italie, Luxemburg, Nederland en Spanje. 
Belgie 	Noorwegen), Luxemburg (t.a.v..Noorwegen), Nederland (t.a.v. Noorwegen en Usland), 

Spanje (t.a.v. Noorwegen en Usland). 
Belgie, Duitsland (uitsluitend t.a.v. onderdanen van India, Pakistan en Turkije), Italie, Luxemburg, 

Nederland en Spanje. 
602 Belgie en Luxemburg. 
6"  Nederland en Spanje. 
• PB 63/2, 13.3.96. 

Artikel 7 lid 1 Miens Act, no. 650. 
Artikel 1 Loi du 3 avril 1996 portant creation d'une procedure relative 1 Pexamen d'une demande d'asile. 

• Artikel 2 alinea 1 jo artikel 1 tiende alinea Refugee Act 1996. 
• Artikel 7 Asylgesetz-1997. 

Artikel 48 en 49 Vreemdelingenwet 15.12.80. Het gaat om vluchtelingen die voldoen aan de voorwaarden 
van internationale overeenkomsten die Belgie binden (artikel 48) en degene die als vluchteling erkend werd 
door het Verdrag van Geneve voor de inwerkingtreding in Belgie in 1953 of de vreemdelingen die als 
vluchteling erkend zijn door de Minister van Buitenlandse Zaken of een internationale overheid war de 
Minister zijn bevoegdheid heeft overgedragen, vreemdelingen die door de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen als vluchteling erkend zijn en vreemdelingen die nadat hij als vluchteling 
erkend werd door een internationale overheid, de Minister van Buitenlandse Zaken of de Commissaris-
generaal in Belgie zijn toegelaten (artikel 49). 
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In Frankrijk wordt in de wetgeving verwezen naar artikel 1 van het Verdrag van Geneve'. 

In Griekenland is een vluchteling iemand die onder voorbehoud van de Overeenkomst van 
Dublin en andere verdragen voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 A Conventie van 
Geneve en de bijbehorende protocollen 612. In Ierland' en Nederland 6" is de definitie van 
1A lid 2 overgenomen. 
In Zweden wordt de definitie van 1A lid 2 aangevuld met `ongeacht of het gaat om 
vervolging van de overheid of vervolging door derden waartegen de overheid geen 
bescherming kan bieden'. Dit geldt ook voor staatlozen 615 . In Portugal zijn de gronden 
voor toekenning van asiel dat de verzoeker is vervolgd in het land van herkomst als gevolg 
van zijn activiteiten ter bescherming van de democratie, vrijheid, vrede en de 
mensenrechten. Andere gronden voor toekenning van asiel zijn dat de verzoeker is 
vervolgd wegens religieuze of raciale redenen, nationaliteit of politieke overtuiging 616. In 
Spanje kan asiel gevraagd worden door vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden van 
de verdragen die door Spanje zijn geratificeerd Met name wordt dan gedoeld op het 
Verdrag van Geneve'. In Duitsland geldt dat asiel wordt verleend aan degene die het 
onderwerp is van politieke vervolging 618 . Op grond van de gebruikte literatuur kan geen 
uitsluitsel worden gegeven over het Verenigd Koninkrijk. 

Uitgesloten van een vluchtelingenstatus worden in Oostenrijk degenen die vallen onder 1C 
of 1F Verdrag van Geneve'''. In Finland worden uitgesloten verzoekers die onder 1F sub a 
of b Conventie van Geneve vallen en degenen die een gevaar zijn voor de nationale 
veiligheid. Bovendien worden degenen uitgesloten die hebben verbleven in een veilig derde 
land, of verzoekers die ingevolge een overeenkomst tussen de Scandinavische landen 
toegelaten moet worden door een ander Scandinavisch land 620 . In Duitsland zijn verzoekers 
die komen uit een veilig derde land uitgesloten van asie1 621 . In Ierland worden uitgesloten 
degenen die al bescherming hebben van de VN (m.u.v. High Commissioner), degenen die 
de nationaliteit van een ander land bezitten waar zij erkend worden en personen die vallen 
onder 1F Verdrag van Geneve 622 . In Italie vindt grensweigering plaats in de volgende 
gevallen: (a) als een persoon al erkend is in een andere staat als vluchteling, (b) als iemand 
heeft verbleven in een veilig derde land dat partij is bij het Verdrag van Geneve, (c) als 
wordt voldaan aan 1F Conventie van Geneve, (d) als iemand is veroordeeld voor een van 

610  Artikel 35 Aliens act 378/91. In Finland is een vluchteling iemand aan wie asiel verleend is in Finland of 
iemand die toegelaten is tot Finland die als vluchteling erkend is door de UNHCR. Een vluchteling is ook de 
echtgenoot of de partner van de vluchteling zoals genoemd in 1 en 2 mits er een verblijfsvergunning op 
grond van gezinshereniging is. Dit geldt ook voor de vader, moeder, minderjarige broers of zussen van een 
minderjarige vluchteling zoals bedoeld in 1 en 2. 
6" Artikel 31 lid 2 Ordonnance no. 45-2658. 
612  Artikel 25 Law no. 2452. 
613  Artikel 2 alinea 1 jo artikel 1 tiende alinea Refugee Act 1996. 
614  Artikel 15 lid 1 Vw. 
615  Hoofdstuk 3 sectie 2 Aliens Act (89:529). 
616  M.P. Barocas in: D. Campbell, 1993, bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-IV-4. 
617  M.A. Anayana in: ed. D. Campbell 1993, suppl. bijgewerkt tot maart 1998, p. SPA-IV-5. 
618  Artikel 16(a) lid 1 Grundgesetz. 
619  Artikel 7 Asylgesetz-1997. 
620  Artikel 30 lid 1 sub 1-4 Aliens Act (378/91). 
621  Artikel 16a leden 2-5 Grundgesetz. 
622  Artikel 2 sub a-e Refugee Act 1996. 
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de misdaden genoemd in artikel 380 Wetboek van Strafrecht (drugshandel, terrorisme, 
maffia-achtige praktijken), of (e) als iemand een gevaar is voor de nationale veiligheid 623 . In 
Nederland kan toelating geweigerd worden omwille van gewichtige redenen aan het 
algemeen belang ontleend 624 . Weigering van de status kan in Portugal op grond de 
onderstaande redenen: (a) de verzoeker heeft gehandeld tegen de Portugese soevereiniteit, 
(b) heeft misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden of andere misdaden die verboden door 
het internationale recht begaan of heeft ernstige tnisdrijven waarbij de Universele 
Verklaring voor de rechten van de Mens is geschonden begaan. Bovendien kan een 
vluchtelingenstatus geweigerd worden wanneer (c) iemand een gevaar is voor de nationale 
veiligheid, de openbare orde of wanneer (d) iemand de relatie tussen Portugal en een ander 
land heeft geschonden 625 . In Spanje worth geen vluchtelingenstatus worth toegekend aan 
degenen die onder artikel 1F of artikel 33.2 Verdrag van Geneve valt 626 . 

Vrotag 2: welke lidstaten erkennen vervolging door derden uitsluitend indien deze van 
overbeidswege wordt aangemoedigd en gedoogd' (par. 5.2) en in welke lidstaten wordt 
vervolging door derden ook als vervolging aangemerkt indien 'de overbeid passief blijft? 

Het eerste standpunt, betreffende de erkenning van vervolging als deze van overheidswege 
wordt aangemoedigd en gedoogd, wordt gevolgd in Frankrijk 627  en Oostenrijk628 . 
Het tweede standpunt, inzake de erkenning van vervolging ook als de overheid passief is, 
wordt gevolgd in Belgie 629, Denemarken 630, Zweden", Verenigd Koninkrijk" en 
Nederland'. 
De in Duitsland gevolgde lijn zit tussen standpunt 1 en 2 in'. Welk standpunt wordt 
aangehangen in Italie", Spanje" en Portugal' is onduidelijk. Op grond van de gebruikte 
literatuur kan niets gezegd worden over de overige lidstaten. 

633  Anikel Bid 4 sub a-d modifications introduced on the conversion of decree-law 30 december 1989, no. 
416. 
624  Artikel 15 lid 2 Vw. 
US  M.P. Barocas in: ed. D. Campbell 1993, suppl. bijgewerkt tot oktober 1994, p. POR-IV-4. 
676  Artikel 3 Ley 5/1984, de 26 marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condicitin de refugiado, 
modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 
027  B.Vermeulen c.a. 1998, p. 18-19. 
6"  K. Hullmann in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 45. 
629  D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier e.a 1997, p. 94-95. 
6" P. Lynggaard justessen in: ed. J.Y. Carlier e.a 1997, p. 326. 
631  Floofstuk 3 sectie 2 Zweedse vreemdelingenwet (inwerking getreden 1 januari 1997). 
632 B. Vermeulen e.a. 1998, p. 20. 
633  B. Vermeulen c.a. 1998, p. 20. 
634  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 20 en 21. Er zijn in Duitsland uitspraken van het Bundesverfassungsgericht die 
standpunt 1 onderschrijven en uitspraken die een bevestiging zijn van standpunt 2. 
635  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 21. Er worden veel aanvragen met betrekking tot vervolging door derden 
volgens NGO's afgewezen. Dit schijnt echter niet te gebeuren uit principiele overwegingen. 
636  C. Pena Galiamo in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 365. Vervolging door derden kan leiden tot 
vluchtelingschap. Welk standpunt Spanje daarbij inneemt kan op grond van de gebruikte literatuur niet 
beantwoord worden. 
637  C. Pena Galiano in: ed. J.Y. Carlier c.a. 1997, p. 551. Niet duidelijk is of vervolging door derden kan 
leiden tot vluchtelingschap. 



Het bovenstaande wordt erkend door Frankrijk" 6  Ita1ië 7, Verenigd Koninkrijk", 
Oostenrije°  en Zweden651 . 
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Vraag 4: Welke lidstaten sluiten vluchtelingschap bij het ontbreken van centraal gezag uit? 

Vluchtelingschap bij het ontbreken van centraal gezag wordt uitgesloten in Duitsland 638 , 
Frankrijk6" en Oostenrijk640 . 
In Zweden641 , het Verenigd Koninkrijk" 2, Nederland', Belgie en Italie' wordt 
vluchtelingschap niet uitgesloten. 
Op grond van de gebruikte literatuur is de positie van de overige lidstaten op dit punt niet 
te achterhalen. 

Vraag 5: Welke lidstaten erkennen in een situatie van burgeroorlog wel vervolging door andere 
autoriteiten die 'over een deel van het grondgebied ....feitelijk gezag uitoefenen' (par. 6)? 

In Duitsland652  wordt vervolging door andere autoriteiten in een situatie van burgeroorlog 
niet erkend. De positie van Nederland is niet duidelijk 653 . Over de andere lidstaten kan op 
grond van de gebruikte literatuur geen uitsluitsel worden gegeven. 

Vraag 6: Welke lidstaten aanvaarden de mogelijkheid om van een binnenlandsvluchtalternatief 
bij "effectieve bescherming in een ander deel van ztjn eigen land" (par. 8), ook indien vervolging 
van de overheid zelf afkomstig is? 

Duitsland654, Oostenrijk655  en Denemarken 656  aanvaarden het binnenlands vluchtalternatief 
zelfs als de vervolging van de overheid afkomstig is. 
In Frankrijk657  en Nederland"' wordt het binnenlands vluchtalternatief aanvaard als 
vervolging afkomstig is van locale autoriteiten of derden. 

6" B. Vermeulen e.a. 1998, p. 24. Er geldt een uitzondering wanneer de troepen van de staat op grond van 
een van de vervolgingsgronden de tegenstanders proberen te vernietigen. 
6" B. Vermeulen e.a. 1998, p. 24. 

K. Hullmann in: ed. J.Y. Carlier e.a 1997, p. 45. De vervolging moet de staat aan te rekenen zijn. 
641  Hoofdstuk 3 sectie 2 Aliens Act (1.1.97). 
642  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 25. 

Rechtbank Den Haag (REK), 27.08.98, nr. Awb 98/3068 in: jurisprudentie vreemdelingenrecht, afl. 12, 
jrg. 2, 14.09.98, p. 703 e.v. 
644  D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier e.a 1997, p. 97. 
645  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 25. 
646  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 28. 
647  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 28. 

B. Vermeulen e.a.1998, p. 28. 
649  D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 97. 
650  K. Hullmann in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 45. 
651  Hoofdstuk 3 sectie 2 Aliens Act (1.1.97). 
652  UNHCR rapport 1998 p. 65. 
653  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 28. 
654  Oberverwaltungsgericht NRW 24-11-1992 14A 1054/89. 
655  K. Hullmann in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 44. 
656  UNHCR rapport 1998 p. 45. 



Het Verenigd Koninkrijk erkent het binnenlandsvluchtalternatief alleen als de vervolger 
een derde partij is, tenzij 'it can be shown that the state's mandate does not run to the 
whole of the territory nominally under it's control'" 9.0p grond van de gebruikte literatuur 
kan geen duidelijkheid verschaft worden over de overige lidstaten. 

Vraag 7: welke liclstaten vereisen voor vluchtelingschap "sur place" dat de activiteiten "de uiting 
en voortzetting zijn van een reeds in het land van herkomst bestaande overtuiging" (pm.. 9.2), 
het zogenaamde continufteitsvereiste? 

In Belgir en Denemarken" is niet vereist dat de activiteiten een voortzetting zijn van 
reeds in het land van herkomst bestaande overtuiging. 
In Frankrijk662 , Nederland' en Duitsland" is continuiteit wel vereist. Over de overige 
lidstaten kan op grond van de gebruikte literatuur geen uitsluitsel worden gegeven. 

Vraag 8: in welke lidstaten wordt vluchtelingschap op grond van dienstweigering en desertie-
afgezien van gevallen van discriminatoire bestraffing of behandeling- ook aanvaard op andere 
gewetensgronden dan de in par. 10 genoemde gewetensgrond van deelname aan handelingen 
die onder de uitsluitingsgronden van artikel IF van Geneve vallen'? 

Religie vormt in Duitsland, Griekenland"5  en Belgie666  een gewetensgrond voor 
vluchtelingschap op grond van dienstweigering. In Belgie 667  vormt het behoren tot een 
etnische minderheid ook nog een grond voor vluchtelingschap. 
In Spanje moet angst gebaseerd zijn op echte filosofische, ideologische, of politieke 
standpunten gericht tegen een specifiek systeem". 
In Italie wordt erkend dat iemand vluchteling kan zijn op grond van politieke motieven als 
hij deserteert uit het leger vanwege politieke motieven 665. 
Nederland erkent, zelf als er geen sprake is van discriminatoire behandeling of straffen, dat 
situaties zoals beschreven in paras. 170 en 171 UNHCR Handboek kunnen leiden tot 
vluchtelingschap670 . 

659  B. Vermeulen ca. 1998, p. 22. 
658  B. Vermeulen e.a. 1998, p. 22. 
659  UNHCR rapport 1998, p. 23. 
669  D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier c.a. 1997, p. 70-71. Van belang is dat de autoriteiten in het land van 
herkomst van het bestaan van deze activiteiten afweten en dat dit dusdanig geinterpreteerd worth door de 
autoriteiten dat dit leidt tot vervolging bij terugkeer naar het land van herkomst 

P. Lynggaard in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 311-312. 
662  K. Schrank, C. Pena Gallant) in: ed. J.Y. Carlier c.a. 1997, p. 384-385. De actie die voortgezet wordt in 
Frankrijk moet de asielzoeker in een situatie van risico voor vervolging plaatsen of er moet een link zijn 
tussen deze activiteiten en de eerdere vervolging 
663  D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 495. 
664  K. Hullmann in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 285-286. 
665  P. Naskou- Perraki in: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 455. 
666  UNHCR rapport 1998 p. 38. 
669  UNHCR rapport 1998 p. 38. 
668  C. Pena Galianoin: ed. J.Y. Carlier e.a. 1997, p. 370. 
669  UNHCR rapport 1998 p. 79. 

D. Vanheule in: ed. J.Y. Carlier c.a. 1997, p. 503-504. Para.170: deelname aan militaire acties tegen 
iemands politieke, morele en religieuze overtuiging. Para.171: ondanks deze overtuiging is het niet genoeg 

228 



In het Verenigd Koninkrijk gaat het in ieder geval om politieke gewetensbezwaren tegen 
een bepaald regime in de zin van para. 171 UNHCR Handboek671 . 
Op grond van de gebruikte literatuur kan geen uitsluitsel worden gegeven over de overige 
lidstaten. 

om alleen een geschil te hebben met de regering. Echter als er sprake is van een militaire actie, waarmee de 
deserteur niet geassocieerd wil worden, wordt veroordeeld door de internationale gemeenschap als zijnde 
tegen de grondregels van menselijk gedrag dan kan bestraffing voor desertie gezien worden als vervolging. 
671 UNHCR rapport 1998, P.  108. 
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8.3 De geschiedenis van de nationale immigratie- en asielwetgevingen 

Om enig historisch inzicht te krijgen in de wetgevende activiteiten in de lidstaten op het 
gebied van immigratie en asiel hebben wij, door inventarisatie van berichtgeving in 
Migration News Sheet (MNS) over de periode 1991 - 1998, de voorgenomen en doorge-
voerde wetswijzigingen in 12 lidstaten onderzocht. Wij hebben zowel gekeken naar de 
vraag, of bij die wetswijzigingen thema's aan de orde kwamen die door besluiten van Ad-
Hoc groep Imtnigratie en JBZ-raad werden behandeld, als naar het verband dat in de 
berichtgeving zelf met die besluiten werd gelegd. Nu de berichtgeving in MNS bestaat uit 
samenvattingen van wat in landelijke kranten werd vermeld, kan het beeld dat uit zo'n 
beperkt onderzoek naar voren komt slechts een grofkorrelige weergave van de werke-
lijkheid opleveren. Door deze gegevens te toetsen en te preciseren aan de hand van de ons 
beschikbare teksten van de nationale wetgevingen konden wij echter toch een tamelijk 
betrouwbare indruk krijgen van de strekking van de wetgevende activiteit die tussen 1991 
en nu in de lidstaten is ondernomen. 

Een schematische weergave van de historische ontwikkelingen in de lidstaten is hierachter 
opgenomen. Maar eerst volgen hier onze bevindingen. 

