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Voorwoord 	 5 

De laatste tiental jaren is het Nederlandse en Europese asielbeleid aan-
zienlijk restrictiever geworden. Verscherpte controles aan de grenzen, 
een stringent visabeleid, sancties voor vervoerders die ongedocumen-
teerde migranten aan boord nemen, op al die manieren wordt gepro-
beerd de wassende migratiestroom te keren. Sommigen spreken over een 
'vesting Europa' die zijn grenzen hermetisch zou afsluiten. 

De restrictieve maatregelen zijn echter niet in staat gebleken om tal 
van andere problemen goed aan te pakken. Tot die problemen behoren 
de toekenning van de tijdelijke status (bij voorbeeld in situaties van mas-
sale instroom van ontheemden), de vele bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden die de asielprocedure vertragen en asielaanvragers in onzekerheid 
laten, en de moeilijkheden bij het uitzetten van uitgeprocedeerden (in 
Nederland kan de terugkeer van 80% van de uitgeprocedeerden niet 
geëffectueerd worden). 

Bovendien lijkt het aangescherpte toelatingsbeleid niet in staat om de 
migratiestromen in te dammen. Het aantal asielaanvragen in Europa 
neemt de laatste twee jaar weer toe. We moeten er dan ook rekening mee 
houden dat in de slipstream van het mondiale economisch verkeer grote 
aantallen migranten blijven meekomen. Wat betekent dat voor het be-
leid? Moeten we de toevlucht blijven nemen tot noodscenario's zoals de 
gedwongen terugkeer van grote groepen migranten naar in alle haast 
veilig verklaarde landen? Of zouden we moeten zoeken naar meer struc-
turele oplossingen, een Europese of zelfs mondiale aanpak? 

Harmonisatie in Europees verband is een langzaam proces. Bovendien 
geeft niet elk Europees land hieraan prioriteit (al was het maar omdat 
een evenredige verdeling van asielzoekers voor sommige landen negatief 
zou uitpakken). Voorlopig zullen we het dus moeten doen met een natio-
nale aanpak. 

Het kan echter geen kwaad om afstand te nemen van de actuele knel-
punten en de structurele problematiek van het asielvraagstuk onder de 
aandacht brengen. Dat is de bedoeling van dit themanummer. Bij het 
lezen van de stukken wordt men door tegenstrijdige gevoelens bekropen: 
soms krijgt men de indruk dat de hele problematiek gelaten geaccep-
teerd wordt, op andere momenten worden idealen gekoesterd en hoog-
gestemde verwachtingen gewekt. 

In het openingsartikel geeft J. Doomernik een beeld van de asiel-
migratie in Nederland en Europa van het laatste decennium. Hij be-
spreekt de restrictieve maatregelen die zijn genomen om de migratie-
druk te verminderen waaronder de introductie van het 'veilige landen'- 
principe. Gezien de recente groei van asielaanvragen — niet alleen in 
Nederland — lijkt het effect van deze beleidsmaatregelen af te nemen. Dat 
kan volgens Doomernik worden verklaard door het feit dat controle op 
de grotere toestroom van migranten in de praktijk erg moeilijk is en dat 
staten zich bij de uitvoering van de asielprocedures hebben gecommit-
teerd aan de humanitaire principes van het Geneefse Vluchtelingenver-
drag. Doomernik stipt aan het slot van zijn betoog een alternatieve 
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beleidsoptie aan: als men er van uitgaat dat migranten die de financiële 
middelen hebben ondanks alle controles toch komen, dan is toelating als 
reguliere arbeidsmigrant wellicht het overwegen waard. 