8.3.a. Algemene conclusie 
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Op basis van het materiaal uit de "Migration News Sheet" lijkt de algemene conclusie 
gerechtvaardigd dat de lidstaten zich in hun wetswijzigingen niet of nauwelijks laten sturen 
door Europese regelgeving. De inhoudelijke bepalingen uit de aanbevelingen, resoluties, 
besluiten en gemeenschappelijke optredens zijn vaak wel gedeeltelijk te herkennen in de 
ontwikkeling van de nationale wetgevingen. 

Ter illustratie kan de resolutie inzake harmonisatie van nationaal beleid met betrekking tot 
gezinshereniging van 1 juni 1993 dienen. Deze resolutie verplicht de lidstaten onder andere 
tenminste de "kerngezinsleden" in aanmerking te laten komen voor gezinshereniging. De 
Zweedse wetgeving is bijvoorbeeld in februari 1991 in zoverre gewijzigd dat alleen nog de 
kerngezinsleden van vluchtelingen ook recht hebben op asiel. Andere familieleden komen net 
als andere vreemdelingen onderaan de lijst personen die wachten op reguliere migratie naar 
Zweden binnen het jaarlijks vastgestelde quotum. In Denemarken werd in 1998 voorgesteld 
het recht op gezinshereniging met ouders van zestig jaar of ouder geheel af te schaffen. In de 
wijzigingen in de wetgevingen van andere landen zoals ze zijn opgenomen in de berichten in 
de Migration News Sheet is dit beginsel niet terug te vinden; waarschijnlijk omdat 
gezinshereniging in de wetgevingen al beperkt was tot de kerngezinsleden. 

Een aantal landen heeft een zogenaamde "wachttermijn" ingevoerd alvorens het recht op 
gezinshereniging gerealiseerd mag worden. Het invoeren van een "wachtttermijn" is een van 
de "principes" ten aanzien van het beleid van lidstaten inzake gezinshereniging die in de 
resolutie is geformuleerd. De resolutie geeft staten de vrijheid al of niet een wachttermijn in te 
voeren. Een wachttertnijn wordt op volstrekt niet tot de resolutie herleidbare momenten 
ingevoerd in de nationale wetgeving van verschillende lidstaten. Frankrijk voert bijvoorbeeld 
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een wachttermijn in ongeveer gelijktijdig met de totstandkoming van de resolutie en had het 
wetsontwerp daartoe al eerder goedgekeurd, terwijl Italie ongeveer 2 1/2 jaar na de resolutie 
een wachttermijn invoert. Denemarken daarentegen besluit pas in 1998 tot invoering van een 
wachttermijn. 
ItaliE maakt in 1995 gezinshereniging afhankelijk van het beschikken over voldoende 
inkomen. De resolutie geeft staten expliciet het recht om gezinshereniging afhankelijk te 
maken van dergelijke voorwaarden. 

Het voorbeeld van de invoering van nationale regels die inhoudelijk samenhangen met de 
resolutie met betrekking tot gezinshereniging is representatief voor het verschijnsel dat 
versnipperde gedeelten van Europese regelgeving wel terug te vinden zijn in de wetten en 
wetswijzigingen van de lidstaten, maar dat zij ofwel geruime tijd voor totstandkoming van 
de Europese tekst, ofwel ongeveer gelijktijdig, ofwel geruime tijd erna in de nationale 
wetgevingen opgenomen worden. Er volgt op de totstandkoming van een Europese tekst 
ten aanzien van een bepaald onderwerp geen golf van nationale wetgeving ter 
implementatie van de inhoudelijke bepalingen uit de Europese tekst. Als dergelijke 
bepalingen al geimplementeerd worden gebeurt het stukje bij beetje, op momenten die op 
het eerste gezicht willekeurig lijken. 

Voor zover bepaalde regels of verplichtingen geruime tijd eerder in nationale wetgeving te 
vinden zijn dan het moment van vaststelling van diezelfde regels in een Europese tekst, kan 
de vraag gesteld worden in hoeverre bepaalde staten bewust of onbewust een 
voortrekkersrol hebben gespeeld om bepaalde problemen op Europees niveau aan te 
pakken. Er is bijvoorbeeld in de resolutie ten aanzien van gezinshereniging van 1993 in 
beginsel vier aandacht besteed aan het verschijnsel schijnhuwelijk. Volgens dit beginsel vier 
was het staten toegestaan verblijf te weigeren als een huwelijk uitsluitend ten behoeve van 
het verkrijgen van een verblijfsstatus gesloten lijkt te zijn. Ongeveer viereneenhalf jaar 
later, op 4 december 1997, werd vervolgens een Europese resolutie aanvaard ter bestrijding 
van schijnhuwelijken. Deze resolutie bevat de bepaling dat als er factoren zijn die het 
vermoeden schragen dat een voorgenomen huwelijk een schijnhuwelijk is, de bevoegde 
autoriteiten pas na onderzoek of het huwelijk geen schijnhuwelijk is de op het huwelijk 
gebaseerde verblijfsvergunning afgeven. 

Een dergelijke bepaling is al terug te vinden in de Nederlandse wetgeving ter voorkorning 
van schijnhuwelijken, die op 1 november 1994 in werking is getreden. Frankrijk had zelfs 
al op 1 juni 1993, ongeveer gelijktijdig met de aanvaarding van de resolutie inzake 
gezinshereniging waarin schijnhuwelijken voor het eerst op Europees niveau aan de orde 
kwamen, een zeer strenge controle op schijnhuwelijken ingesteld. 

De berichtgeving uit de "Migration News Sheet" biedt niet voldoende 
achtergrondinformatie om na te gaan of bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk 
daadwerkelijk een voortrekkersrol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de resolutie 
van 1997. In ieder geval moge duidelijk zijn dat op het moment dat er binnen Europa een 
zodanige overeenstemming bestond over de aanpak van schijnhuwelijken dat deze 
overeenstemming in een resolutie vastgelegd kon worden, enkele lidstaten de in de resolutie 
opgenomen principes reeds hadden opgenomen in bun wetgeving. Er kan niet afgeleid 
worden of deze staten zich bij de totstandkotriing van bun wetgeving ter voorkoming van 



schijnhuwelijken jets hebben aangetrokken van de resolutie van 1993. Uit de berichtgeving 
in de Migration News Sheet blijkt niet dat er in enige andere staat initiatieven zijn genomen 
tot invoering van regelgeving ter voorkoming van schijnhuwelijken. 

De vraag naar het al of niet vervullen van een voortrekkersrol door verschillende staten 
alvorens de totstandkoming van een Europese tekst kan ook gesteld worden bij de resolutie 
inzake kennelijk ongegronde asielverzoeken (30 november / 1 december 1995). In Belgie, 
Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk waren al 
geruime tijd voordat de resolutie inzake kennelijk ongegronde asielverzoeken werd 
aangenomen wetsvoorstellen in omloop die een deel van de inhoud van de latere resolutie 
incorporeren. 
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De notie "kennelijke ongegrondheid" van asielverzoeken (bijvoorbeeld indien een 
asielzoeker uit een veilig land van herkomst afkomstig is) was al een gangbaar principe ruim 
voor de resolutie, evenals het idee van versnelde procedures voor asielzoekers wier verzoek 
als kennelijk ongegrond is afgedaan. De resolutie lijkt dan ook eerder een vervolg te zijn op 
een al in gang gezet proces dan een drijfveer om wetswijzigingen te gaan doorvoeren. 

8.3.b. De invloed van de Schengen UitvoeringsOvereenkomst en de Overeenkomst van Dublin 
op de nationale wetgeving van staten die parttj zijn btj deze overeenkomsten 

Uitgaande van de informatie uit de 'Migration News Sheet' lijken de Schengen 
UitvoeringsOvereenomst (SUO, in werking gesteld op 26 maart 1995) en dan met name de 
asielparagraaf van de SUO en de Overeenkomst van Dublin (0vD, in werking getreden op 
1 september 1997) van alle Europese regelgeving nog de grootste invloed te hebben gehad 
op de wetgeving van de lidstaten. Deze verdragen vormen de enige voorbeelden van 
Europese regelgeving die door meerdere staten die partij zijn bij beide overeenkomsten 
expliciet genoemd worden als redenen voor wetswijzigingen. 

Daarom wordt hieraan in het onderstaande afzonderlijk aandacht besteed. De 
wetswijzigingen naar aanleiding van de asielparagraaf van de SUO en de latere OvD in de 
verschillende staten, zoals ze zijn opgenomen in de berichten in de 'Migration News Sheet', 
worden kort op een rij gezet. De OvD die op 1 september 1997 in werking is getreden 
bevat gelijksoortige bepalingen ten aanzien van de verdeling van de verantwoordelijkheid 
voor de behandeling van in een van de aangesloten staten ingediende asielverzoeken als de, 
tot 1 september 1997 tussen de Schengenstaten geldende, asielparagraaf van de SUO. 
Wetswijzigingen die in de lidstaten hebben plaatsgevonden vanwege de asielparagraaf van 
de SUO/OvD komen in chronologische volgorde aan de orde. 

In Denemarken heeft in 1991 een wijziging van de Vreemdelingenwet plaatsgevonden met 
als expliciet doel de ondertekening van de OvD mogelijk te maken. De oude bepaling dat er 
vanuit Deense ambassades in andere lidstaten van de Europese Unie asiel gevraagd kan 
worden in Denemarken moest hiertoe worden afgeschaft. 



Indien de vreemdeling via een van de andere Schengen-staten Ooostenrijk heeft bereikt 
wordt er vanuit gegaan dat aan bovengenoemde voorwaarden voor terugsturen naar het 
betreffende derde Schengen-land is voldaan. 
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Het Italiaanse parlement debatteerde in januari 1991 over een voorstel voor een nieuwe wet 
op imtnigratie en asiel waarin de verplichtingen voortvloeiend uit de SUO opgenomen 
zouden worden. Het Akkoord van Schengen en de SUO werden op 23 september 1993 
geratificeerd en op dezelfde datum werd aan de overeenkomsten aangepaste wet- en 
regelgeving gepubliceerd. 

In Oostenrijk circuleerde al in november 1991 een wetsvoorstel dat vooruitliep op de 
inwerkingtreding van de SUO en de OvD: een asielverzoek zou als dit voorstel het tot wet 
zou brengen alleen nog in behandeling worden genomen als de asielzoeker rechtstreeks uit 
het herkomstland in Oostenrijk was aangekomen. Dit voorstel leidde tot veel kritiek 
omdat er geen enkele controle was voorzien op de gang van zaken in het derde land (Er 
werd niet gecheckt of het betreffende land de asielzoeker zou terugnemen en of, indien 
noodzakelijk, bescherming tegen refoulement volgens het Verdrag van Geneve geboden 
zou worden). De incorporatie van de bepalingen uit de SUO/OvD in een voorstel voor een 
nieuwe Vreemdelingenwet van mei 1996 vond tegelijkertijd plaats met een verbetering van 
de in de wet opgenomen procedure ten aanzien van asielzoekers die niet rechtstreeks naar 
Oostenrijk waren gekomen. Na inwerkingtreding van deze wet zou er voortaan eerst een 
controle plaatsvinden of uitzetting naar het derde land daadwerkelijk mogelijk is en of, als 
betrokkene een vluchteling zou blijken te zijn, bescherming volgens het Verdrag van 
Geneve gegarandeerd is. 

In Duitsland was zelfs een Grondwetswijziging noodzakelijk om de in de SUO vervatte 
bepalingen te kunnen uitvoeren. Artikel 16 van de Duitse Grondwet garandeerde asiel aan 
eenieder die vervolgd wordt. De afspraken in het kader van de SUO over welk land 
verantwoordelijk is voor een asielverzoek waren onverenigbaar met dit grondwetsartikel. 
Pas na vele parlementaire discussies (vanaf 1991) was in mei 1993 een meerderheid van het 
parlement bereid dit artikel 16 te wijzigen. Het bereikte "Asyl Kompromiss" bevatte een 
veelomvattend programma voor de hervorming van het asielrecht, waarin de concepten van 
"kennelijk ongegrond" zijn van asielverzoeken en "veilige derde landen" reeds 
voorkwamen. De nieuwe wetgeving leek verder te gaan dan voor de ratificatie van de SUO 
strikt genomen noodzakelijk was. Kennelijk heeft de SUO in Duitsland het gevoel 
opgeroepen dat een verdergaande samenhangende reeks maatregelen noodzakelijk was om 
Duitsland geen aantrekkelijker asielland dan andere Europese landen te laten zijn. 

Ook Frankrijk anticipeerde reeds in mei 1993 op de inwerkingtreding van de SUO door een 
wetsvoorstel te formuleren waarin de bepaling was opgenomen dat voortaan aan alle 
asielzoekers die via veilige derde landen, met name andere lidstaten van de Europese Unie, 
Frankrijk bereikten toegang zou worden geweigerd. De Franse Raad van State weigerde 
deze bepaling te accepteren, met als gevolg dat er eerst een grondwetswijziging nodig was 
om het recht op asiel uit de grondwet te schrappen, alvorens de SUO en later de OvD 
geimplementeerd zouden kunnen worden. Op 27 oktober 1993 werd een wet aangenomen 
ter wijziging van de Grondwet. 
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De Nederlandse Eerste Kamer stemde op 13 februari 1993 in met de ratificatie van de SUO. 
Op 1 januari 1994 trad de nieuwe, in overeenstemming met de bepalingen van Schengen 
zijnde, Vreemdelingenwet in werking. Nederland leek lange tijd het land te worden dat als 
laatste de OvD zou ratificeren. Een belangrijke hindernis werd gevormd door de eis van de 
Nederlandse Tweede Kamer dat het Europese Hof van Justitie een rol zou krijgen in de 
controle op en toetsing van de naleving van de OvD. Na enige druk stemde de Tweede 
Kamer op 30 januari 1996 toch in met de ratificatie van de OvD. Hieraan gingen geen 
verdere wetswijzigingen vooraf: de in 1994 na ratificatie van de SUO ingevoerde wet- en 
regelgeving was zonder verder aanpassingen bruikbaar voor toepassing van de bepalingen 
van de OvD. 

Het Spaanse parlement aanvaardde in maart 1994 verscheidene amendementen op de 
asielwet. Daarin was onder andere opgenomen dat niet langer ieder asielverzoek na 
aankomst van de asielzoeker op Spaans grondgebied in behandeling zou worden genomen. 
Hiermee anticipeerde Spanje op de inwerkingtreding van het de SUO en later de OvD. 
Ierland was het laatste land dat de OvD heeft geratificeerd. Voorafgaand aan de ratificatie 
op 12 september 1997 moest de nationale wet- en regelgeving aangepast worden. De nieuwe 
Vreemdelingenwet was al aangenomen op 26 juni 1996, maar de uitvoeringsregels lieten op 
zich wachten. Omdat het onder andere regelgeving ter uitvoering van de OvD betrof, 
wilde het Terse Parlement de totstandkorning van deze regelgeving afwachten alvorens de 
OvD te ratificeren. 

*** 

In de Migration News Sheet worden ook enkele voorbeelden van regelgeving genoemd die 
in verschillende staten wordt ingevoerd als gevolg van het niet-asielrechtelijke deel van 
Schengen: 
Frankrijk heeft bijvoorbeeld in augustus 1993 maatregelen genomen ter compensatie van de 
inwerkingtreding van het Akkoord van Schengen door te bepalen dat in een straal van 20 
kilometer vanaf de grens identiteitscontrole toegestaan zou blijven. 
Nederland stelde ter compensatie van de afschaffing van controle aan de binnengrenzen in 
mei 1994 het zogenaamde "Mobiel VreemdelingenToezicht" in ten behoeve van 
vreemdelingentoezicht aan de Nederlandse zijde van de Duitse en Belgische grens. 

De Portugese regering werd in januari 1993 door de Schengen-partners onder druk gezet om 
een restrictievere immigratiewet in te voeren. (Mede) als gevolg van deze druk werd een 
zeer strenge immigratiewet ingediend die tot zware kritiek van mensenrechtenorganisaties 
leidde. Opmerkelijk is dat de politieke druk van Schengen-partners wellicht meer invloed 
heeft gehad op de ontwikkeling van de Portugese wet- en regelgeving dan de in de SUO zelf 
vervatte juridische verplichtingen. Een wetsvoorstel was al een half jaar eerder naar de 
president gestuurd ter goedkeuring, samen met een wet ter ratificatie van de SUO. Deze 
twee wetsvoorstellen waren met elkaar verbonden omdat de nieuwe vreemdelingenwet 
maatregelen ter uitvoering van de SUO bevatte. 

Tot zover de conclusies met betrrekking tot het materiaal uit de MNS. Voor verdere 
details wordt verwezen naar de hierachter afgedrukte schema's. 



Belgie 

1991 	Ianuari  Voorstel minister van justitie wet te amenderen om procedure te versnellen. 

Mei Debat in de Senaat over voorgestelde amendementen Asielwet. Voorstellen in deze wet: 
afwijzing indien asielzoeker geen vaste verblijfplaats heeft waar autoriteiten hem/haar kunnen 
bereiken. Niet langer mogelijk 2e asielverzoek te doen na definitieve afwijzing le. Detentie in 
transitruimte vliegveld mogelijk voor periode tussen 15 dagen en 2 maanden. Lijst van veilige 
landen. Geen automatische schorsende werking als last tot uitzetting is gegeven en beroep nog 
hangt. Aanvraag niet ontvankelijk als asielzoeker geen verdere informatie kan verschaffen. 

.j3fl Op 18 juli is de nieuwe Asielwet goedgekeurd door het Parlement. 

September Nu is duidelijk geworden dat onder de nieuwe wet aan de grens asielzoekers 
geweigerd kunnen worden uit landen war "tenminste 5% van het totale aantal asielzoekers het 
afgelopen jaar vandaan kwam, maar niet meer dan 5% een vluchtelingenstatus heeft gekregen", 
tenzij hij/zij ernstig risico op vervolging volgens het verdrag kan bewijzen. 

1992 	Augustus  Raad van Ministers heeft een wetsvoorstel en richtlijnen geaccepteerd m.b.t. 
asielaanvragen. Voorstellen: Als er geen serieuze aanleiding is te veronderstellen dat een 
persoon vervolging te vrezen heeft en betrokkene dat niet aannemelijk kan maken, kan 
asielaanvraag geweigerd worden. De "2 x 5%-regel" zal afgeschaft worden. Ms aanvraag niet-
ontvankelijk is: snelle beroepsprocedure mogelijk met schorsende werking. Termijn opstarten 
beroepsprocedure verkort. Afwijzing aanvraag mogelijk vanwege nationale veiligheid, openbare 
orde. 