Kiezen asielzoekers bewust voor een bepaald land, of wordt hun be-
stemming door willekeurige factoren bepaald? Op basis van interviews 
met sleutelinformanten gaan T. Havinga en A.G.M. Bikker na welke fac-
toren het patroon van herkomst en bestemming kunnen verklaren. Ze 
bespreken drie typen factoren: koloniale en andere banden tussen het 
land van herkomst en het land van asiel (kettingmigratie), kenmerken 
van asiellanden en het beeld dat asielzoekers van die asiellanden hebben 
(bij voorbeeld: is er snel kans op werk), en factoren die te maken hebben 
met de vlucht of de reis (grenscontroles; rol van reisagenten). De auteurs 
constateren dat asielzoekers die zich in een acute noodsituatie bevinden, 
doorgaans weinig mogelijkheden hebben om een specifiek asielland te 
kiezen. Factoren die verband houden met toegankelijkheid (onder an-
dere geschikte reispapieren, transportfaciliteiten, prijzen voor tickets en 
documenten, aanbod reisagenten) zullen dan de doorslag geven. Wan-
neer de vluchtsituatie minder acuut is, wordt de keuze eerder afgestemd 
op de aanwezigheid van familieleden en een gemeenschap van landge-
noten in het land van bestemming. Deze factor heeft in Nederland de 
laatste jaren aan belang gewonnen. Zo kwamen veel asielzoekers uit Iran 
en Sri Lanka naar Nederland omdat ze hier al vaak familie of bekenden 
hadden. 

Vervolgens komt de vraag aan de orde of vrouwen in de asielprocedure 
worden achtergesteld. Velen veronderstellen dat contactambtenaren van 
de IND tijdens het gehoor onvoldoende herkennen dat vrouwelijke asiel-
zoekers geconfronteerd zijn geweest met seksueel geweld. Het vlucht- 
motief van seksueel geweld zou daarom sterker als legitieme grond voor 
asiel moeten worden aanvaard. Op basis van een recent WODC-
onderzoek (een studie van asieldossiers) gaat J.W. van Wetten na of vrou-
wen minder kans hebben op een verblijfsaanvaarding. Uit het onderzoek 
blijkt dat daarvan geen sprake is. Desondanks, besluit de auteur, zou er 
meer rekening moeten worden gehouden met de specifieke omstandig-
heden en problemen van vrouwelijke asielzoekers. 

A.C.J. van Dooijeweert, landelijk coördinator vreemdelingenzaken, 
gaat in op het probleem van achterstand bij de afdoening van zaken in 
de vreemdelingenkamers. Zij bespreekt de organisatie van de 
vreemdelingenrechtsspraak in Nederland en de belangrijke rol die de 
Rechtseenheidskamer daarbij speelt (met name voor de richtinggevende 
jurisprudentie). Tenslotte gaat zij in op de plannen van de regering om 
de Vreemdelingenwet te wijzigen en de procedures te verkorten en ver-
beteren. Uitgangspunt van die plannen is om de kwaliteit van de IND-
beslissingen te verbeteren en tegelijk de bezwaarschriftenprocedure bij 
de IND te laten vervallen. Van Dooijeweert is bang dat dit laatste neer-
komt op het kind met het badwater weggooien. Want zonder de tweede 
ronde van bezwaar zullen de vreemdelingenkamers beslissingen moeten 



Voorwoord 	 7 

toetsen waar nog heel wat feitenonderzoek voor nodig is. 'Dat wat aan 
het begin van de route wordt bezuinigd, moet er voor de finish weer bij 
worden geplakt.' 

Steeds vaker wordt geopperd dat alleen een Europese aanpak van de 
huidige asielproblemen soelaas kan bieden. Het asielbeleid kan niet 
meer in een louter nationale context worden voortgezet. J. van der 
Klaauw vraagt zich af of Europese harmonisering een afdoende ant-
woord kan bieden op de uiteenlopende problemen van de Europese lid-
staten. De Europese samenwerking heeft onder andere gestalte gekregen 
in het verdrag van Dublin (1990) waarmee het 'shoppen' bij meerdere 
lidstaten zou kunnen worden tegengegaan, en door gemeenschappelijke 
richtlijnen met betrelddng tot de 'veilige derde landen' (1995). Deze 
maatregelen zijn volgens de auteur ontoereikend gebleken om de werke-
lijke asielproblemen aan te pakken. Kan het Verdrag van Amsterdam de 
komende vijf jaar wel een gemeenschappelijk asielbeleid creëren? Van 
der Klaauw vreest dat de tendens dat het beleid op de kleinste gemeen-
schappelijke noemer wordt geënt, zich zal bestendigen (omdat de be-
sluiten unaniem moeten worden onderschreven). Niettemin zal volgens 
hem 'Europa' de asielprocedures en -criteria merkbaar beïnvloeden. Hij 
verwacht dat de rechten van de asielzoeker, bepaalde procedure-
voorwaarden en de interpretatie van enkele wezenlijke elementen van de 
definitie 'vluchteling' (zoals 'vervolging door derden' of 'burgeroorlog-
vluchteling') op Europees niveau zullen worden vastgelegd. 