1993 	Februari  Senaat heeft wetsvoorstel (derde wijziging Vreemdelingenwet) geaccepteerd. Doel: 
verdere versnelling procedure. Voorstellen: geen toelating voor asielzoekers die geen bewijs 
kunnen leveren. Administratieve detentie (maximaal 2 maanden in plaats van tot op heden 
maximal 1 maand.) mogelijk als er last tot uitzetting is afgegeven. 

Mei Parlement heeft wet gericht op het beperken van de administratieve vertragingen voor 
gezinshereniging aangenomen. 

LI Wet op nationaliteit aangenomen. Niet huger onderscheid tussen personen die de Belgische 
nationaliteit door geboorte of door naturalisatie hebben verworven. Langer samenwonen 
voordat buitenlandse huwelijkspartner van Belgisch onderdaan Belgische nationaliteit kan 
aanvragen. 

December  Wetsvoorstellen gepresenteerd met als doel bestrijding van vrouwenhandel. Januari 
1994 zal wetsvoorstel volgen. Mensensmokkel lu-ijgt eigen delictsomschrijving. Straf tenminste 
5 jaar gevangenisstraf. Meer opsporingsbevoegdheden in buitenland, i.v.m. internationale 
netwerken. 

1994 

1995 	December  Zeer strikte wetsvoorstellen inzake illegale vreemdelingen en asielzoekers 
aangenomen door Kabinet. Voorstellen: vrijwel onbeperkte administratieve detentie mogelijk 
(geen maximum termijn), straf voor personen die illegale vreemdelingen helpen, zwaardere 
sancties voor vervoerders van personen zonder de juiste documenten, asielzoekers mogen niet 
langer woonplaats kiezen maar worden naar opvangcentra gestuurd. 

1996 	Tanuari  Nieuwe wet op naturalisatie in werking. Hoofddoel: vereenvoudiging van de 
procedure. Kritiek op de wet: mogelijkheid tot zeer arbitraire beslissingen zou door nieuwe wet 
zijn toegenomen. 

April  Nieuwe wijziging vreemdelingenwet: op 4 april heeft Parlement wet aangenomen die 
bewegingsvrijheid van asielzoekers beperkt en die de verblijfsperiode van valse studenten 
inperkt. Asielzoekers zullen voortaan in gesloten opvangcentra worden gehuisvest zolang de 

Schematische weergave van de ontwikkeling van de nationale wetgevingen 
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ontvankelijkheid van hun aanvraag wordt onderzocht en na afwijzing van hun aanvraag. De 
verantwoordelijkheid van vervoerders wordt opnieuw uitgebreid: zij moeten in de toekomst 
niet alleen documenten van passagiers checken maar ook middelen van bestaan. 

1997 	Herfst(?)  Nieuwe vreemdelingenwet in werking getreden. Onder andere zal niet langer een 
uitkering worden verstrekt aan afgewezen asielzoekers die Belgie moeten verlaten. (Artikel 57). 

1998 	j i i Li Door uitspraak van Arbitragehof kan artikel 57 van nieuwe Vreemdelingenwet niet langer 
toegepast worden: ook afgewezen asielzoekers die nog een beroep hebben lopen hebben recht 
op sociale voorzieningen. 

Juni Op 23 Juni heeft Commissie van de Senaat unaniem aanbevelingen aangenomen ter 
verbetering van de vreemdelingenwet. Aanbevelingen: visa minstens maand geldig, af-wijzing 
visumaanvraag moet altijd gemotiveerd worden, ambtenaren die interviews afnemen moeten 
beter opgeleid worden, afgewezen asielzoekers moeten recht behouden op medische bijstand, 
maar ook op voedsel en behuizing, straf voor "helpers van illegalen" moet beter gedefinieerd 
om humanitaire hulp uit te sluiten van bestraffing, aparte afdeling van het 
"Vreemdelingendepartement" moet zich buigen over legaliseren bepaalde groepen illegalen. Er 
moet nieuwe tijdelijke status gecreeerd worden die werk en sociale zekerheid mogelijk maakt. 
Maximum detentie in afwachting van uitzetting 5 i.p.v. 8 maanden. Aparte regels moeten 
worden opgesteld voor AMA's. 
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Denemarken 

1991 	Mei Voorstel wijziging vreemdelingenwet om ondertekening Dublin mogelijk te maken: niet 
'anger mogelijkheid asiel te vragen vanuit ambassades in EG landen. Andere reden voor het 
voorstel tot wetswijziging is het mogelijk maken van het in behandeling nemen van een 
asielaanvraag als het Vluchtelingenverdrag daar niet toe verplicht, mar als verblijf of 
humanitaire gronden geeigend is. 

Jail Noodzakelijke wetswijzigingen doorgevoerd om Dublin te kunnen ondertekenen: op 13 
juni Dublin ondertekend. 

1992 	lanuari Speciale wet om 200 Palestijnen uit Libanon te laten blijven op humanitaire gronden 
voorgesteld. 

April Zeer strikt wetsvoorstel, doel: terugdringen aantal asielzoekers / immigranten. 
Voorstellen: pas na 7 jar, legaal verblijf toestemming een buitenlandse partner te trouwen. Pas 
na vier (in plaats van huidige 2) jar zelfstandige status voor getrouwde partners. Pas na 7 jaat-
legaal verblijf gezinshereniging met 65 +-ouders (indien zij geen andere kinderen hebben) 
mogelijk. Standard afname vingerafdrukken van asielzoekers. Arrestatie mogelijk als asielzoeker 
zich niet meldt op verzoek van de autoriteiten. Geen automatische schorsende werking in geval 
van beroepsprocedure. Als asielverzoek afgedaan wordt als ongegrond geen recht om in beroep 
te gaan. 

Lai Strikte wet (zie boven) aangenomen door Parlement. 

1993 	November Versoepeling regels voor alleenstaande minderjarige asielzoekers: onder de 18 jar 
geen gevangenisstraffen (tenzij geweld gebruikt of weigering voor rechtbank te verschijnen). Niet 
langer uitzetting zodra leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. 

1994 	Mart minister van Binnenlandse Zaken introduceert op 2 mart een nieuwe wet met als doel 
versnelling van de asielprocedure. De "Asielraad" wordt verkleind met als doel snellere 
beslissingen. Extra ambtenaren ingezet om bottlenecks in procedure weg te werken. Niet langer 
klacht bij Ombudsman mogelijk na afwijzing beroep op humanitaire gronden. 

Augustus Plan gelanceerd om ongegronde asielverzoeken van Oost-Europeanen binnen 24 uur af 
te handelen. Achtergrond: asielzoekers uit met name Baltische staten en Roemenie zouden 
verantwoordelijk zijn voor groot percentage misdaad door asielzoekers in Denemarken. 
Bovendien zou bewegingsvrijheid Oost-Europeanen in speciaal centrum beperkt moeten 
worden. 

1995 	Tanuari Nieuw voorstel asielwet: als asielzoeker zonder geldige reden zich niet meldt na oproep 
(voor interview, formulier invullen etc.) zal zijn aanvraag geannuleerd worden. Doel: 
terugbrengen vercragingen in afhandeling hangende zaken. Straf voor mensensmokkel wordt 
hoger; tot 36 maanden gevangenisstraf. 

Lath Sinds deze maand neemt de Deense politic standard vingerafdrukken af van asielzoekers. 
De EU staten willen alle vingerafdrukken van asielzoekers gaan bewaren in een Europese D-base. 
De Deense regelingen zullen de politic niet toestaan alle vingerafdrukken naar de Europese 
database te sturen. 

1996 	1.,1,n_ii Controle op verifieren van documenten wordt verscherpt ter voorkoming van het 
uitlekken van persoonlijke informatie van de asielzoeker naar de autoriteiten van het land van 
herkomst. 
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- 1997 

1998 	Mei Minister van Binnenlandse Zaken heeft op 1 mei de verwachting uitgesproken dat voor de 
zomervakantie zijn strikte wetgeving op asiel en integratie goedgekeurd zal zijn. Voorstellen: pas 
na 3 jaar recht op gezinshereniging. Afschaffing recht op gezinshereniging met 60 +-ouders. 
Partners in gearrangeerd huwelijk geen recht op gezinshereniging. Afschaffing automatisch recht 
op permanente status na drie jaar tijdelijke status. Alleen permanente verblijfsvergunning voor 
vreemdelingen die Deens spreken, geen schulden hebben en geen ernstige midaden hebben 
begaan, na succesvolle afsluiting tad- en integratiecursus van drie jaar. 

Juni Nieuwe vreemdelingenwet (zie mei 1998) bij eerste lezing op 26 juni, nog voor het 
zomerreces goedgekeurd door Parlement. 

Augustus Een toenemend aantal vreemdelingen dat niet meewerkt aan zijn/haar procedure 
wordt met sancties bestraft volgens maatregelen die op 26 juni 1998 in de wet zijn 
geintroduceerd. Het betreft met name asielzoekers die arriveren zonder documenten. Zij 
verliezen het recht op een financiele toelage en ontvangen alleen onderdak en voedsel. 
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Duitsland 

1991 	lanuari Discussie komt op gang over een eventuele wijziging van artikel 16 van de Grondwet. 
Dit artikel garandeert asiel aan een ieder die vervolgd wordt. 

Maart Discussie inzake de implementatie van de nieuwe Vreemdelingenwet: door de in de wet 
opgenomen plicht de Vreemdelingenpolitie te informeren over vreedelingen die een uitkering 
genieten kan de vertrouwensrelatie tussen ambtenaar en vreemdeling in het geding komen. 

JiLli Een parlementslid heeft een wetsvoorstel ingediend waarin vaste quota voor immigranten 
worden voorgesteld. Doel is verminderen van de instroom. 

Augustus Voorstel ingediend tot wijziging asielwet. Doel: versnelling van d procedure. 

September Debat tussen de drie grote partijen over het asielbeleid heeft geleid tot de instelling 
van een commissie die voorstellen tot versnelling en vereenvoudiging van de asielprocedure moet 
inifieren. 

1992 	Februari Het parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Minister van Binnenlandse 
zaken, gericht op de implementatie van het zogenaamde "asielcompromis"'. Doe!: versnellen 
procedure voor kennelijk ongegronde asielverzoeken, beperken bezwaar- en beroepsprocedures. 
Veel kritiek op het wetsvoorstel. 

Februari Ratificatie Schengen uitgesteld tot juni, omdat enkele grote partijen wijziging van het 
grondwettelijk recht op asiel als een voorwaarde voor ratificatie van Schengen beschouwen. 

April Op 30 april vond het parlementair debat over ratificatie van Schengen en wijziging artikel 
16 Grondwet plaats. De socialisten hebben hun verzet tegen wijziging artikel 16 opgegeven in 
ruil voor de toezegging van de confessionelen zich niet langer te verzetten tegen wetgeving ter 
beheersing van de immigratie. Ook overeenstemming bereikt over invoering speciale status voor 
oorlogsvluchtelingen. 

Juni Voldoende meerderheid in beide kamers orn invoering van de nieuwe maatregelen (zie april) 
per 1 juli mogelijk te maken. 

September Toch nog onenigheid over wijziging artikel 16 Grondwet. Verschillende voorstellen 
zijn gedaan: het vervangen van het grondwetsartikel door het Verdrag van 1951, het weren van 
asielzoekers uit landen waar geen vervolging plaatsvindt, weren van asielzoekers wier 
asielverzoek reeds is afgewezen door een andere (rechts-)staat. 

Oktober op 15 oktober is in het parlement niet de benodigde 2/3 meerderheid behaald em de 
Grondwet te kunnen wijzigen omdat de socialisten de stemming boycotten. De regering heeft 
daarop bekend gemaakt dat ze zich nu genoodzaakt voelt vanaf 2 november noodwetgeving te 
introduceren om de instroom te beperken. 

December Op 15 december hebben de socialisten met ruime meerderheid ingestemd met een 
wijziging van het constitutionele recht op asiel, met als doel het terugdringen van de instroom. 

1993 	Tanuari Tijdens de eerste lezing op 21 januari is de wet gericht op het wijzigen van artikel 16 
Grondwet aangenomen. Lijst van veilige derde landen wordt opgesteld. 

Mei Op 26 mei heeft het parlement met ruime meerderheid voor de wijziging van de Grondwet 
gestemd. Nieuwe asielwet kan nu op 1 juli klaar zijn. Onder andere zal daarin een bepaling over 
veilige landen en een bepaling over derde veilige landen worden opgenomen. 

Jul Constitutioneel Hof gaat niet aldtoord met onmiddellijke uitzetting na afwijzing wegens 
kennelijke ongegrondheid, zonder dat uitslag procedure in Duitsland mag worden afgewacht. 

Augustus Onenigheid over introductie immigratiewetgeving naat de reeds bestaande asielwet. 
Immigratie vindt nu pints zonder wettelijk kader. 
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November  Op 11 november is het parlement een debat over de nationaliteitswet begonnen. 
Voorstellen: acceptatie van dubbele nationaliteit,7 (in plaats van 15) jaar ononderbroken verblijf 
in Duitsland alvorens naturalisatie (5 jaar voor vluchtelingen), in Duitsland geboren kinderen 
van buitenlandse ouders zouden automatisc Duits onderdaan moeten kunnen worden. 

1994 	Lith Een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe asielwet is het aantal aanvragen met 66% 
gedaald. 

Augustus  Op 31 augustus is overeenstemming bereikt over nieuwe regelgeving voor de Federale 
Grenspolitie. Deze Grenspolitie mag verdachte personen tot 30 km landinwaarts controleren, en 
mag op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel onderzoek doen. 

1995 	November  Op 16/11 hebben de socialisten besloten een wetsvoorstel in te dienen voor een 
immigratiewet. Er zou een jaarlijks quotum moeten komen. Criteria zouden gelegen moeten zijn 
in economische noodzaak, humanitaire gronden en overige redenen zoals gezinshereniging. 

1996 	Februari  De liberalen hebben op 9 februari een voorstel gedaan voor een jaarlijks vastliggend 
quotum. 

April  Coalitiepartners hebben maatregelen genomen ter wijziging van de vreemdelingenwet. 
Deportatie veroordeelde vreemdelingen zal gemakkelijker worden, terwijl aan legaal verblijvende 
vreemdelingen meer rechten toegekend zullen worden. 

Mei Het Constitutionele Hof heeft geen ingrijpende wijzigingen van de asielwet van 1 juli 1993 
geeist (de wet waarin derde veilige landen, veilige landen van herkomst en de versnelde 
procedure is opgenomen). 

Augustus  Op 1 augustus hebben de socialisten (het in november 1995 aangekondigde) 
wetsvoorstel voor een immigratiewet met een jaarlijks quotum gepresenteerd. Quota zouden 
gebaseerd moeten zijn op de huidige immigratietrend (± 300.000 personen per jaar, inclusief 
personen van Duitse afkomst). 

Oktober  Parlementaire commissie inzake binnenlandse aangelegenheden heeft op 16 oktober de 
nieuwe vreemdelingenwet goedgekeurd. Deze wet regelt onder andere vereenvoudiging van de 
uitzetting van veroordeelde vreemdelingen en beeindigt de mogelijkheid tot het vrijlaten van 
gedetineerde uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van uitzetting. 

November  Het parlement heeft op 14 november bovengenoemde wet (zie oktober) 
goedgekeurd. 

December  op 19 december heeft de "Bundesrat"de nieuwe Vreemdelingenwet verworpen. De 
wet werd onder andere strijdig met het Vluchtelingenverdrag bevonden, de dubbele sanctie 
(gevangenisstraf en uitzetting werd afgekeurd. 

1997 	Juni  asielzoekers die na 15 mei zijn gearriveerd zullen niet langer een werkvergunning krijgen. 
Deze maatregel wordt verantwoord door te wijzen op het hoge werkloosheidspercentage in 
Duitsland. 

hili De confessionelen bereiden een wetsvoorstel voor ter wijziging van het constitutionele recht 
op asiel. Een dergelijk voorstel heeft het eerder niet gehaald. 

Jul Op 4 juli heeft de "Bundesrat" de nieuwe Vreemdelingenwet goedgekeurd. Deze wet maakt 
deportatie verplicht van vreemdelingen veroordeeld voor ernstige delicten, met name drugs- 
gerelateerde misdrijven, en deelname aan verboden gewelddadige demonstraties. 

December  Minister van Binnenlandse zaken heeft op 2 december een nieuw systeem 
aangekondigd dat misbruik van de asielprocedure moet tegengaan. Alle gegevens van personen 
betrokken bij mensensmokkel zullen centraal bewaard worden, ambassades, consulaten, etc. 
zullen toegang hebben tot deze informatie. 

1998 	Januari Door een uitspraak van het administratieve Hof moeten luchtvaartmaatschappijen 
voortaan de documenten van passagiers controleren, met name wat betreft de noodzakelijke 
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reisdocumenten en visa. 

Februari  Op 6 februari heeft de "Bundesrat" een voorstel goedgekeurd met als doe het 
onthouden van bijstand aan illegale vreemdelingen (uitgeprocedeerde asielzoekers, personen die 
illegaal Duitsland zijn binnengekomen en personen met een "Duldung"). Veel kritiek op het 
wetsvoorstel. 

April  Op 25 april heeft het parlement het wetsvoorstel inzake staatsburgerschap niet 
aangenomen. Deze wet zou het verkrijgen van Duits staatsburgerschap voor beperkte 
categorieen vreedelingen iets eenvoudiger hebben gemaakt. 

kW. Op 23 juni hebben de parlementaire commissies inzake binnenlandse zaken en gezondheid 
de wet goedgekeurd inzake de reduaie van bijstand aan afgewezen asielzoekers. Door deze wet 
getroffen personen zullen wel worden voorzien van voedsel, opvang en medische z,org. 