Het themanummer sluit af met een mondiale toekomstverkenning. 
C.D. de Jong gaat na in hoeverre het Verdrag van Genève nog voldoende 
is toegerust om de belangen van miljoenen vluchtelingen te kunnen 
waarborgen. Hij behandelt eerst de specifieke kenmerken van dat ver-
drag (met name het principe van non-refoulement), de uitdagingen 
waarvoor de wereldwijde ontwikkelingen ons stellen (waaronder de ver-
lokkingen te emigreren), de knelpunten in het beleid en de aanscherping 
van de regels. Maar wat de westerse staten ook aan maatregelen beden-
ken, de werkelijke oorzaken van het asielvraagstuk zoals oorlogen, ge-
brek aan werkgelegenheid en hongersnoden, worden er niet door aange-
pakt. Volgens De Jong is het tijd structurele oplossingen te bedenken, 
zoals de ontwikkeling van een wereldwijd stelsel van sociale zekerheid. 
We moeten ons ook afvragen of het wel werkelijk humaan is dat er over 
de hele wereld met vluchtelingen gesleept en gehandeld wordt. Als 
vluchtelingen bescherming krijgen tegen vervolging, doet volgens De 
Jong de plaats waar die bescherming geboden wordt er niet toe. Hij pleit 
er dan ook voor dat vluchtelingen in de regio van herkomst opgevangen 
worden. Elk continent zou verantwoordelijk moeten zijn voor zijn eigen 
vluchtelingen. Dat zou westerse staten niet van een toegevoegde verant-
woordelijk mogen ontslaan waaronder het bekostigen van grootscheepse 
remigratieprogramma's. 



Asielmigratie 

Problemen van regulering 

dr. J. Doomernik*  

Steeds meer personen reizen rond de wereld: toeristen, zakenlieden en 
migranten. Deze mobiliteit hangt sterk samen met de groeiende mondia-
lisering. Veel aspecten daarvan worden door de westerse, geïndustriali-
seerde wereld als positief ervaren. De belangrijkste uitzondering vormen 
de migranten. 

Vrijwel alle geïndustrialiseerde staten tonen een afnemende bereid-
heid om immigranten tot hun grondgebied toe te laten; althans indien 
deze migranten uit de arme, onderontwikkelde delen van de wereld ko-
men en zij niet tot een kleine geprivilegieerde groep van hoog-
geschoolden behoren. Dit betekent dat overheden een restrictief beleid 
voeren waarbij als leidraad geldt: nee zeggen tenzij internationale ver-
plichtingen, zoals die voortvloeiend uit het VN-vluchtelingenverdrag, 
dwingend anders voorschrijven. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat 
steeds vaker onderscheid gemaakt wordt tussen economische migranten 
en 'echte' vluchtelingen. 

Die laatste groep verdient hulp en opvang, economisch gemotiveerde 
migranten dienen te worden geweerd. Vrijwel alle westerse, geïndustria-
liseerde staten houden er dan ook omvangrijke bureaucratische appara-
ten op na die ertoe dienen om dit onderscheid in de praktijk gestalte te 
geven: vluchtverhalen aanhoren; beslissingen nemen; beroepszaken ho-
ren; afgewezen asielzoekers uitzetten enzovoort. De kosten die dit met 
zich brengt stijgen onophoudelijk. Alleen al om die reden proberen sta-
ten in toenemende mate om migranten die mogelijk een asielverzoek 
zouden kunnen indienen, buiten hun landsgrenzen te houden. 

Tegelijkertijd neemt de emigratiedruk in veel landen niet af. Integen-
deel, als een indirecte consequentie van mondialisering raken steeds 
meer mensen ontworteld en neemt de drang toe om elders op de wereld 
een betere toekomst te zoeken. De afhankelijkheid van veel ontwikke-
lingslanden van mondiale economische processen die elders hun oor-
sprong hebben groeit. Fluctuaties in de prijs van 'cash crops', olie en an-
dere delfstoffen op de wereldmarkt treffen ontwikkelingslanden 
onevenredig hard. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen die, al dan 
niet vrijwillig, hun traditionele productiewijzen opgeven en daardoor 
direct of indirect van deze wereldeconomie afhankelijk worden. De eco-
nomische groei die daarvan uitgaat is echter veel te gering om de snel 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische 

Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. 
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groeiende populaties van veel ontwikkelingslanden aan werk te helpen. 
Vlucht van het platteland en de daaruit volgende urbanisering zijn de 
eerste stap in het migratieproces. Voor velen die ook in de grote steden 
van Afrika, Azië of Latijns-Amerika onvoldoende inkomsten vinden, kan 
een volgende stap in dat proces, bij voorbeeld richting Europa of Noord-
Amerika, voor de hand liggen. Het feit dat ook informatie nauwelijks nog 
grenzen kent, maakt deze werelddelen een lokkend alternatief voor veel 
potentiële migranten. 

Voordat deze stap kan worden gezet dienen er verbindingen te zijn 
tussen het land van herkomst en dat van potentiële vestiging. ,  De zoge-
naamde intermediaire structuren die een zendende en een ontvangende 
samenleving met elkaar verbinden, kunnen verschillende vormen aan-
nemen. Een veel gebruikt onderscheid is gemaakt door Sassen (1996, 
pp. 4-5). Zij ziet vier relaties die de richting van migratiestromen bepa-
len: koloniale bindingen (inclusief vormen van militaire bezetting), eco-
nomische betrekkingen (van export-georiënteerde landbouw tot domi-
nante multinationals op de consumentenmarkt), recrutering van 
werknemers (door staten of door particulieren) en etnische bindingen 
tussen gemeenschappen. Uit deze relaties ontstaan dan vaak de mate-
riële connecties die de feitelijke migratie mogelijk maken: kennis over 
het land van bestemming, de aanwezigheid van luchtvaart- en andere 
transportverbindingen, financiële en praktische ondersteuning uit het 
land van bestemming voor aanvang van de reis en na aankomst, de assis-
tentie van 'bemiddelaars' enzovoort. Indien deze intermediaire structu-
ren niet aanwezig of slechts zwak ontwikkeld zijn, zal migratie nauwe-
lijks plaatsvinden. 

Tegenwoordig zijn het steeds vaker mensensmokkelaars die deze 'link' 
vormen en ook bepalend zijn voor de keuze van het bestemmingsland 
(zie de bijdrage van Bëcker en Havinga). Zij verlangen grote sommen 
geld voor hun diensten en slagen er in veel gevallen in om hun klanten 
naar een Westers land te smokkelen. Aldaar aangekomen kunnen zij dan 
proberen om via de asielprocedure een verblijfstitel te verkrijgen maar zij 
kunnen er ook voor kiezen om zich niet aan de autoriteiten bekend te 
maken. Zowel politiek vervolgden als personen die geen alternatief zien 
wenden zich dus tot mensensmokkelaars. Zij hebben echter vooral met 
elkaar gemeen dat zij zonder financiële middelen niet in de gelegenheid 
zouden zijn om te immigreren. Helaas is er geen enkele reden om aan te 
nemen dat iemand die in aanmerking zou komen voor een vluchtelin-
genstatus altijd over zulke middelen beschikt. 

Het huidige restrictieve beleid heeft ertoe geleid dat migratie in toene-
mende mate een 'business' is geworden waarin erg veel geld omgaat 
(Salt en Stein, 1997), zonder dat migratieregulering daardoor effectiever 

1 Op één daarvan, de aanwezigheid van reeds gevestigde immigranten, die mede de richting 

van migratiestromen bepaalt, gaan we hier verder niet in (zie daarvoor Doomernik e.a. 