LI Op 10 juli heeft de "Bundesrat" bovengenoemde wet (zie juni) goedgekeurd. 
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Finland 

1991 	December  Wet aanvaard die op lokaal niveau stemrecht geeft aan buitenlandse onderdanen van 
Finland. Noordse inwoners zouden als de wet geaccepteerd wordt na 2 jaar mogen stemmen op 
lokaal niveau, andere buitenlanders na 4 jaar. 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 	November  Voorstel gedaan om het jaarlijkse quotum voor vluchtelingen te verdubbelen (tot dan 
toe 500 quotum-vluchtelingen per jaar). 

1997 

1998 	h._mi Parlement heeft niet ingestemd met wijziging wetboek van strafrecht. 0.g.v. art. 29 
Schengen zou een ieder die vreemdelingen zonder documenten helpt Finland binnen te komen 
beboet kunnen worden. Er wordt echter niet gesproken van strafbaar zijn i.v.m. het plegen van 
een misdrijf. Het "Constitutional Law Committee" constateerde ook dat door Finland aanvaarde 
internationale verplichtingen inzake mensenrechten in het gedrang zouden kunnen komen. 
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Frankrijk 

1991 tJti Op 10 juni heeft het parlement een wetsvoorstel aangenomen waarin geregeld wordt wie er 
recht heeft op gratis rechtsbijstand. Asielzoekers, illegale immigranten, ouders van franse 
kinderen wier verblijfsstatus nog niet goed is geregeld hebben daar geen recht op. 

Oktober Wetsvoorstel dat strenge straffen stelt op illegaal verrichten van arbeid aangenomen op 
15 oktober. Werkgevers worden strenger gestraft. Op smoltkelen van personen t.b.v. verrichten 
illegale arbeid staat vijf jaar. 

Oktober Wetsvoorstel gericht op herziening regels voor gezinshereniging ingediend. Meer 
bevoegdheden voor lokale overheden voorgesteld. 

November Op 13 november heeft het kabinet een wetsvoorstel aangenomen dat boetes regelt 
voor vervoerders van passagiers zonder documenten. 3 uitzonderingen geregeld: als de 
vervoerder handelde in "goed vertrouwen", als de passagier zonder documenten toegelaten 
wordt om asiel te vragen en als de asielaanvraag afgewezen wordt, maar niet akennelijk 
ongegrond" wordt geacht. 

1992 	Tanuari Wetsvoorstel ter bestrijding van illegale arbeid definitief aangenomen. Voorgestelde 
wijzigingen van de Senaat niet geaccepteerd. 

Januari Op 22 januari nieuwe vreemdelingenwet goedgekeurd. Meest controversiele regelingen: 
beboeten van vervoerders die ongedocumenteerden vervoeren en detentie van maximaal 30 
dagen voor personen wier toegang wordt geweigerd of wier asielverzoek onderzocht wordt op 
ontvankelijkheid. 

Februari Detentiebepaling van de nieuwe Vreemdelingenwet door Constitutionele Raad 
beoordeeld als strijdig met de Grondwet, omdat er geen juridische controle is op de uitvoering 
van de bepaling en omdat de detentieperiode te lang is. Ondanks de kritiek was de minister van 
Binnenlandse Zaken blij dat de Constitutionele Raad de notie van een transitzone aanvaardde. 

April Vanwege het bovenstaande oordeel van de Constitutionele Raad is er nieuw voorstel: 
detentie in transitzone mag ma2cimaal 24 dagen duren i.p.v. 30 dagen, na 48 uur mag de openbare 
aanklager zich ermee bemoeien, een rechter wordt betrokken na 4 dagen en opnieuw na 14 
dagen. 

Ji Op 17 juni nieuwe wet inzake "wachtzones" in plaats van "transitzones" aangenomen door 
de Senaat. Bedoeld voor legalisatie van de reeds bestaande praktijk van het detineren van 
passagiers wie toegang is geweigerd tot de eerste vlucht terug vertrekt. Maximum periode van 
dergelijke detentie nu verder teruggebracht van 24 naar 20 dagen. Na vier dagen toestemming 
van de rechter nodig voor verlenging met 8 dagen, volgende verlenging van wederom 8 dagen 
alleen mogelijk "op uitzonderlijke gronden". In geval van een kennelijk ongegrond asielverzoek 
is er beroep bij de rechter mogelijk, maar geen automatische schorsende werking. Wet treedt op 
9 juli in werking. 

1993 	Mei Op 13 mei heeft het parlement wet aangenomen ter wijziging van de wet op nationaliteit. In 
het algemeen wordt het moeilijker om de Franse nationaliteit te krijgen. Iedere negatieve 
beslissing op naturalisatieverzoek moet voortaan gemotiveerd worden. 

Mei Nieuwe wet waardoor asielzoekers toegang geweigerd kan worden zonder onderzoek van 
asielaanvraag, indien zij uit derde veilig land of andere EG-staat komen of als ze in een derde land 
of in een land in de regio van het herkomstland asiel hadden kunnen vragen (Op deze laatste 
categorie kritiek van de Raad van State). Dan worth asielverzoek afgedaan als kennelijk 
ongegrond. 

Juni Op 2 Juni is nieuwe wet inzake toegang en toelating vreemdelingen goedgekeurd door de 
Ministerraad. Belangrijkste nieuwe regels: Striktere criteria voor afgifte van een 
verblijfsvergunning voor lange termijn ("carte de 10 ans"). Buitenlandse getrouwde partner van 
Frans onderdaan krijgt pas na 1 jaar verblijfsvergunning en is in dat le jaar dus niet beschermd 
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tegen uitzetting. Pas na 2 (tot op heden 1) jaar legaal verblijf in Frankrijk gezinshereniging 
mogelijk. Illegale vreemdelingen hebben niet langer toegang tot sociale zekerheid. In afwachting 
van uitzetting zullen vreemdelingen zonder documenten systematisch 10 dagen (door rechter te 
verlengen tot 3 maanden) vastgezet worden in speciale centra. Bij gevaar voor de openbare orde 
kunnen vreemdelingen (zelfs na jarenlang verblijf in Frankrijk of ook als gezinsleden frame 
nationaliteit hebben) uitgezet worden. 

Juni Op 18 juni is de nieuwe vreemdelingenwet definitief aangenomen. Nog strengere criteria 
dan de wet die op 2 juni is aangenomen. Zeer strenge controle op schijnhuwelijken ingesteld. 
Mogelijkheden tot controle op identiteit verder uitgebreid. Recht op gezinshereniging kan 
slechts een keer (voor het hele gezin tegelijk) uitgeoefend worden. 

Jurn Op 24 juni gewijzigde wet op de nationaliteit definitief aangenomen. 

JJj Op 20 juli heeft de Staatsraad gecondudeerd dat de wijzigingen in de Nationaliteitswet niet 
strijdig zijn met de Grondwet. 

Jigi Op 9 juli heeft de Senaat de wet inzake toegang en toelating vreemdelingen aangenomen. Op 
10 juli heeft de Senaat de wet op de identiteitscontroles aangenomen zonder amendementen. 
Tenzij de Constitutionele Raad bezwaar heeft, zal de wet in werking treden. 

Augustus  De Constitutionele Raad heeft 8 van de 51 artikelen van de wet inzake toegang en 
toelating vreemdelingen beoordeeld als strijdig met de Grondwet. De Raad van State heeft de 
volgende maatregelen niet geaccepteerd: In geval van uitzetting automatische verbanning uit 
Frankrijk voor een jaar, gezinshereniging alleen toegestaan in 1 keer, verder 
verlengingsmogelijkheden van administratieve detentie van buitenlanders, het niet in 
behandeling nemen van door andere EGstaten afgewezen asielverzoeken en asielverzoeken 
waarvoor een andere Europese staat verantwoordelijk is o.g.v. Dublin. 

Augustus  De minister van Binnenlandse Zaken heeft n.a.v. de kritiek van de Raad van State op 
een aantal bepalingen van de nieuwe wet ter beheersing van de immigratie gepleit voor een 
herziening van de Grondwet. Met name omdat Schengen en Dublin hierdoor volgens hem 
onuitvoerbaar zijn geworden zolang de Grondwet niet wordt gewijzigd. 

Augustus  Op 10 augustus is de wet op identiteitscontrole in werking getreden. De 
Constitutionele Raad heeft alleen de bepaling afgekeurd dat er binnen een zone van 40 kilometer 
van de grens identiteitscontroles mogen plaatsvinden. Maatregel was bedoeld ter compensatie 
voor de inwerkingtreding van Schengen. D constitutionele raad vond een zone van meer dan 20 
kilometer een excessieve inbreuk op de individuele vrijheid. 

September  De Raad van State heeft de mening uitgesproken dat Frankrijk alleen kan besluiten 
asielverzoeken die door andere EGstaten zijn afgewezen niet te behandelen als er een 
grondwetswijziging komt. 

September  Op 22 september heeft de regering een nieuwe Vreemdelingenwet aangenomen, 
waarin de kritiek van de Constitutionele Raad (zie augustus) is verwerkt. Niet langer 
automatische "verbanning" bij uitzetting, alleen in heel uitzonderlijke gevallen verlenging 
administratieve detentie van 7 dagen met nog eens drie dagen mogelijk, waartegen bezwaar kan 
worden ingediend. Maatregelen tegen schijnhuwelijken jets verzacht: Toegang tot tolk, dokter, 
advocaat, bezoekrecht etc. geregeld voor vreemdelingen die vastzitten wegens het niet 
verschaffen van inlichtingen omtrent identiteit. 

Oktober  De senaat heeft op 12 oktober zonder enige amendementen de herziene wet inzake 
immigratie aangenomen. 

Oktober  Op 27 oktober is er een wet aangenomen ter wijziging van het in de grondwet 
opgenomen recht op asiel. Doel mogelijk maken van niet in behandeling nemen asielverzoeken 
in het kader van Schengen. 

November  nieuwe wet ter wijziging van de Grondwet aangenomen door het parlement. 

November  De op 12/10 door de senaat goedgekeurde wet is in de nacht van 25 op 26 november 
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aangenomen door het Parlement, zonder noemenswaardige oppositie. 

1994 	December Wet aangenomen die ten doel heeft het tegengaan dat vreemdelingen die niet 
rechtmatig verblijven geholpen en ondersteund worden. 

1995 

1996 	Januar;  Minister van binnenlandse zaken zal op kone termijn verdere maatregelen nemen die de 
positie van statushouders, illegalen en asielzoekers zal beInvloeden. 0.a. inname van paspoort 
van degenen die de immigratiewetgeving misbruiken, opzetten systeem ter vergelijking 
vingerafdrukken, etc. 

Maart In het kader van een aangekondigde herziening van de Vreemdelingenwet zal er ook een 
lijst komen met veilige landen (landen waar, in het algemeen, geen risico op vervolging bestaat). 
Asielzoekers uit deze landen zullen een versnelde procedure doorlopen en indien zij in beroep 
gaan geen schorsende werking. Ook voorstel om paspoon / reisdocument van asielzoeker van 
begin tot einde procedure in te nemen en meer regelmatige meldingsplicht (nu slechts lx per drie 
maanden). 

April  Parlementaire onderzoekscommissie m.b.t. illegale immigratie heeft op 16 april rapport 
openbaar gemaakt met 46 aanbevelingen ter beperking van de mogelijkheden tot binnenkomst 
en verblijf vreemdelingen in Frankrijk en ter vergemakkelijking uitzetting. (bijvoorbeeld 
administratieve detentie tot 45 dagen, systematische vingerafdrukvergelijkingen, getrouwde 
(buitenlandse) partner na 2 i.p.v. 1 jr. recht op verblijfsvergunning, database van verblijfsadressen 
van (illegale) vreemdelingen, alleen medische bijstand voor illegale in gevallen van acute nood en 
besmettelijke ziektes, registratiemaatregelen met als doel geen onderwijs voor kinderen van 
illegaal verblijvende ouders. 

Jat_n In maart aangekondigde wetswijziging uitgesteld. Prioriteit gelegd bij "humane en strikte 
uitvoering bestaande wetgeving". 

Oktober  Nieuwe wet op immigratie voorgesteld door minister van binnenlandse zaken. Doel: 
rechtzetten van enkele ontoepasbare maatregelen uit de Pasqua-wet van 1993 en het verbeteren 
van de middelen ter bestrijding van illegale immigratie. 

December  Parlement heeft aantal amendementen op de vreemdelingenwet goedgekeurd die de 
positie van vreemdelingen veel moeilijker maakt. De Senaat moet deze tekst nog goedlteuren. 

December  De hoogste administratieve rechtbank heeft bepaald dat alleen in geval van 
asielzoekers uit een staat die lid is van de Schengengroep besloten mag worden op grond van het 
feit dat er sprake is van een "veilig derde land" de aanvraag niet te behandelen. 

1997 	Januari  Op 29 januari heeft de parlementaire commissie inz. sociale zaken de wet op illegale 
arbeid geaccepteerd, incl. twee maatregelen gericht op bestraffing van werkgevers. 

Taiwan  Op 29 januari heeft de Senaat gestemd voor de intrekking van de meest strenge 
maatregelen van de nieuwe vreemdelingenwet. 

Februari  Nieuwe Vreemdelingenwet aangenomen door de Senaat na eerste lezing op 27 februari. 
Maatregel die registratie van degenen die vreemdelingen verblijf aanbieden mogelijk moest 
maken is afgezwakt. 

Maart Op 25 maart heeft het parlement de nieuwe vreemdelingenwet aangenomen. Op 26 maart 
heeft vervolgens de Senaat definitief de nieuwe vreemdelingenwet aangenomen. 

April  De constitutionele raad heeft 2 bepalingen van de nieuwe vreemdelingenwet afgekeurd en 
bij 8 bepalingen een voorbehoud uitgesproken. De meest controversiele bepalingen zijn echter 
goedgekeurd (vingerafdrukken, cenificaten van verblijfplaats, auto's doorweken, detentie). Pen 
van de afgekeurde maatregelen betreft de "vestigingsvergunning na 10 jaar": die blijft zonder 
formaliteiten te verlengen. Ha opslaan van gegevens van asielzoekers ook bekritiseerd. De 
Constitutionele Raad benadrukte de vertrouwelijkheid van informatie met betrekking tot 
asielprocedures. 
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jaai De minister van binnenlandse zaken heeft op 24 juni de prefecten gevraagd de situatie van 
bepaalde illegale vreemdelingen opnieuw te beoordelen. (categorieen: huwelijkspartners van 
Franse onderdanen die niet aan huisvestings- en inkomenseisen voldoen, huwelijkspartners van 
personen die al tenminste 5 jaar legaal in Frankrijk verblijven, huwelijkspartners van 
verdragsvluchtelingen, vreemdelingen die enige jaren geleden een gezin hebben gesticht in 
Frankrijk, ouders van in Frankrijk geboren kinderen, jongeren (< 16 jaar) die zonder 
toestemming voor gezinshereniging naar Frankrijk zijn gekomen en tenminste al 5 jaar naar 
Frame scholen gaan (er wordt ook gekeken of ouders aan inkomens-/ huisvestingsvereiste 
voldoen, alleenstaanden die tenminste 7 jaar in Frankrijk wonen en ooit een verblijfsvergunning 
hebben gehad, personen die niet in aanmerking komen voor vluchtelingschap maar wel risico 
lopen bij terugkeer, zieken die langdurige medische behandeling nodig hebben, studenten met 
goede studievoortgang wier verzoek om verblijfsvergunning is geweigerd.) 

Augustus  2 wetsvoorstellen inzake immigratie gepresenteerd. Deze zullen de bestaande 
wetgeving niet buiten werking stellen. Voorstellen: afwijzen visa moet voortaan in bepaalde 
gevallen worden gemotiveerd, vreemdeling moet eenvoudig document overleggen bij visa 
aanvraag waarin iemand verklaard de betrokkene te willen onderbrengen, 3 nieuwe categorieen 
tijdelijke verblijfsvergunningen (1 voor wetenschappers, 2 ten behoeve van uitoefenen 
familieleven (als al je familie in frankrijk woont) en 3 categorieen verblijfsvergunningen voor 
gepensioneerden, een tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdeling getrouwd met Frans 
onderdaan, versoepeling criteria m.b.t. inkomen en huisvesting bij gezinshereniging, 
administratieve detentie maximaal 14 (in plaats van voorheen 10) dagen, bij dubbele straf 
[uitzetting na uitzitten gevangenisstraf] moeten speciale redenen gegeven worden en moet 
rekening worden gehouden met persoonlijke (gezins)situatie betrokkene, nieuwe gronden voor 
asiel [vechten voor vrijheid en blootstelling aan doorslaggevende risico's in geval van terugkeer]. 

September  Minister-president Jospin heeft knopen doorgehakt ten aanzien van de nieuwe 
vreemdelingenwetgeving. Hij heeft gekozen voor een harde lijn. De regeling dat vreemdelingen 
een bewijs van een plaats van onderdak te Frankrijk moeten overleggen alvorens in aanmerking 
te komen voor een visum laat hij in stand. De maximum periode in een gesloten centrum in 
afwachting van uitzetting wordt verlengd van 10 dagen tot 14 dagen. Jospin heeft niet het 
voorstel geaccepteerd veroordeelde vreemdelingen voor een periode van maximaal een maand na 
vrijlating uit de gevangenis voorafgaand aan uitzetting vast te zetten. Inzake de asielwetgeving zal 
bescherming geboden worden aan vluchtelingen volgens het verdrag van 1951, maar ook aan 
"vrijheidsstrijders" ("constitutioneel asiel") en degenen die een onmenselijke behandeling te 
vrezen hebben ("territoriaal asiel"). 

Oktober  De regering heeft besloten drie wetsvoorstellen inzake immigratie (1: inzake de toegang 
en toelating van vreemdelingen, 2: de notie "bescherming" wordt uitgebreid met "constitutioneel 
asiel" en "territoriaal mid", 3: de wet op nationaliteit) zonder substantiele wijzigingen aan te 
brengen voor te leggen aan het parlement. De enige wijziging betreft de duur van verblijf in een 
gesloten centrum in afwachting van uitzetting; in navolging van het oordeel van de Staatsraad is 
het maximum verblijf aldaar gesteld op 12 i.p.v. de voorgestelde 14 dagen. 

November  Op 12 november is een "compromis-amendement" aangenomen door het parlement 
inzake de wet op nationaliteit. Kinderen van buitenlandse ouders kunnen voortaan vanaf bun 
13e jaar de Franse nationaliteit krijgen. In Frankrijk geboren kinderen van buitenlandse ouders 
zullen ook een speciale identiteitskaart krijgen. Nog een aantal wijzigingen aangenomen die 
verkrijging Frame nationaliteit in aantal gevallen enigszins vergemakkelijken. 

December  Nieuwe wet inzake immigratie na le lezing aangenomen door het parlement. Nu 
moet Senaat ernaar kijken. Voorgestelde maatregelen: consulaten moeten t.a.v. bepaalde 
categorieen vreemdelingen weigering visa voortaan motiveren, Nieuwe verblijfskaarten 
gecreeerd; voor gepensioneerden, onderzoekers, artiesten, etc., adviserende (m.b.t. 
verblijfsvergunningen) regionale comites worden opnieuw ingesteld, buitenlandse 
huwelijkspartner van Frans onderdaan zal direct na huwelijk verblijfsvergunning krijgen i.p.v. 
pas na een jaar, huisvestings- en inkomenseisen voor gezinshereniging, sociale voorzieningen 
voor ouderen en gehandicapten ook voor legale vreemdelingen die in doelgroep vallen, 
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maximum periode van administratieve detentie van 10 naar 12 dagen, bij dubbele straf 
[deportatie na uitzitten gevangenisstraf] moeten speciale redenen gegeven worden en moet 
rekening worden gehouden met persoonlijke (gezins)situatie betrokkene, immuniteit voor 
familieleden en humanitaire organisaties die illegalen helpen, betrokkenen bij illegale immigratie 
riskeren boete van 10 miljoen francs. 

1998 	Maart Vreemdelingenwet op 3 maart in tweede lezing aangenomen door het parlement. Striktere 
regels op twee punten: vestigingsvergunning die wordt afgegeven aan vreemdelingen die kunnen 
bewijzen 10 jaar in Frankrijk te verblijven wordt pas na 15 jaar afgegeven indien vreemdeling 
gedurende die periode in FranIcrijk verbleef met een studentenvisum. Ten tweede is de 
immuniteit voor organisaties die hulp verschaffen aan illegalen beperkt tot organisaties met een 
"humanitaire doelstelling". 

April  Op 8 april heeft het parlement de nieuwe Vreemdelingenwet definitief goedgekeurd 
(inhoudelijke maatregelen: zie maart 1998) 

Mei de Raad van State heeft op 5 mei een advies gepubliceerd waarin een bepaling van de nieuwe 
Vreemdelingenwet wordt afgekeurd, namelijk de bepaling inzake immuniteit van organisaties 
met ten "humanitaire doelstelling" voor vervolging. 

Mei 11 mei: inwerkingtreding nieuwe wet op immigratie (onder andere onmiddellijke afgifte (na 
binnenkomst in Frankrijk) verblijfsvergunning aan getrouwde partner.) 

Augustus  Voorstel voor criteria voor het afgeven van verblijfsvergunningen aan 
ongedocumenteerde in Frankrijk verblijvende vreemdelingen (regularisatie): minimum periode 
van legaal verblijf in Frankrijk voor het kwijtraken van de verblijfsvergunning, bewijs van 
inkomen uit legale activiteiten, betalen van inkomstenbelasting, duur van verblijf (5 jaar voor 
families, 7 jaar voor alleenstaanden), getrouwde stellen zonder kinderen worden beschouwd als 
twee alleenstaanden, emstig zieke personen hoeven niet te werken, illegaal binnengekomen 
getrouwde partners moeten vanaf de beslissing op bun bezwaar tenminste een jaar getrouwd 
zijn, jongeren kunnen tot hun 25e (voorheen 18e) regularisatie van status vragen. 

September  Op 23 september wet aangenomen die de positie van ongetrouwde (heteroseksuele en 
homoseksuele) stellen verbetert. Ook de rechtspositie van vreemdelingen die een 
asamenlevingscontract" hebben gaat crop vooruit: niet langer een wachtperiode van een jaar van 
toepassing alvorens partner verblijfsvergunning krijgt, vereiste van legale binnenkomst in 
Frankrijk vervalt en het hebben van de Franse nationaliteit door de partner niet langer 
noodzakelijk. Echter ingeval van naturalisatie geen gelijkstelling met getrouwde stellen. 
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Griekenland 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 	Augustus  De minister van binnenlandse zaken bereidt nieuwe immigratiewetgeving voor. Hij 
baseert zich daarbij op een rapport met aanbevelingen op 15 juli uitgebracht door een speciale 
commissie. Vraag naar arbeid zou het uitgangspunt moeten vormen, vreemdelingen zouden met 
name ingezet kunnen worden voor ongeschoolde arbeid waarvoor geen Griekse arbeidskrachten 
voorhanden zijn. Om permanente immigratie tegen te gaan wordt de voorkeur gegeven aan een 
programma van seizoensarbeid. Meer nadruk op tijdelijke migratie. De commissie beveelt 
bilaterale overeenkomsten aan met landen waar immigranten vooral vandaan komen, waarin 
aantallen (tijdelijke) immigranten en sectoren van de arbeidsmarkt waarin zij kunnen werken, 
evenals arbeidsomstandigheden kunnen worden vastgelegd. Als prikkels voor terugkeer naar 
land van herkomst kan worden bepaald dat in Griekenland opgebouwde sociale voorzieningen 
kunnen worden meegenomen naar land van herkomst en kan ondersteuning verleend worden bij 
het opzetten van ondernemingen in eigen land. Ter voorkoming van illegale immigratie beveelt 
de commissie aan ook te blijven uitzetten, grenscontrole te verscherpen en 
terugnameovereenkomsten af te sluiten. 

September  De deadline ten behoeve van het aanvragen van een "Green Card" door 
ongedocumenteerde in Griekenland verblijvende vreemdelingen zal waarschijnlijk weer 
verschoven worden omdat de 375.000 vreemdelingen die ervoor in aanmerking zouden kunnen 
komen ongetwijfeld de deadline zullen missen. 
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Ierland 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 	Mei Net terse parlement ratificeen, als laatste staat, het Verdrag van Dublin. Ratificatie had zo 
lang op zich laten wachten omdat de regelgeving ter uitvoering van de nieuwe 
Vreemdelingenwet van 26 juni 1996 nog niet gereed was. Deze regelgeving betrof o.a. de 
uitvoering van Dublin. Waarschijnlijk zal het Verdrag op 12 september in werking treden voor 
de 12 lidstaten (excl. de 3 nieuwe). 
Augustus  Len aantal delen van de Vluchtelingenwet van 26 juni 1996 zal geimplementeerd 
worden vanaf 1 september (samenvallend met de implementatie van Dublin). Asielzoekers 
krijgen een nieuw recht om in beroep te gaan. Hierdoor zal de behandeling van asielverzoeken 
langer duren (tot op heden werden asielzoekers die aan de grens geweigerd werden direct 
teruggestuurd per boot, trein of vliegtuig). 

1998j iLi Op 16/6 heeft de regering een nieuwe wet bedoeld ter bestrijding van illegale immigratie 
goedgekeurd. leder betrokken bij de illegale binnenkomst op Iers grondgebied van vreemde-
lingen kan maximaal 10 jaar gevangenisstraf en een onbeperkte boete opgelegd krijgen. 
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Italie 

1991 	anuari Voorstel nieuwe wet op immigratie en asiel gepresenteerd door regering. Maatregelen 
naar aanleiding van "Schengen Uitvoerings Overeenkomst" (SUO) en regels voor het bijstaan 
asielzoekers (tot dan toe op geen enkele manier bijgestaan). Ook maatregelen op gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en beroepsopleiding voor immigranten. 

Februari  Wet van februari 1990 wordt maar ten dele toegepast: asielprocedure nog steeds 
onduidelijk, financiele steun voor asielzoekers bestaat alleen op papier. Erkende vluchtelingen 
krijgen gen enkele hulp. Ook kritiek op gebrekkige controle illegale binnenkomst en verblijf, 
gebrek aan fatsoenlijke opvangfaciliteiten, sociale ondersteuning en bescherming. 

1992 	Januari Nieuwe wet op nationaliteit. 
Augustus  : inwerkingtreding nieuwe wet op nationaliteit. 

November  Regering streeft naar nieuwe wet op immigratie. Doelen: effectievere uitzettingen, 
mogelijkheid tijdelijk werk voor vreemdelingen, maatregelen inz. gezondheid, onderwijs, sociale 
zekerheid. 

1993 	September Het Akkoord van Schengen en de SUO werden op 23 september 1993 geratificeerd en 
dezelfde datum werd aan de overeenkomsten aangepaste wet- en regelgeving gepubliceerd. 

November  Wet ter implementatie toetreding Italie tot Schengen gepubliceerd. 

1994 	Maart Commissie ingesteld ter voorbereiding van herziening van immigratiewet. Gestreefd 
wordt naar presentatie wetsvoorstel eind maart. Er zal o.a. verblijfskaart ingevoerd worden die 
legale vreemdelingen beschermt tegen uitzetting. 

Oktober  Ministerraad bespreekt nieuwe immigratiewet. Nieuwe maatregelen in deze wet: 
onmiddellijke detentie na illegale binnenkomst, 2e poging illegale binnenkomst bestraft met 
minimaal 3 maanden, maximaal 3 jaar gevangenisstraf, waarna alsnog uitzetting volgt. Niet 
hebben van documenten is een nieuwe overtreding die in de strafwet wordt opgenomen; 
maximum straf 6 maanden en boete 800.000 Lires. Regulering seizoenswerk. 

1995 	September  Voorstel nieuwe Vreemdelingenwet uitgesteld, i.v.m. falen van regeringspartijen com- 
promis te bereiken. Controversiele punt is het opstellen van strengere maatregelen inzake 
uitzetting (mede onder druk van aangrenzende EU-landen, die niet langer willen dat via Italie 
binnengekomen illegale immigranten doorreizen naar hun grondgebied). 
November  Publicatie nieuwe "vreemdelingenbesluit" op 18/11, genaamd "urgent measures in 
matters of migration policy amd regulation on the entry and residence on national territory of 
non-EU nationals". Strenge maatregelen inzake uitzetting: preventieve uitzetting mogelijk in 
geval van bedreiging openbare veiligheid. In geval van bepaalde misdaden (verkrachting, diefstal, 
etc) mogen zonder proces worden uitgezet op advies of verzoek van de openbare aanklager. Ook 
uitzetting mogelijk zonder bekrachtiging door rechter in geval van bedreiging openbare orde of 
staatsveiligheid. Illegale immigranten hebben 10 dagen om in beroep te gaan voor uitzetting. 
Gezinshereniging mogelijk na een jaar, als in bezit van verblijfsvergunning, voor tenminste 2 
jaar, en inkomenseis. Beperking seizoenswerk tot max. 6 maanden per jaar. Voorwaarden voor 
toelating tot grondgebied: document ter bewijs van niet besmet zijn met besmettelijke ziekten. 

1996 	Januari Regering heeft nieuwe "vreemdelingenbesluit" bevestigd. Geen sterke oppositie tegen 
besluit als geheel omdat besluit naast strengere maatregelen ook aantal positieve maatregelen 
bevat, zoals regularisering positie langverblijvende illegalen en verschaffing medische bijstand aan 
alle immigranten. 
September  Vernieuwing besluit inzake regularisering immigranten zonder geldige 
verblijfsvergunning. Regering introduceert nieuwe bepaling ter bestrijding van slavenhandel en 
gedwongen prostitutie. Beloning in de zin van speciale verblijfsvergunning voor 1 jr. voor 
immigranten uit derde landen die informatie over dergelijke misdrijven verschaffen. 

1997 	Februari  Nieuw wetsontwerp ingediend inzake immigratie en de status van vreemdelingen. 
Buurlanden vooral benieuwd naar maatregelen op gebied van uitzetting. Voorstel tot opzetten 
"permanente centra voor tijdelijke opvang" voor vreemdelingen wier uitzetting is gelast. In deze 
centra een termijn van vijf dagen voor instellen beroep. Vreemdelingen zouden in deze centra 
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maximaal een jaar kunnen worden vastgehouden. Ook voorstel tot regularisatie voor vreemde- 
lingen zonder strafblad die kunnen aantonen tenminste zes jaar in Italie te wonen. 
Ell Vanaf 26 oktober 1997 Italie geintegreerd in het SIS. Italie zal echter, zo is in juli 1997 be-
sloten, niet vanaf die datum volledig deel worden van het Schengengebied zonder grenscontroles. 
Tot tenminste eind 1997 zullen grenscontroles tussen Frankrijk en Italie gehandhaafd blijven. In 
Oktober zal door EXCOM beslissing worden genomen over controle op passagiers die per 
vliegtuig uit Italic arriveren. 
November Op 19 november is wetsontwerp inzake vreemdelingen goedgekeurd door de Kamer 
van Afgevaardigden. In wetsontwerp is de onmiddellijke uitzetting van (nieuw aangekomen) 
ongedocumenteerden geregeld (geldt dus niet voor al in Italie zijnde ongedocumenteerden), 
evenals strengere straffen voor mensensmokkelaars. Ook voorstellen ter verbetering integratie 
immigrant en 

1998 	Februari Op 19/2 is de procedure ter goedkeuring van de nieuwe Vreemdelingenwet door het 
parlement definitief afgerond. 
De Senaat concentreert zich na aanname van de nieuwe Vreemdelingen wet op het ontwerpen 
van een nieuwe asielwet. Het concept van "vluchteling" is onder dit wetsontwerp wijder dan 
onder het Vluchtelingenverdrag. Er zal asiel worden verleend als a) betrokkene in eigen land 
vervolgd wordt, b) betrokkene in land van herkomst niet de door de Italiaanse grondwet 
gegarandeerde democratische rechten kan uitoefenen, c) het leven van betrokkene wordt 
bedreigd. 
Ook introductie procedure aan de grens: binnen nagen wordt door 2 ambtenaren van de 
prefectuur bepaald of het asielverzoek ontvankelijk is, dan wel niet-ontvankelijk of kennelijk 
ongegrond. Uitzetting mogelijk voor de uitkomst van de beroepsprocedure bekend is. De wet 
voorziet ook in tijdelijke opvang voor personen die een oorlog ontvluchten. Zij krijgen een 
verblijfsvergunning voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
h_. _th Minister president kondigde op 31 juli nieuwe regelgeving aan die het onderscheid tussen 
legale binnenkomst op Italiaans grondgebied en illegale binnenkomst moet verduidelijken. 
Verder is het quotum voor immigranten (tot nu toe 20.000 per jaar) op 34.000 gesteld. Ook is in 
het door de regering aangenomen "pragmatisch document inzake immigratie", dat de 
beleidslijnen voor de komende drie jaar uitstippelt, voorgesteld verblijfsvergunningen te 
verstrekken aan de (ongeveer 230.000) illegale vreemdelingen die arbeid verrichten. Voor het 
eerst zal ook het zijn van "straatventer" als werk worden geaccepteerd. 
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Luxemburg 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 	April  In afwachting van wet die sociale zekerheid asielzoekers moet vastleggen, heeft de 
commissaris van vreemdelingenzaken verantwoordelijkheid op zich genomen. 
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Nederland 

1991 	Januar; Commissie-Mulder heeft onderzoek afgerond naar effectiviteit asielprocedure. Lengte 
van de procedure wijt deze commissie vooral aan afgewezen asielzoekers die vanwege de 
algemene situatie in hun herkomstland niet uitzetbaar zijn. (± 7.100 personen, 40% van de 
opvangcapaciteit).Commissie stelt tijdelijke vergunning voor. Commissie stelt verder voor 
asielverzoeken in te delen in drie categorieen: kennelijk ongegrond, niet ontvankelijk (versnelde 
procedure), na 1 1/2 jaar nog geen beslissing: afgifte beperkte verblijfsvergunning. Beroep kan 
alleen behandeld worden door afdeling rechtspraak Raad van State. Automatisch schorsende 
werking. 

April Wetsvoorstellen:le beslissing binnen drie weken, onderscheid tussen kansloze en kansrijke 
zaken. Na onderscheid verschillende opvangcentra: gericht op terugkeer of op integratie. Doel is 
versnelling van de procedure. 

11._n Li Tweede Kamer kritisch over voorstellen wijziging vreemdelingenwet. Met name kritiek op 
voorgestelde detentie afgewezen asielzoekers. Op Schiphol (buitengrens) zal gesloten centrum 
komen waar asielzoekers zullen verblijven tot beslist is over ontvankelijkheid asielverzoek. Ook 
maatregelen ter afscherming van de arbeidsmarkt aangekondigd. 

September Parlementair debat inzake voorstellen ter versnelling asielprocedure. 2e Kamer heeft 
tegen gesloten centra voor asielzoekers met een kennelijk ongegrond asielverzoek gestemd. Als 
compromis is nu besloten tot inrichting 4 ontvangstcentra, waar ongegronde aanvragen versneld 
behandeld worden. Personen met ontvankelijke verzoeken worden overgeplaatst naar 1 van de 
18 opvangcentra. Aan "gedoogden" (uitgeprocedeerde, niet-verwijderbare asielzoekers) zal 
tijdelijke status worden verleend. Tweede Kamer verzocht het kabinet het internationale 
asielprobleem meer in Europese Unie-verband te benaderen. 

1992 	Februari Advocaten werkzaam in het asielrecht hebben de nieuwe regeling voor gedoogden 
bekritiseerd, met name omdat betrokkenen het recht door te procederen voor een 
vluchtelingenstatus moeten opgeven als zij een tijdelijke status krijgen. Zodra de minister de 
situatie in het herkomstland anders beoordeelt kan de tijdelijke status ingetrokken worden, 
zonder duidelijke criteria waarop deze gewijzigde inschatting gebaseerd moet zijn. 

April De regeling voor "gedoogden" zal naar aanleiding van bovengenoemde kritiek worden 
gewijzigd. De staatssecretaris wil bij intrekking van de tijdelijke status het asielverzoek doen 
herleven. 

Mei De verantwoordelijke staatssecretaris heeft per brief laten weten dat "gedoogden" niet langer 
hun bezwaar tegen een negatieve eerste beslissing op bun asielverzoek hoeven in te trekken. 
Gedoogden zullen overigens na 3 jaar een permanente verblijfsstatus krijgen. 

September Raad van State heeft de motivering voor invoering van de "gedoogden"-regeling niet 
geaccepteerd. RvS niet overtuigd van noodzaak. 