1996). 
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Tabel 1: Behandelde asielverzoeken 1987-1996 in Nederland (absolute 
cijfers; afgeronde percentages A-status, overige statussen en afwijzingen) 

Jaar 	Behandelde 	A-status 	Andere status 	Afwijzingen 
individuele 
verzoeken 

1987 	8.556 	 2,7% 	 10,4% 	 86,9% 

1988 	8.841 	 6,6% 	 10,3% 	 83,1% 

1989 	11.782 	 8,6% 	 9,1% 	 82,1% 

1990 	10.550 	 6,6% 	 8,1% 	 85,3% 

1991 	17.239 	 4,5% 	 11,1% 	 84,4% 

1992 	32.127 	 15,4% 	 21,4% 	 63,2% 

1993 	30.771 	 33,6% 	 15,2% 	 51,2% 

1994 	51.491 	 12,9% 	 24,6% 	 62,4% 

1995 	50.798 	 15,7% 	 36,4% 	 47,9% 

1996 	75.276 	 11,6% 	 19,6% 	 68,8% 

Bron: H. Nicolaas, CBS Maandstatistiek van de bevolking, juni 1997, pp. 12-18 

is geworden: noch in de zin van een betere bescherming van hen die 

deze nodig hebben, noch in de zin dat immigratie in numerieke zin sig-

nificant afneemt. 

In deze inleidende bijdrage zullen we nader ingaan op de vraag 

waarom de regulering van immigratie, vooral als het om asielzoekers 

gaat, zo problematisch is. Het antwoord, zo zal blijken, moet worden ge-

zocht in enerzijds de toenemende mobiliteit en anderzijds de noodzaak 

te voldoen aan de voorwaarden die het Vluchtelingenverdrag stelt. Alvo-

rens we daarop verder ingaan, zullen we eerst een beeld schetsen van de 

asielmigratie zoals die zich in het afgelopen decennium in Nederland en 

de Europese Unie heeft ontwikkeld, en de restrictieve maatregelen die 

zijn genomen. 

Groeiende asielmigratie - restrictieve maatregelen 

Tussen 1985 en 1997 hebben bijna 284.000 personen in Nederland om 

asiel verzocht. Over een groot aantal aanvragen zal nog moeten worden 
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Jaar 	Uitgenodigde 	Asiel- 	Belangrijkste landen van herkomst 
vluchtelingen 	aanvragen 

1977 	291 	 452 	1 Pakistan 2 Chili 3 Ethiopië 
4 Turkije 

1978 	324 	 964 	1 Turkije 2 Ethiopië 3 Pakistan 
4 Chili 

1979 	2458 	 816 	1 Turkije 2 Ethiopië 3 Pakistan 
4 Chili 

1980 	1625 	 976 	1 Turkije 2 Ethiopië 3 Chili 
4 Iran/Pakistan 

1981 	1179 	 832 	1 Ethiopië 2 Pakistan 3 Irak 
4 Turkije 

1982 	513 	 840 	1 Pakistan 2 Turkije 3 Irak 
4 Ethiopië 

1983 	406 	 1400 	1 Suriname 2 Turkije 3 Pakistan 
4 Sri Lanka 

1984 	481 	 2304 	1 Sri Lanka 2 Turkije 3 Iran 
4 Suriname 

1985 	440 	 4522 	1 Sri Lanka 2 Turkije 3 Iran 
4 Suriname 

1986 	371 	 3650 	1 Turkije 2 India 3 Afghanistan 
4 Iran 

1987 	532 	 13460 	1 Ghana 2 India 3 Turkije 4 Zaïre 
1988 	782 	 7486 	1 Ghana 2 Ethiopië 3 Iran 4 India 
1989 	596 	 13898 	1 Somalië 2 Libanon 3 Polen 

4 Ethiopië 
1990 	701 	 21208 	1 Sri Lanka 2 Roemenië 3 Iran 

4 Somalië 
1991 	589 	 21615 	1 Joegoslavië 2 Sri Lanka 3 Iran 

4 Somalië 
1992 	643 	 20346 	1 Joegoslavië 2 Somalië 3 Iran 

4 Sri Lanka 
1993 	659 	 35399 	1 Bosnië-H. 2 Joegoslavië 

3 Somalië 4 Irak 
1994 	493 	 52576 	1 Bosnië-H. 2 Iran 3 Somalië 4 Irak 
1995 	605 	 29258 	1 Bosnië-H. 2 Somalië 3 Iran 4 Irak 
1996 	615 	 22857 	1 Irak 2 Afghanistan 3 Iran 

4 Sri Lanka 
1997 	n.b. 	 34443 	1 Irak 2 Afghanistan 3 Bosnië-H. 

4 Joegoslavië 

Bronnen: 1977-1986: Gooszen 1988; 1987-1991: Brink en Pasariboe, 1993; 1992-1995: 
CBS, Maandstatistiek van de Bevolking 1996 (2), p. 46; 1996-1997: CBS, Maandstatistiek 
van de Bevolking 1998 (8), p. 43. Vanaf 1992 betreft Joegoslavië de voormalige 
republieken Servië en Macedonië. 
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beslist maar in de periode 1987-1996 werden er 297.422 behandeld. 2  In 
97.238 gevallen werd een verblijfstitel toegekend, grofweg een derde 
daarvan betrof een vluchtelingenstatus, terwijl in de overige gevallen in 
eerste instantie een voorwaardelijke verblijfsvergunning werd verleend. 
In tabel 1 worden de cijfers weergegeven. 

Vluchtelingen komen uit vele landen van de Derde Wereld maar ook 
uit Europa. Soms zijn de migratiestromen gedurende enige tijd min of 
meer constant. In andere gevallen bestaat er een duidelijk verband tus-
sen het ontstaan van politieke brandhaarden en de toename van asiel-
zoekers uit een bepaald land. Zo kwamen in 1987 de grootste groepen 
vluchtelingen uit Ghana, India en Turkije, terwijl de laatste jaren de 
meeste vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië kwamen en in be-
langrijke mate ook uit Somalië, Iran, en Irak. Tabel 2 verduidelijkt dit. 

Zoals uit tabel 2 reeds blijkt is het aantal asielzoekers aan fluctuaties 
onderhevig. Dit is deels het gevolg van de toe- en afname van regionale 
conflicten zoals in het voormalige Joegoslavië, en deels het resultaat van 
maatregelen die de Nederlandse overheid genomen heeft, bij voorbeeld 
in het kader van het Verdrag van Dublin en de Overeenkomst van Schen-
gen. Deze maatregelen dienen de aantallen asielzoekers te reduceren. 

Allereerst is het vereist dat een reiziger die vanuit een niet hoog-
geïndustrialiseerd land dat buiten Europa is gelegen, naar Nederland 
wenst te komen over geldige papieren en (vaak) een visum beschikt. In-
dien dit bij aankomst niet het geval blijkt te zijn, kan hij worden terug-
gestuurd. In het geval hij per vliegtuig of schip arriveerde, is de vervoer-
der gehouden hem te repatriëren. Bij overtreding van deze regels kan 
hem een boete worden opgelegd. Daar dit hoge lasten en andere proble-
men met zich brengt, betekent dit in de praktijk dat luchtvaartmaat-
schappijen reeds bij het inchecken de papieren van hun passagiers con-
troleren. De Nederlandse grenspost wordt daarmee als het ware naar het 
land van herkomst verplaatst en tevens geprivatiseerd. Ook de ambassa-
des spelen - vooral in landen waar veel asielzoekers vandaan komen - 
een grotere rol in het tijdig onderkennen van 'oneigenlijke' vluchtroutes. 
Daartoe worden ambtenaren aangesteld die specifiek op deze taak zijn 
voorbereid. 