1993 	Februari Introductie wetsvoorstel dat het mogelijk zal maken voor immigranten die voor 
naturalisatie in aanmerking willen komen om ook hun oorspronkelijke nationaliteit te 
behouden. 

Februari Op 23 februari heeft Nederland de "Schengen Uitvoerings Overeenkomst" 
geratificeerd. 

tj ,ii Parlement heeft een wet goedgekeurd die personen in Nederland in bepaalde gevallen 
verplicht zich te identificeren. 

September Tweede Kamer heeft op 23 september een wetsvoorstel ter wijziging van de 
Vreemdelingenwet goedgekeurd. Een aantal categorieen aanvragen zal onder de nieuwe wet niet 
meer in behandeling worden genomen. (Niet-ontvankelijk als afwijzing in ander EU-land, transit 
via land waar aanvraag ingediend had kunnen worden, of nationaliteit van land dat bescherming 
kan bieden, of vanwege valse documenten). Verder afschaffing hoger beroep. Instelling 

258 



1994 

Grenshospitium waar afgewezen asielzoekers de verificatie van hun identiteit en daarop volgende 
uitzetting kunnen wachten. Strengere criteria voor gezinshereniging 

Oktober  Het parlement heeft wet ter voorkoming schijnhuwelijken goedgekeurd. Voortaan 
heeft buitenlander eerst toestemming om te trouwen nodig van de VreemdelingenDienst. In 
geval van verdenking van schijnhuwelijk kan toestemming in eerste instantie geweigerd worden 
op basis van objectieve criteria. 

December  Op 6 december heeft de le kamer de wet inzake de verplichting een identiteitsbewijs 
te dragen besproken en goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring van deze wet heeft de 
Staatssecretaris van Justitie de VreemdelingenDiensten vast geinstrueerd alle vreemdelingen 
tussen 12 en 15 jaar ook van een identiteitskaart te voorzien. De wet zal waarschijnlijk op 1 juli 
1994 in werking treden. 

December  Op 23 december heeft de eerste kamer de nieuwe Vreemdelingenwet goedgekeurd. De 
wet zal op 1-1-1994 in werking treden. 

Januari  Luchtvaartmaatschappijen kunnen volgens de nieuwe, op 1 januari in werking getreden 
Vreemdelingenwet beboet worden voor het vervoeren van passagiers zonder de benodigde 
reisdocumenten. 

Januari  Nieuwe wetsvoorstel ter aanvulling op de nieuwe vreemdelingenwet ingediend, met als 
doel alle asielverzoeken van personen uit "veilige landen" af te doen als ongegrond. Er zal dan 
een lijst met veilige landen opgesteld worden. 

Januari  Nieuw wetsvoorstel (wet arbeid vreemdelingen) ter bemoeilijking van het in dienst 
nemen van niet-EU-onderdanen. Vacatures moeten eerst tenminste 5 weken worden aangeboden 
aan prioriteit genietende kandidaten via arbeidsbureaus, voor een werkvergunning afgegeven kan 
worden. 

Maart Minister van Justitie heeft wetsvoorstel ingediend met betrekking tot "veilige landen van 
herkomst" en tevens voorgesteld een lijst op te stellen met "veilige derde landen". 

April  Tweede Kamer heeft voorstel tot instellen lijst veilige landen goedgekeurd. 

April  Vanaf 1 april moeten vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen 
verblijvensen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen bij een Nederlandse ambassade 
of consulaat voor zij Nederland binnenreizen. Bedoeld om misbruik toeristenvisum te 
voorkomen en om gezinshereniging / -vorming beter te kunnen controleren. 

Mei Op 2 mei zijn bij de grenzen met Duitsland en Belgie "mobiele brigades" van de 
marechaussee (Mobiel Vreemdelingen Toezicht) actief, ter voorkoming illegale binnenkomst van 
immigranten of asielzoekers. 

Oktober  Verdeeldheid binnen nieuwe coalitie over nieuwe wet die het terugsturen van 
asielzoekers naar veilige doorreislanden mogelijk zou maken. Onenigheid over noodzaak 
opnemen garanties voor behandeling van het asielverzoek in het "derde veilige land". De 
minister-president hoopt dat de wet toch in werking kan treden op 1-1-1995. 

November  Op 1 november is de wet ter bestrijding van schijnhuwelijken in werking getreden. 

November  Op 14 november heeft de staatssecretaris van justitie naar aanleiding van de krititek 
op het wetsvoorstel veilige derde landen voorgesteld asielzoekers wier aanvraag wordt afgewezen 
vanwege een veilig derde land waar betrokkene heeft verbleven het recht te geven bij de 
Vreemdelingenkamer in beroep te gaan. 

December  De tweede kamer heeft op 1 december een amendement aangenomen dat asielzoekers 
die door veilige derde landen hebben gereisd het recht van beroep ontneemt. 

December  Wet arbeid vreemdelingen is op 21 december aangenomen door de le kamer. 

1995 Tanuari  De staatssecretaris van justitie heeft lijst veilige landen opgesteld. Lijst is identiek aan de 
lijst die Duitsland hanteert. 
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1996 

Tanuari Op 31 januari heeft de eerste kamer de wet op de veilige derde landen aangenomen. Voor 
inwerkingtreding moet eerst nog nagedacht worden over mogelijkheden van implementatie. 

Februari Op 7 februari heeft de 2e kamer de lijst van veilige landen aangenomen. Eventuele 
wijzigingen in de lijst zullen eerst worden voorgelegd aan de 2e kamer. 

Februari Op 22 februari heeft een 2e kamer-meerderheid ingestemd met eat wetsvoorstel gericht 
op het toestaan aan vreemdelingen die when naturaliseren bun "oorspronkelijke" nationaliteit t 
behouden. 

Maart Op 16 maart heeft de Vreemdelingen1Camer Den Haag bepaald dat er geen wettelijke basis 
is voor het mvv-vereiste. 

Mei Staatssecretaris heeft bepaald dat asielzoekers uit "veilige derde landen" een beperkt gehoor 
zullen lu-ijgen. 

JuLti Op 26 juni is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ("Koppelingswer) geintroduceerd 
gericht op het uitsluiten van illegalen van voorzieningen (m.u.v. leerplichtige kinderen, 
juridische bijstand, noodzakelijke medische zorg). 

September Op 1 september is de Wet Arbeid Vreemdelingen in werking getreden. 

Oktober Nederland lijkt het laatste land te worden dat "Dublin"zal ratificeren. Het Parlement 
weigert zijn standpunt inzake de gewenste betrokkenheid van het Europese Hof van Justitie te 
wijzigen. 

December Op 15 december heeft het kabinet besloten het hoger beroep voor bepaalde 
categorieen asielzoekers opnieuw in te voeren in de Vreemdelingenwet. 

Tanuari Op 30 januari heeft de Tweede Kamer toch ingestemd met de ratificatie van Dublin, 
hoewel geen gehoor zal worden gegeven aan het verzoek tot betrokkenheid van het Europese 
Hof van Justitie. 

Mei Op 15 mei heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een verhoging van 
maximale gevangenisstraf voor personen veroordeeld voor betrokkenheid bij mensensmokkel 
van 1 tot 4 jaar. 

November Op 4 november tijdens het slotdebat inzake de Koppelingswet heeft de 
Staatssecretaris aangegeven wet te streven naar uitsluiting van illegalen van voorzieningen, man 
niet, daaraan gekoppeld, ook de uitzetting van illegalen te intensiveren. 

1997 Luai Op 3 juni heeft de staatssecretaris een beleidsdocument gepresenteerd waarin zij een nieuwe 
tijdelijke status voorstelt ten behoeve van afgewezen, niet-uitzetbare asielzoekers. 

November Nederland zal vervoerders gaan bestraffen voor het vervoeren van 
ongedocumenteerden: fl. 5.000,- boete per geval. 

December In de toekomst zullen speciale ambtenaren zich gaan buigen over dossiers van 
oorlogsmisdadigers die in Nederland asiel hebben gevraagd. 

December Voorstel van staatssecretaris de bewijslast om te draaien in het geval van 
ongedocumenteerde asielzoekers: voortaan zal, als het voorstel tot wet wordt gemaakt, hun 
asielverzoek afgedaan worden als kennelijk ongegrond, tenzij de betrokkene een afdoende 
verklaring heeft. 
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1998 Mei Grote steden hebben verzocht om uitstel inwerkingtreding Koppelingswet omdat zij meer 
tijd nodig hebben vreemdelingen voor te bereiden op het verlies van uitkering. 

Juni De nieuwe regering heeft beleid ten aanzien van asiel en integratie bekendgemaakt. De 
asielprocedure zal verder worden verkort en daardoor versneld. Faciliteiten voor 
uitgeprocedeerde niet-uitzetbare asielzoekers zullen worden teruggebracht tot minimum. Aantal 
statussen wordt teruggebracht tot 2 (een "tijdelijke" en een "permanente"). Bezwaarfase zal 
worden afgeschaft, bewijslast bij ongedocumenteerden wordt omgedraaid, opvang buiten centra 
bij vrienden of familie wordt mogelijk gemaakt, betaald werk wordt in beperkte mate toegestaan 
aan asielzoekers, verplicht inburgeringsprogramma ook voor werkloze personen uit etnische 
minderheden. 

kli Op 6 juli heeft de staatssecretaris een wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer inzake 
ongedocumenteerden (omkering bewijslast). Oorspronkelijke voorstel is jets verzacht: 
asielzoekers niet langer verplicht te bewijzen waarom zij niet over documenten beschikken, 
maar slechts gehouden een "redelijke verklaring" te geven. 
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Oostenrijk 

1991 	November Kritiek van mensenrechtenorganisaties op voorstel nieuwe asielwet. Asielzoekers 
zouden alleen in Oostenrijk mogen blijven als ze rechtstreeks uit herkomstland op Oostenrijks 
grondgebied arriveren. Strijdig met Vluchtelingenverdrag. Ook zou onder nieuwe wet afwijzing 
van kennelijk ongegronde aanvragen mogelijk worden, maar zonder voldoende procedurele 
garanties. 
December Controversiele asielwet aangenomen door Parlement 

1992 	Juni Nieuwe asielwet in werking getreden. (onmiddellijke afwijzing 
Documentlozen, land van doorreis reden voor k.o., niet afwachten hoger beroep in Oostenrijk) 

1993 	LW. Inwerkingtreding nieuwe vreemdelingenwet i juli 1993. Veel kritiek wegens ontbreken 
onderscheid tussen nieuw-aangekomenen en personen die al jaren in Oostenrijk verblijven. Voor 
beide groepen nu gelijke eisen inz. huisvesting, inkomen, en termijn voor aanvraag verlenging 
verblijfsvergunning. 

1994 	Augustus Asielwet van 1992 door Oostenrijkse rechter strijdig bevonden met Grondwet. De 
zeer beperkte mogelijkheden voor beroep als aanvraag afgedaan wordt als k.o. door rechter als in 
strijd met grondwet beoordeeld. 
December Voorstel voor Immigratieregelgeving (Aufenthaltsgesetz): beperking aantal niet-EU-
vreemdelingen voor 1995 tot 17.000. (6.000 minder dan in 1994). 2/3 van die 17.000 al 
gereserveerd voor gezinshereniging. 

1995 	Januar; Voorstel van LTNHCR tot wijziging asielwet: o.a. voorstel tot beoordeling aanvragen 
door onafhankelijke instantie i.p.v. VreemdelingenPolitie. Volgens LTNHCR Oostenrijkse 
asielwet op aantal punten strijdig met "international standards". Politici niet bereid de wet aan te 
passen. 
Maart Voorstel verantwoordelijke minister de Immigratieregelgeving (Aufenthaltgesetz) te 
vereenvoudigen. Gunstig voor: in Oostenrijk geboren kinderen van vreemdelingen, 
vreemdelingen die al lang legaal in Oostenrijk verblijven, tot op zekere hoogte geIntegreerde 
Bosniers. 
Maart Wederom kritiek LTNHCR op asielwet: zou in strijd zijn met EVRM, o.a. vanwege 
onzorgvuldige toepassing beginsel van derde veilige landen, weigeren van schorsende werking, 
etc. Politici zien een aanleiding voor wijziging wet. 
Oktober Parlementair sub-comittee m.b.t. migratie opgericht, t.b.v. doen van voorstellen voor 
wijziging asielwet en immigratiewet. Echter na val van de regering op 2/10/95 werk stopgezet. 
December Wet aangenomen ter bescherming legale arbeid en de economie. Boetes voor illegale 
tewerkstelling verdubbeld. 

1996 	Maart Deadline voor wijziging Vreemdelingenwet nay. rechterlijke uitspraak 1/12/95 ligt op 
1/6/96. Twee artikelen van de Vreemdelingenwet m.b.t. uitzetting zijn volgens het 
constitutionele hof in strijd met recht op "effective legal remedy", omdat deze artikelen 
onmiddellijke uitzetting mogelijk maken voor het resultaat van de beroepsprocedure bekend is. 
Mei 17 mei bekendmaking voorstel wijziging van zowel de Vreemdelingenwet als de wet op 
verblijfsvergunningen als de asielwet. I.h.a. zal meer nadruk komen op integratie van al in 
Oostenrijk verblijvende vreemdelingen. Inz. asielrecht: nieuwe procedure aan de grens 
voorgesteld voor asielzoekers rechtstreeks uit herkomstland afkomstig. Pas toelating tot Oos-
tenrijk en toestemming om uitkomst procedure in Oostenrijk af te wachten als aan de grens is 
bepaald dat aanvraag niet kennelijk ongegrond is. (Als wel kennelijk ongegrond: versnelde 
procedure, binnen 48 uur beroep aantekenen, waarop binnen 4 dagen beslist zal worden. Veel 
kritiek op deze versnelde grensprocedure. Ook incorporatie Schengen/Dublin in nieuwe 
wetgeving. Duidelijke verbetering in toepassing derde veilige landen-beginsel: of terugkeer 
daarheen werkelijk mogelijk is zal eerst gecheckt worden. 

1997 	Maart Nieuwe vreemdelingenwet voorgelegd aan Parlement. Geen nieuwe arbeidsmigratie (zero. 
quota), lager quotum voor gezinshereniging. 
Mei 6 mei goedkeuring nieuwe Vreemdelingenwet door regering. Ergste kritiek is meegenomen: 
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jets voorzichtiger bij uitzetting langdurig werkloze vreemdelingen dan in voorstellen. Verkorte 
grensprocedure inz. asiel ongewijzigd aangenomen. Waarschijnlijke inwerkingtreding 1 januari 
1998. 

1998 	Mei Voorstel nieuwe wet op naturalisatie gepresenteerd: pas na 10 jr. legaal verblijf naturalisatie, 
tenzij vluchteling of aantonen blijvende persoonlijke en professionele integratie. Ook beheersing 
Duitse taal is criterium. 
Mei constitutioneel hof gaat onderzoek doen naar rechtmatigheid van de periode van twee dagen 
om in beroep te gaan in bepaalde asielzaken. 
III 8 juli nieuwe wet op naturalisatie goedgekeurd door parlement. 

1J 	art 32 asielwet in strijd met grondwet: periode van 2 dagen om in beroep te gaan (in 
kennelijk ongegronde asielzaken vanwege veilig derde land) niet acceptabel. Toezegging volgde 
dat periode voor indienen beroep zal worden uitgebreid tot zeven dagen. 
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Portugal 

1991 

1992 	Februari  Regelgeving in voorbereiding om de positie van 70.000 tot 100.000 illegalen te 
legaliseren, met name degenen afkomstig van de Kaapverdiaanse eilanden. (Speciale relatie want 
voormalige Ponugese kolonie). 

Juni  Uitstel legalisering positie Kaapverdianen 3 maanden uitgesteld omdat regering was vergeten 
de wet goed te keuren. 

1993 	Tanuari Ms gevolg van de druk van andere BU-landen (met name Schengenlanden) op Portugal 
om de immigratiewet aan te scherpen, heeft Portugal een wetsvoorstel gemaakt. Veel kritiek 
daarop van mensenrechtengroeperingen. Tegelijk met goedkeuring nieuwe immigratiewet 
ratificatie van de Schengen Uitvoerings Overeenkomst. 

Maart Nieuwe asielwet wordt voorbereid: strengere criteria voor verlenen asiel, terugbrengen 
van de periode waarbinnen een beslissing genomen moet worden. Openbare aanldager heeft de 
wet bekritiseerd omdat een aantal artikelen ervan in strijd zouden zijn met de Ponugese 
grondwet. Volgens de nieuwe wet is detentie van vreemdelingen door de administratie mogelijk, 
terwijI er volgens de grondwet een rechterlijke beslissing aan moet voorafgaan. 

Mei Nieuwe asielwet is gereed. Procedure wordt verkort tot maximaal vier maanden en de 
criteria voor verlenen vluchtelingenstatus zijn aangescherpt. De socialistische partij verzet zich 
tegen de op te richten "detentiecentra" voor vreemdelingen en tegen het ontbreken van 
schorsende werking bij dreigende uitzetting. 

Juni Op 3 juni heeft ha kabinet de nieuwe asielwet goedgekeurd. Procedure mag maximaal 3 (? 
in mei werd nog gesproken van 4 maanden) maanden duren. Node van "kennelijke 
ongegrondheid" wordt ingevoerd. Alleen het Ministerie van Justitie zal nog bij de beoordeling 
van asielaanvragen zijn betrokken, niet meer, zoals voorheen, ook het ministerie van 
binnenlandse zaken. 

Jull. Nieuwe asielwet wederom bekritiseerd door de socialistische partij en nu ook door de 
UNHCR. Volgens art. 36 van de nieuwe wet zou de UNHCR de verantwoordelijkheid voor 
opvang op zich nemen in de periode tussen aanvraag en beslissing. UNHCR ontkent dat 
hierover afspraken zijn gemaakt. 

Augustus Op 24 augustus heeft ha parlement de nieuwe asielwet aangenomen, ondanks een 
presidentieel veto. De president Soares kan nu binnen 40 dagen opnieuw zijn veto uitspreken of 
hij kan de zaak voodeggen aan het constitutioneel gerechtshof. Volgens de president had een 
parlementair debat over de wet moeten plaatsvinden. Ook is hij het oneens met de afschaffing 
van de verlening van asiel op humanitaire gronden aan personen uit landen waar burgeroorlog 
heerst of structurele schendingen van mensenrechten plaatsvinden. 