Tegelijkertijd is er een sterke toename te zien van het percentage afge-
wezen visumaanvragen bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoor-
digingen van 12,5% in 1986 naar 46% in 1993 en 40% in 1994. Daar het 
hier gaat om aanvragen die niet autonoom door ambassade of consulaat 
worden afgehandeld maar om verzoeken die voor beoordeling aan de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie 
worden voorgelegd, kunnen deze slechts als indicatie dienen. Cijfers over 
aanvragen en af- of toewijzingen van de Nederlandse diplomatieke ver-
tegenwoordigingen zijn niet beschikbaar. 

2 Dit cijfer is inclusief herhaalde asielverzoeken en valt derhalve hoger uit dan het totale 

aantal asielzoekers. 
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Een tweede maatregel die mensen ervan moet afhouden in Nederland 
of elders in de EU een asielaanvraag in te dienen, is het zogenoemde vei-
lige landen principe (zie ook de bijdrage van De Jong). Dit kan betrekking 
hebben op het land van herkomst of op een derde land waar de asiel- 
zoeker op weg naar Nederland verbleef. Indien de persoon in kwestie 
stamt uit een land waarvan de Nederlandse overheid meent dat daar 
geen vrees voor vervolging behoeft te bestaan, is een asielaanvraag wei-
nig kansrijk. Wanneer de asielzoeker reeds eerder een verzoek indiende 
in één van de overige Schengen-landen, of dit had kunnen doen, sluit dit 
een asielverzoek in Nederland vrijwel uit. 

Sinds 1994 zijn de meest in het oog springende criteria die een aan-
vraag a priori als ongegrond of niet-ontvankelijk bestempelen de vol-
gende (Kuijer en Steenbergen, 1996, pp. 94 e.v.). 
— De aanvraag is ongegrond als de asielzoeker stamt uit een als veilig te 
beschouwen land. Een lijst van dergelijke landen wordt door de Minister 
van Justitie vastgesteld. Deze regel is geformuleerd in navolging van 
reeds sinds 1993 in Duitsland gehanteerde wetgeving, hetgeen aldaar tot 
een drastische reductie in het aantal asielzoekers leidde. Momenteel om-
vat deze lijst Bulgarije, Ghana, Hongarije, Polen, Roemenië, Senegal, Slo-
wakije, Tsjechië en alle landen van de Europese Unie en de EER. Slechts 
wanneer de asielzoeker kan aantonen dat er in zijn bijzondere geval toch 
van vervolging sprake is, wordt hiervan afgeweken. 
— De aanvraag is niet-ontvankelijk indien de asielzoeker in de gelegen-
heid was om in één van de Nederland omringende veilige landen een 
asielaanvraag in te dienen. In de praktijk wordt deze regel niet toegepast 
indien de asielzoeker deze landen slechts passeerde met het vooropge-
zette en objectiveerbare doel in Nederland asiel aan te vragen, tenzij met 
het betreffende doorreisland een terug- of overnameregeling bestaat. In 
de praktijk wordt deze regel (nog) zelden toegepast. 
— Bovendien kan de aanvraag als niet-ontvankelijk worden beschouwd 
indien de asielzoeker niet beschikt over geldige papieren waarmee hij 
Nederland mag binnenkomen. Slechts in geval deze asielzoeker zich on-
verwijld bij de grensbewaking of de vreemdelingenpolitie meldt, kan zijn 
asielverzoek worden geaccepteerd. In combinatie met de door de 
Schengen-partners gehanteerde veilige derde land regel, kan dit er toe 
leiden dat een asielzoeker die zulks verzuimt, noch in Nederland, noch 
in enig buurland een aanvraag kan indienen, hoe dwingend zijn vlucht-
gronden ook moge zijn. Ook andere uitvoeringspraktijken leiden ertoe 
dat asielzoekers in een vacu üm tussen landen terechtkomen. Zij zijn dan 
noodgedwongen 'illegaal' geworden. 