September Op 9 september heeft de president de goedkeuring van de nieuwe asielwet niet 
nogmaals in de weg gestaan: hij heeft tegen de verwachting in niet nogmaals een veto 
uitgesproken. Amendementen geaccepteerd: "staatsveiligheid" niet langer genoemd als grond om 
asiel te weigeren, toch schorsende werking gedurende 5 tot 20 dagen in afwachting uitkomst 
procedure bij dreigende uitzetting. 

1994 

1995 i.Jrii Mogelijkheden tot herziening asielwet bediscussieerd, mede naar aanleiding van de Europese 
minimumgaranties voor asielprocedures (resolutie aangenomen op 20-6- 1995). 

1996 	November tot 11 december 1996 geldt er een amnestiewet voor illegalen (met name uit 
voormalige Portugese kolonien) die voor 31 december 1995 Portugal zijn binnengekomen (die 
deadline geldt voor Portugees-sprekenden, voor anderen geldt dat zijn voor 25 maart 1996 
Portugal moeten zijn binnengekomen). Uit andere Europese landen worden illegalen naar 
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. 	 . 
Portugal gesmokkeld om van de wet te kunnen profiteren. 

1997 	 , 

1998 	Augustus  Op 7 augustus is de nieuwe vreemdelingenwet gepubliceerd. Strengere regels inzake 
arbeid door derdelanders; met name strengere straffen voor werkgevers die illegalen in dienst 
nemen. Bijstaan van ongedocumenteerde vreemdelingen kan bestraft worden met maximaal 12 
maanden gevangenisstraf, zelfs indien winstoogmerk ontbreekt (in geval van winstoogmerk 
maximaal 4 jaar gevangenisstraf). 
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Spanje 

1991 	Januar;  Handhaving van wet m.b.t. buitenlanders 1985, ondanks kritiek Europese Commissie 
(bijvoorbeeld kritiek op ontbreken gratis juridische bijstand. 

1992 t.iti Opheffing onderscheid tussen "asielzoekers" en "degenen die verzoek tot erkenning als 
vluchteling" doen. Eerste categorie tot dan toe bepaald door Spaanse nationale regels, 2e 
categoric bepaald door '51 Vluchtelingenverdrag. Alleen deze categoric zal gehandhaafd blijven. 
November  Regering heeft amendement op asielwet 1984 aangenomen, dat beeindiging van het 
automatische recht op binnenkomst voor asielzoekers zal betekenen. 

1993 	September  Omdat de voorstellen van november '92 niet voor de verkiezingen waren 
goedgekeurd, zijn de wetsvoorstellen in oktober opnieuw ingediend in juli '93. 
November  Ombudsvrouw heeft bij het parlement het niet-toepassen van de Asielwet 
aangeklaagd. (Bijvoorbeeld geen toestemming voor verstekeling in Spanje van boord te gaan, 
ondanks dat hij formeel asiel had aangevraagd. Aanvraag werd niet in behandeling genomen) 
November  Parlementaire debatten over nieuwe asielwet; onderwerp van discussie is versnelde 
procedure. Binnen maximaal vier dagen moet besloten gaan worden of asielaanvraag 
ontvankelijk is (als niet-ontvankelijk bezwaar mogelijk; binnen 3 dagen, moet beslissing volgen). 
Deze procedure zal voor alle asielzoekers gaan gelden. Oppositie maakt bezwaar tegen 
ontbreken van schorsende werking in geval van beroep in de versnelde procedure. 

1994 	Mart Parlement heeft amendementen op asielwet geaccepteerd. Oppositie heeft wel 
bewerkstelligd dat er extra juridische garanties in het wetsvoorstel zijn ingebouwd. Belangrijkste 
wijziging: niet Langer automatisch recht op toelating tot Spaans grondgebied voor alle 
asielzoekers ter beoordeling van aanvraag. In geval van "kennelijk ongegronde" aanvraag is nu 
onmiddellijke uitzetting mogelijk. Aanvragen van personen aankomend in Spanje vanuit andere 
EU staten bij voorbaat kennelijk ongegrond. "Verenigd Links" heeft enkele wijzigingen voor 
elkaar gekregen, o.a. het recht op juridische bijstand voor asielzoekers, een tolk, medische bij-
stand. 
Mei Nieuwe asielwet definitief aangenomen na goedkeuring door Congres van Afgevaardigden. 
Augustus  Raad van State (hoogst adviesorgaan) heeft gewaarschuwd dat aantal nieuwe bepalingen 
uit de asielwet in strijd zijn met de Grondwet. De nieuwe bepalingen zouden op 13 september 
1994 in werking moeten treden. Ook Ombudsvrouw en aantal non-gouvernementele 
organisaties delen dit standpunt. 

1995 	Februari  Raad van Ministers gaat akkoord met amendement op nieuwe asielwet, naar aanleiding 
van de petitie van de Raad van State en de Ombudsvrouw. Onder de wet was detentie aan de 
grens tot 7 dagen mogelijk, als er dan nog geen beslissing is iodating tot Spaans grondgebied 
(maar in praktijk we! 3 weken detentie aan de grensl) Wijziging: binnen maximaal 72 uur moet 
beslissing volgen, na negatieve beslissing krijgt asielzoeker 24 uur voor indienen bezwaar. 
April  17 april heeft de Minister President wijzigingen in de Vreemdelingenwet beloofd. Quota 
zal omhooggaan van 20.600 naar 25.000. Maatregelen ter bevordering integratie. In de 2e helft 
van 1995 worden maatregelen inzake gezinshereniging verwacht. 

1996 

1997 

1998 
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Verenigd Koninkrijk 

1991 	Januari Voorstel voor nieuw beleid t.a.v. asielzoekers en immigranten gedaan door aantal 
samenwerkende ministeries (Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Gezondheid en 
Transport, Sociale Zaken). Aanleiding: sterk toegenomen aantal asielaanvragen. Doe!: 
terugdringen instroom. Voorgestelde maatregelen: strengere boetes voor vervoerders, kortere 
procedure, snellere uitzetting. 

Mei Minister van BiZa zal op korte termijn een nieuwe asielwet voorleggen. Maatregelen: zeer 
korte bezwaarprocedure voor afgewezen asielzoekers, verscherping visumplicht, hogere boetes 
voor vervoerders. 

Lull Maatregelen aangekoncligd door Minister van BiZa. Voorgestelde maatregelen: lijst van 
veilige landen, controle documenten reeds op luchthaven van vertrek, vingerafdrukken nemen 
van asielzoekers, snellere afhandeling procedures (meer personeel), hogere boetes voor 
vervoerders, i.p.v. reguliere juridische bijstand kan nu beroep worden gedaan op de door de staat 
gesubsidieerde "Immigranten Adviesdienst". 

November Voorstel van wet ingediend. Voorstellen: afwijzing als niet direct na binnenkomst 
asiel wordt gevraagd, standaard vingerafdrukken asielzoekers nemen, bij weigering arrestatie 
mogelijk; beslissingen binnen 48 uur als asielzoeker uit "veilig land" komt, geen beroep mogelijk 
als er derde staat is waar geen gevaar van vervolging is. Ook termijnen normale procedure 
verkort. Geen reguliere juridische bijstand meer voor asielzoekers (zie juli). 

1992 	Februari Uitstel behandeling tot na de landelijke verkiezingen van de (zwaar bekritiseerde) 
voorgestelde nieuwe asielwet. Plan tot afschaffing normale juridische bijstand in de ijskast gezet. 

Mei Z.s.m. nieuwe behandeling van de asielwet, waarvan behandeling was uitgesteld tot na de 
landelijke verkiezingen. 

Lai Toch weer uitstel herintroductie nieuwe asielwet, omdat de regering eerst nog eens goed 
naar de voorstellen wil kijken en een aantal van de, tijdens parlementair debat naar voren 
gebrachte, kritiekpunten in ogenschouw wil nemen. 

Oktober Herintroductie van de nieuwe asielwet, aantal wijzigingen in de voorstellen 
aangebracht. Doel van de wet: versnelling en vereenvoudiging van de asielprocedure. 
Voorstellen: geloofwaardigheid asielzoeker wordt afhankelijk van het onmiddellijk na aankomst 
in UK asiel vragen, niet liegen over vluchtverhaal, geen documenten hebben vernietigd, eerst 
gezocht hebben naar binnenlands vluchtalternatief alvorens naar buitenland te vluchten, in het 
eerste het beste buitenland asiel hebben gevraagd. Geen recht op beroep in geval van weigering 
toegang (reguliere immigratie). Alle afgewezen asielzoekers krijgen recht gehoord te worden. 

1993 	lull Nieuwe "Asiel - en Immigratie Beroep -wet" is op 26 juli in werking getreden. Afgewezen 
asielzoekers kunnen voortaan in beroep gaan, terwijl potentiele studenten en bezoekers daartoe 
het recht niet meer hebben. 

1994 

1995 	November Op 15 oktober zal nieuwe asiel- en Immigratiewet voorgesteld worden, waarin een 
lijst van veilige landen opgenomen zal zijn. Asielverzoeken uit "veilige" landen zullen als 
ongegrond worden bestempeld. Ook zal een lijst van veilige derde landen opgenomen worden 
(aanvragen van asielzoekers uit een dergelijk land zullen als ongegrond worden bestempeld, 
tenzij bewijs van het tegendeel). Verder wordt het gebruik maken van sociale voorzieningen 
door asielzoekers bemoeilijkt. 

December Zeven landen op de lijst van veilige landen geplaatst (Bulgarije, Cyprus, India, Ghana, 
Polen, Pakistan, Roemeni0. Ms situatie wijzigt kunnen landen van de lijst geschrapt of 
toegevoegd worden. Asielverzoeken van personen uit landen die op de lijst staan worden 
verondersteld ongegrond te zijn. 
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1996 	Februari Rechterlijke uitspraalt: in versnelde procedure hoeft de Minister van BiZa de gronden 
voor afwijzing van een asielaanvraag als zijnde ongegrond niet openbaar te maken. Ms dat wet 
het geval zou zijn zou het doel van de versnelde procedure (namelijk het versnellen van de 
procedure) gefrustreerd worden. 

Februari Maatregel geintroduceerd die het verstrekken van sociale zekerheid aan asielzoekers die 
bun aanvraag niet onmiddellijk na aankomst in het Verenigd Koninkrijk indienen moet 
beeindigen. 

Maart Op 25 mart heeft de "Hoge Raad" bovengenoemde maatregel inzake beeindiging sociale 
zekerheid bekrachtigd als zijnde niet in strijd met de wet. 

1997 

1998 	April Voor asielzoekers die uit een situatie van burgeroorlog komen wordt het, n.a.v. een 
uitspraak van "the House of Lords" moeilijker een vluchtelingenstatus te krijgen. Hij/zij moet 
"individuele vrees voor vervolging kunnen aantonen, waarbij de risico's moeten uitstijgen boven 
de normale risico's van oorlogen tussen clans". 
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Zweden 

1991 	Februari  Regeringsrapport met voorstellen voor nieuw vluchtelingen- en immigratiebeleid 
gepubliceerd: Het nieuwe systeem zal kwantificeerbaar zijn; er zullen officiele en onofficiele 
quota komen. Verdragsvluchtelingen en hun (kern)gezinsleden zullen een onvervreemdbaar 
recht op asiel houden, andere (te herenigen) gezinsleden zullen in het kader van het quotum 
achteraan de rij moeten aansluiten; ze blijven op de lijst tot ze daadwerkelijk aan de beurt zijn.. 
"De facto" vluchtelingen zullen mogen blijven als uitzetting in strijd is met humanitaire 
overwegingen. Asielzoekers met andere geldige humanitaire redenen moeten achteraan de 
"humanitaire rij" aansluiten en kunnen op quotumbasis worden toegelaten. Na een jaar worden 
ze van de lijst verwijderd. Afgewezen asielzoekers krijgen financiele bijdrage ter stimulering 
vrijwillig vertrek. 

1992 	September  Immigratieminister overweegt het recht op het indienen van een tweede 
(asiel)verzoek te beperken, omdat erg veel (kansloze) uitgeprocedeerde asielzoekers dit doen. 

December  De asielwetgeving zal op korte termijn herzien worden door een parlementaire 
commissie. De huidige drie asielgronden in Zweden (Verdragsvluchteling, de facto vluchteling, 
humanitaire redenen) zullen worden teruggebracht tot 2 (de facto vluchtelingschap zal worden 
afgeschaft). In praktijk weinig verschil omdat deze groep ook als vluchteling volgens het verdrag 
aangemerkt kan worden. 

1993 	Maart Het doen van een tweede asielverzoek wordt volgens een nieuw wetsvoorstel bemoeilijkt: 
i.p.v. de "Immigratie Raad" zullen regionale rechtbanken ze beoordelen: alleen als er duidelijk 
nieuw toelaatbaar bewijsmateriaal is zal de zaak weer worden doorverwezen naar de 
"Vreemdelingen Raad". 

IDE Introductie nieuwe wetgeving ter bestraffing van mensensmokkel. Gevangenisstraffen tussen 
de 6 en 24 maanden kunnen worden opgelegd en inbeslagname van het vervoersmiddel. 

December  Wetsvoorstel geintroduceerd ter beperking van de mogelijkheden voor afgewezen 
asielzoekers een tweede aanvraag in te dienen. Geen juridische bijstand, tenzij de "Vreemdelingen 
Raad" de aanvraag ontvankelijk acht. 

1994 	Maart Naturalisatie in Zweden wordt, volgens de bepalingen van een nieuw wetsvoorstel, 
moeilijker. Aanvragers moeten in de toekomst zichzelf verbinden tot "goed gedrag" in het heden 
en de toekomst. Tot nu toe werd alleen rekening gehouden met ernstige misdrijven. 

1995 

1996 	April  Voorstel voor nieuwe Vreemdelingenwet uitgesteld tot vroege herfst. Hiertoe is besloten 
omdat de opstellers het Verdrag inzake de Rechten van het Kind een plaats moeten geven in de 
wet, en omdat de opstellers meer tijd nodig hebben ter analyse van de consequenties van het 
integreren van asielpolitiek en vreemdelingenpolitiek met buitenlandse zaken. 

September  Op 20 september heeft de regering een nieuwe alomvattende migratiewet 
gepresenteerd. Deze moet op 1-1 297 in werking treden. Nieuwe bepalingen: het nemen van 
foto's en vingerafdrukken. Vervolging door "non-state agents" en zelfs vervolging daar waar geen 
staat bestaat zijn opgenomen in het vluchtelingbegrip. Tijdelijke bescherming, niet langer een 
vluchtelingenstatus, zal geboden worden aan degenen die vluchten i.v.m. natuurrampen, 
geslacht, homoseksualiteit, risico op doodstraf, marteling, etc. De facto-vluchtelingenstatus zal 
verdwijnen, status op humanitaire gronden blijft voorbehouden voor heel sterke zaken. 

December Op 10 december is de nieuwe asielwet zonder amendementen geaccepteerd door het 
Parlement. Er wordt een nieuwe parlementaire commissie opgezet om de asielprocedure te 
evalueren en zal daarbij vooral letten op juridische waarborgen. 
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1997 	Maart Conservatieve Partij heeft voorstel gedaan alleen immigranten te accepteren die 
zelfvoorzienend zijn en dus geen toegang meer zullen hebben tot Zweedse sociale voorzieningen. 
Asiel op humanitaire gronden zou moeten worden afgeschaft. 

1998 
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Bijlage: Lijst van besluiten van de Ad Hoc-groep Immigratie en de JBZ-Raad en voorstellen 
van de Commissie 

Gerangschikt naar de datum waarop de teksten zijn aangenomen. 
De besluiten van de Ad Hocgroep immigratie die niet in het publicatieblad zijn opgenomen zijn te vinden 
bij E. Guild, The Developing Immigration and Asylum Policies of the European Union (zie de lijst van 
verkort weergegeven literatuur bij onderzoek a) 
De titels zijn verkort weergegeven. 

Materiele harmonisatie 

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

• Resolutie inzake duidelijk ongegronde asielverzoeken van 30 
• Resolutie over een geharmoniseerde benadering 

ten aanzien van vraagstukken betreffende derde landen 
van ontvangst van 30 november en 1 december 1992 

• Conclusies inzake landen waar over het algemeen geen 
risico voor vervolging bestaat van 30 november 1992 
en 1 december 1992 

• Resolutie betreffende gemeenschappelijke beleidslijnen 
voor de opvang van bijzonder kwetsbare groepen personen 
uit het voormalig Joegoslavie van 1 en 2 juni 1993 

• Resolution on the Harmonisation of national policies on 
family reunification van 1 juni 1993 

• Resolutie van de Raad van 20 juni 1994, 
toelating voor tewerkstelling 

• Resolutie van de Raad van 30 november 1994, 
toelating als zelfstandige 

• Resolutie van de Raad van 30 november 1994, 
toelating voor studie 

• Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 
4 maart 1996, 
toepassing term vluchteling 

• Resolutie van de Raad van 4 maart 1996, 
status langdurig verblijf op grondgebied, 

• Voorstel voor een gemeenschappelijk optreden van de 
Raad door de Commissie ingediend op 20 maart 1997, 
tijdelijke bescherming ontheemden, 

• Gewijzigd voorstel voor een richtlijn ingediend 
door de Commissie op 21 maart 1997, 
reizen binnen de gemeenschap 

• Resolutie van de Raad van 26 juni 1997, 
niet-begeleide minderjarigen 

• Voorstel voor een akte van de Raad ingediend 
door de Commissie op 30 juli 1997, 
verblijfsvoorwaarden derdelanders 

• Resolutie van de Raad van 4 december 1997, 
bestrijding schijnhuwelijken 

november en 1 december 1992 

PB C 274/3,19.09.96 

PB C 274/7,19.09.96 

PB C 274/10,19.09.96 

PB L 63/2, 13.03.1996 

PB C 80,/2, 18.03.19 

PB C 106/13, 04.04.1997 

PB C 139/9, 06.05.1997 

PB C221 /23, 19.07.1997 

PB C 337/9, 07.11.1997 

PB C382/1, 16.12.1997 
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Formele harmonisatie 

Regels omtrent de vorm en de inrichting van het vergunningenstelsel, met inbegrip van procedures voor bet 
aanvragen en de weigering van vergunningen 

• Voorstel voor een besluit door de Commissie 
ingeciiend op 10 december 1993, inzake 
overschrijding buitengrenzen 

• Tekst van de Raad van 20 juni 1994, 
visumaangifte door honoraire consuls 

• Besluit van de Raad van 30 november 1994, 
schoolreizen derdelanders, 

• Aanbeveling van de Raad van 4 maart 1996, 
consulaire satnenwerking visa 

• Gemeenschappelijk optreden van 4 maart 1996, 
luchthaventransitregeling 

• Gemeenschappelijk optreden van 14 oktober 1996, 
beleidskader verbindingsofficieren 

• Gemeenschappelijk optreden van 14 december 1996, 
uniform model verblijfstitels 

PB C 11/6, 15.01.1994 

PB C274/58, 19.09.1996 

PB L 327/1, 10.01.1996 

PB C 80/1, 18.03.1996 

PB L 63/8, 13.03.1996 

PB L268/2, 19.10.1996 

PB L 7/1, 10.01.1997 

Harmonisatie van de wijze van handhaving 

Regels omt rent de wt .* waarop het voldoen aan de voorwaarden voor toegang en verbbif wordt gehandhaafd 

• Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994, 
standaard reisdocument verwijdering 

• Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994, 
model bilaterale overnameovereenkomst 

• Aanbeveling van de Raad van 22 december 1995, 
harmonisatie bestrijding illegale immigratie 

• Aanbeveling van de Raad van 24 juli 1995, 
protocollen uitvoering overnameovereenkomsten 

• Gemeenschappelijk optreden van 14 oktober 1996 
Gemeenschappelijk heleidskader verbindingsofficieren 

• Gemeenschappelijk standpunt van 25 oktober 1996, 
bijstandstaken en informatiestages voor de grens 

• Besluit van de Raad van 16 december 1996, 
volgen besluiten illegale immigratie 

• Aanbeveling van de Raad van 22 december 1996, 
overleg en samenwerking verwijdering 

• Gemeenschappelijk Optreden van de Raad van 
24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel 
sen seksuele uitbuiting van kinderen 

• Werkprogramma van de Europese Raad neergelegd 
In het rapport van 3 december 1991 van de ministers, 
Verantwoordelijk voor immigratiezaken 

• Conclusies van de Raad van 20 juni 1994, 
toepassing K.9 op het asielbeleid 

• Tekst van de Raad van 20 juni 1994, 
standaardformulier verantwoordelijkheid asiel 

PB C274/18, 19.09.1996 

PB C 274/20, 19.09.1996 

PB C 5/1, 10.01.1996 

PB C274/25, 19.09.1996 

PB L268/2, 19.10.1996 

PB L281, 31.10.1996 

PB L342/5, 31.12.1996 

PB C 5/3, 10.01.1996 

PB L63/2, 4.3.1997 

Diverse besluiten en stukken die niet, of niet uitsluitend handhaving betreffen 

PB C274/34, 19.09.1996 

PB C274/44, 19.09.1996 
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• Tekst van de Raad van 20 juni 1994, 
bewijsmiddelen in het kader van Dublin 

• Richtsnoeren van de Raad van 20 juni 1994, 
inhoud gemeenschappelijke rapporten 

• Tweede verslag van de Raad van 20 juni 1994, 
over werkzaamheden CII3GA 

• Conclusies van de Raad van 20 juni 1994, 
Mededelingen immigratie/asiel 

• Conclusies van de Raad van 30 november 1994, 
ontwikkeling CIBGGI 

• Besluit van de Raad van 23 november 1995, 
bekendmaking besluiten immigratie en asiel 

• Besluit van de Raad van 22 december 1995, 
volgen akten toelating derdelanders 

• Besluit van de Raad van 4 maart 1996, 
lastenverdeling ontheemden 

• Tekst van de Raad van 20 juni 1996, 
vertrouwelijkheid rapporten over derde landen 

• Resolutie van de Raad van 14 oktober 1996, prioriteiten bij 
samenwerking Justitie en Binnenlandse zaken van 1 juli 1996 
tot en met 30 juni 1998 

• Besluit van de Raad van 14 oktober 1996, 
acties ter uitvoering van artikel K.6 

• Resolutie van de Raad van 14 oktober 1996, 
prioriteiten SJBZ 

• Besluit van de Raad van 26 mei 1997, 
Informatie-uitwisseling vrijwillige tenigkeer 

• Besluit van de Raad van 26 juni 1997, 
volgen van tenuitvoerlegging besluiten asiel 

• gemeenschappelijk optreden van 22 juli 1997, 
financiering projecten ontheemden 

• gemeenschappelijk optreden van 22 juli 1997, 
financiering projecten asielzoekers 

• Besluit van de Raad van 19 maart 1998, 
kostenverdeling drukfolie voor modelverblijfstitels 

• Gemeenschappelijk optreden van 19 maart 1998, 
Odysseus-programma 

• Gemeenschappelijk optreden van 27 april 1998, 
financiering projecten ontheemden en asielzoekers 

• Gemeenschappelijk optreden van 27 april 1998, 
financiering projecten asielzoekers en vluchtelingen 

• Gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998, 
evaluatie JBZ-acquis in kandidaat-lidstaten 

• Besluit 1/98 van 30 juni 1998, 
toepassing Dublin overeenkomst  

PB C 274/35, 19.09.1996 

PB C 274/52, 19.09.1996 

PB C274/55, 19.09.1996 

PB C274/49, 19.09.1996 

PB C274/50, 19.09.1996 

PB C 274/1, 19.09.1996 

PB C 11/1, 16.01.1996 

PB L 63/10, 13.03.1996 

PB C274/43, 19.09.1996 

PB C 319/1, 26.10,1996 

PB L 268/1, 19.10.1996 

PB C 319/1, 26.10.1996 

PB L 147, 05.06.1997 

PB L178/6, 07.07.1997 

PB L 205/3, 31.07.1997 

PB L 205/5, 31.07.1997 

PB L99/1, 31.03.1998 

PB L99/2, 31.03.1998 

PB L138/6, 09.05.1998 

PB L138/8, 09.05.1998 

PB L 191/8, 07.07.1998 

PB L196/49, 14.07.1998 

Harmonisatie van individuele rechtsbescherming 

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

• Resolutie van de Raad van 20 juni 1995, 
minimumwaarborgen voor asielprocedures 	 PB C 274/13, 19.09.1996 
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9. Samenvatting 

1. Vraagstelling 

De onderzoeksvragen waren de volgende: 

2. Structuur van het rapport 

Dee! I 

275 

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? 

Het rapport bestaat uit twee delen. Het 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. 

Na een kort inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de geschiedenis van de attributie 
van bevoegdheden op het gebied van immigratie en asiel beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt aangegeven hoe de harmonisatie van immigratie en asiel in verhouding staat tot 
de in de verdragen aangegeven doelstellingen, welke harmonisatiemethoden kunnen 
worden onderscheiden, en hoe de methode van harmonisatie (met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel) mede wordt bepaald door de aard van de regelgeving. In hoofd-
stuk 4 wordt de harmonisatiepretentie onderzocht van de bestaande verdragen en de 
besluiten die op dit moment al zijn genomen en de bruikbaarheid 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. Met dit 
hoofdstuk is de eerste zin van onderzoeksvraag 1 beantwoord. In hoofdstuk 6 wordt de 
fase tot het Verdrag van Amsterdam geevalueerd, mede aan de hand van het in deel II 
opgenomen onderzoek. Hier vinden de onderzoeksvragen 1 en 3 hun beantwoording 
aan de hand van het voorafgaande. Ook onderzoeksvraag 2 wordt hier kort beant-
woord, aan de hand van de uitvoerige beantwoording die nog volgt in deel II. Daarna 
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komt de implementatie van het Verdrag aan de orde in hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk, dat 
dient ter beantwoording van onderzoeksvraag 4, mondt uit in aanbevelingen. 

Dee! II 

Dit deel omvat de verslagen van twee onderzoeken. 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 zijn de meest recente relevante 
wetgevingen van de vijftien lidstaten en de beschikbare vakliteratuur en andere informa-
tiebronnen over het nationale immigratie- en asielrecht onderzocht. Dit eerstgenoemde 
onderzoek kan door de gevolgde methode slechts een beeld geven van de mate waarin 
de nationale wetgevingen op een bepaald tijdstip in overeenstenuning waren met 
harmonisatiemaatregelen. Om een indruk te krijgen, in hoeverre de harmonisatiemaat-
regelen daadwerkelijk de aanleiding waren geweest voor wijzigingen op nationaal 
niveau, zijn door inventarisatie van berichtgeving in Migration News Sheet over de 
periode 1992 - 1998 de voorgenomen en doorgevoerde wetgevingen in twaalf lidstaten 
onderzocht. 

3. 	Bevindingen 

Onderzoeksvraag 1: De harmonisatie heeft aanvankelijk plaats gevonden door intergou-
vernementele overeenkomsten, met name de Schengen Uitvoeringsovereenkomst van 19 
juni 1990 en de Overeenkomst van Dublin van 15 juni 1990. Voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht hebben de voor immigratie verant-
woordelijke ministers van de lidstaten gezamenlijk besluiten genomen in de vorm van 
resoluties, conclusies e.a. Na de inwerkingtreding heeft de Justitie / Binnenlandse zaken 
Raad van de Unie besluiten genomen die deels wederom de vorm hadden van resoluties 
etc. , maar ook die van Gemeenschappelijke Standpunten en Gemeenscjhappelijke 
Optredens. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft een aantal voorstel-
len voor Raadsbesluiten gedaan, die echter (nog) niet door de Raad zijn overgenomen. 
De samenhang van het rechtsgebied is door het totaal van deze overeenkomsten en 
besluiten bevorderd, maar slechts ten dele bereikt. Ten aanzien van de effectiviteit van 
de uitvoering, de bescherming van de belangen van de lidstaten en de bescherming van 
de belangen van individuen is nog veel te wensen over. Ten aanzien van de beheersing 
van immigratiestromen en de evenredige verdeling van lasten zijn de SUO en de OvD 
effectiever dan de onder de derde pijler tot standgekomen instmmenten, maar het 
systeem van verdeling van asielzoekers werkt verre van perfect en evenredig. De 
bescherming van de rechten van individuen is onder de maat gebleven. Van een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is nog geen sprake. Op de inhoud van de 
besproken overeenkomsten en besluiten is praktische en fundamentele kritiek mogelijk. 
Die kritiek is temeer van belang, nu een democratische inhoudelijke discussie bij de 
totstandkorning van deze instrumenten niet is gevoerd. 

Onderzoeksvraag 2: De mate waarin overeenkomsten en besluiten op het gebied van 
imtnigratie en asiel in de lidstaten tot specifieke wets- of beleidswijzigingen hebben 
geleid verschilt per geval. De Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) en de Overeen-
komst van Dublin (0vD) bevatten bindende unificerende bepalingen en hebben 
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daardoor een duidelijke harmoniserende invloed gehad. De stimulerende invloed daarvan 
op de nationale wetgevende activiteit gaat zelfs verder dan rechtstreeks uit de in die ver-
dragen neergelegde juridische verplichtingen zou kunnen worden afgeleid. Van de 
besluiten van de Ad-Hocgroep Immigratie en de JBZ-raad hebben de asielbesluiten meer 
invloed gehad dan die op het gebied van het algemene immigratierecht. Van unificatie 
ten gevolge van die besluiten is echter geen sprake, eerder van toenadering op hoofdpun-
ten van de nationale wetgevingen, die echter ook nu onderling nog een grote diversiteit 
vertonen. De impulsen tot wijziging van de wetgeving in de lidstaten tussen 1992 en 
1998 zijn in hoge mate afkomstig geweest van nationale gebeurtenissen en incidenten. 
De interne rapportage tussen de lidstaten lijkt niet erg effectief te zijn geweest om 
implementatie van de raadsbesluiten af te dwingen. Bij alle genoemde instrumenten heeft 
het harmoniserende en coordinerende effect van de uitleg van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschap onbroken. 

Onderzoeksvraag 3: Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam zullen 
zeer veel, zo niet alle onderwerpen waarin niet door bindende overeenkomsten is 
voorzien nog op een behoorlijke en samenhangende manier moeten worden geregeld. 
De basisprincipes die de Europese Raad in 1991 heeft geformuleerd (streven naar inte-
gratie van legaal verblijvende vreemdelingen, het voeren van een dynamisch migra-
tiebeleid en strikt de hand houden aan de Europese tradities van sociale rechtvaardigheid 
en eerbiediging van mensenrechten) en de in art. 61 EG-verdrag genoemde doelstelling 
van het totstandbrengen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
moeten daarbij de leidraad zijn. Deze ruimte moet, met proportionele inachtneming van 
het verschil in aanspraken op toegang en verblijf tussen Unieburgers en burgers van 
derde landen, gelden voor iedereen. 

Onderzoeksvraag 4: Aanbevelingen 

De in dit rapport aanbevolen prioriteiten lopen gedeeltelijk parallel met de prioriteiten 
zoals die in het Actieplan van de Raad en de Commissie van 3 en 4 december 1998 zijn 
gesteld, en brengen gedeeltelijk modificaties en verschuivingen aan. 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van immigratie zijn: 
Vrij verkeer van onderdanen van derde landen binnen de Europese Unie. Art. 
63 onder 4 (niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 38 onder c, sub iii (tijdig, binnen 
vijf jaar). Voorstel: Verordening (binnen twee jaar). Na vijf jaar legaal verblijf 
dezelfde rechten met betrekking tot vrij personenverkeer als Gemeenschapsonder-
danen. 
Instrument inzake de wettelijke status van legale immigranten. Art. 63 onder 3 
sub a (niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 36 onder c sub i, (binnen twee jaar). 
Voorstel: Richtlijn (binnen twee jaar). Onderdanen van derde landen krijgen na 
vijf jaar legaal verblijf in een lidstaat aanspraak op permanent verblijf. Uitzetting 
op grond van openbare orde en openbare veiligheid uitsluitend nog mogelijk naar 
de maatstaven van Richtlijn 64/221. 
Incorporatie Schengen-acquis met betrekking tot toegang, visa en signalering 
in het SIS ter fine van weigering van toegang. Art. 62 onder 2 en 3 (binnen vijf 
jaar). Actieplan, (beperkt tot materie van de visa) par. 36 onder d, sub i, ii en iii, 
(binnen twee jaar). Voorstel: Verordening voor de verdragsbepalingen en Richtlijn 
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voor de besluiten van het Uitvoerend Comite, (binnen twee jaar). Aanvaarding 
van dubbele rechtsgrondslag voor gedeelten van de regeling van ha SIS. Incorpora-
tie en aanpassing van ant. 1 en 3 t/m 25 en 96 t/m 118 SUO in een Verordening, 
met aanpassing en verduidelijking op het punt van individuele rechtsbeschertning. 
Voortgezet verblijf van legale werknemers en zelfstandigen. Art. 63, onder 3, 
sub a (niet binnen vijf jaar). Actieplan, par. 38, onder c sub ii, (tijdig, binnen vijf 
jaar). Voorstel: Richtlijn (binnen vijf jaar). Regeling naar analogie van ha systeem 
van Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije. 
Gezinshereniging. Art. 63, onder 3, sub a (niet binnen 5 jaar). Actieplan, par. 38 
onder c sub ii, (tijdig, binnen vijf jaar). Voorstel: Verordening (binnen vijf jaar). 
beginselen van beschertning van famffieleven. 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van asiel zijn: 
Criteria en instrumenten voor verantwoordelijkheidstoedeling. Art. 63 onder 1, 
sub a (binnen vijf jaar). Actieplan, par. 36 onder b (twee jaar). Voorstel: Verorde-
ning en Richtlijn. Op de korte termijn (binnen twee jaar) zal de verantwoordelijk-
heid rusten op de lidstaat van aanvraag (met financiele lastenverdeling). Op langere 
termijn (binnen vijf jaar) moet de verantwoordelijkheid worden toegedeeld aan de 
lidstaat van buitengrensoverschrijding (met financiele en fysieke verdeling van 
kosten en aantallen asielzoekers). 
Minimumnormen voor opvang. Art. 63 onder 1, sub b (binnen vijf jaar). 
Actieplan par. 36 onder b, sub v (binnen twee jaar). Voorstel: Richtlijn binnen 
twee jaar. 
Minimumnormen vluchtelingschap. Art. 62 onder 1, sub c. Actieplan par. 38 
onder b, sub 1 (binnen vijf jaar). Voorstel: Richtlijn binnen twee jaar betreffende 
duidelijk ongegronde asielverzoeken, derde landen van ontvangst, veilige landen 
van herkomst en de definitie van vluchtelingschap en asiel. 
Minimumnormen asielprocedure. Art. 63 onder 1, sub d (binnen vijf jaar). 
Actieplan, par. 36 onder b, sub ii en iii (twee jaar). Voorstel: Richtlijn binnen twee 
jaar. 
Minimumnormen tijdelijke beschertning. Art. 63 onder 2, sub a (binnen vijf 
jaar). Actieplan par. 37 onder a (zo spoedig mogelijk). Voorstel: Richtlijn zo 
spoedig mogelijk, die voorziet in aanwijzing door de Raad van specifieke groepen, 
machtiging tot opschorting van de asielprocedure tot maximaal een jaar en criteria 
voor bescherming van lange duur. 
Bevorderen van evenwicht. Art. 63 onder 2, sub b (binnen viff jaar). Actieplan, 
par. 37 onder b (beperkt tot ontheemden). Voorstel: geen onderscheid tussen 
verantwoordelijkheidstoedeling voor asielzoekers en ontheemden. Op korte 
termijn verantwoordelijkheid voor de lidstaat van aanvraag met een systeem van 
financiEle lastenverdeling; op langere termijn verantwoordelijkheid voor de lidstaat 
van buitengrensoverschrijding met een systeem van financiele lastenverdeling en 
fysieke verdeling van aantallen asielzoekers, zie bij criteria instrumenten verant-
woordelijkheidstoedeling. 
Gezamenlijke beoordeling van landen van herkomst. Geen expliciete verdrags- - 
basis, doch impliciet in art. 62 onder 1, sub c en onder 2, sub b. Actieplan, par. 
36, onder a (binnen twee jaar). Voorstel: Verordening tot oprichting van gemeen-
schappelijk Europees onafhankelijk onderzoeks- en documentatiecentrum. 
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