Het effect van deze maatregel zou tevens moeten zijn dat - doordat asiel-
zoekers in het eerste Europese land waar zij voet aan land zetten hun 
asielverzoek indienen - er een betere spreiding van de lasten ontstaat. In 
de praktijk blijkt dit niet optimaal te functioneren. Zo trekt Nederland 
binnen Europa relatief grote aantallen asielzoekers, althans naar rato van 
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Grafiek 1: Aantal asielzoekers in de EU (totaal), Duitsland en Nederland 
1985-1997 
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de bevolkingsomvang. In de media wordt het zelfs bij tijd en wijle zo 
voorgesteld alsof Nederland daarbij zelfs onomstotelijk een koppositie 
inneemt. Een dergelijke opvatting vraagt enige nuancering. Duitsland, 
bij voorbeeld, registreerde in 1997 104.000 asielverzoeken 3 , hetgeen zou 
doen voorkomen alsof een land met ruim vijfmaal het aantal inwoners 
van Nederland slechts driemaal zoveel asielzoekers zou opvangen als 
Nederland. In werkelijkheid moeten de Duitse cijfers (en tot op zekere 
hoogte ook die voor België en Frankrijk) met terughoudendheid worden 
geïnterpreteerd omdat daarin slechts aanvragen en niet personen wor-
den geteld. 4  Eén aanvraag kan aldus betrekking hebben op een compleet 
gezin met kinderen. In Nederlandse statistieken worden daarentegen alle 
personen opgenomen. Grafiek 1 is op het aantal asielaanvragen geba-
seerd. 

Na de afname van asielverzoeken na 1992, lijkt zich in 1997 en 1998 
wederom een trendwijziging aan te dienen. Niet alleen in Nederland 
maar in bijna alle Europese landen doet zich een duidelijke stijging in 
het aantal asielverzoeken voor. Tot en met september (de maand waar-
voor de meest recente cijfers beschikbaar zijn) hebben zich in België, 
Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland al (bijna) net zoveel of meer asielzoekers gemeld dan in het 
hele voorafgaande jaar (data van de IGC, de EU landen Oostenrijk, Grie- 

3 Voorlopige cijfers van Inter-governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration 

Policies in Europe, North America and Australia (Genève). 

4 Daarbij komt dat in een onbekend maar significant aantal gevallen immigranten geheel 

afzien van het indienen van een asielverzoek, omdat zij ook op andere wijze in het bezit 
kunnen komen van de Duitse equivalent van de voorlopige vergunning tot verblijf, de 

Duldung. 
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kenland, Portugal, Luxemburg zijn daarin niet opgenomen), terwijl in 
Italië en Finland (overigens geringe aantallen), Duitsland en Frankrijk 
het totale aantal asielzoekers voor 1998 ongeveer op hetzelfde niveau als 
in 1997 lijkt te gaan uitkomen. Het is niet eenvoudig voor deze discre-
panties een verklaring te vinden. Duidelijk is wel dat het aanvankelijke 
effect van de boven geschetste beleidsmaatregelen begint af te nemen, 
zij het dan vooralsnog niet in alle Europese landen. 

De beperkte effectiviteit van migratieregulering 

De vraag dient zich dan aan waarom de restrictieve maatregelen slechts 
tijdelijk effect hadden. Een eerste verklaring ligt in de onmogelijkheid om 
grenzen effectief te controleren zonder daarbij zware economische 
schade te laten ontstaan. Elke economie, en bij uitstek de Nederlandse, is 
gebaat met ongehinderde mobiliteit, en intensieve grenscontroles pas-
sen daar niet bij. Ook de absolute omvang van de mobiliteit, zowel van 
goederen als personen, staan dit in de weg. Men bedenke slechts wat er 
met de aantrekkelijkheid van Schiphol zou gebeuren als de veertig mil-
joen passagiers die er jaarlijks af en aan worden gevoerd, allen uitvoerig 
aan een identiteitsonderzoek zouden worden onderworpen. Verscherpte 
controles en pogingen om asielzoekers te hinderen naar Nederland te 
komen hebben ook in het verleden altijd slechts kortstondig effect ge-
had. Het lijkt moeilijk, en vanwege de economische kosten waarschijnlijk 
zelfs onmogelijk, om migratiecontrole waterdicht te maken. Resultaat 
van de pogingen daartoe lijkt slechts te zijn dat migratie steeds meer het 
domein wordt van professionals. Zij hebben als enigen nog zicht op de 
manieren waarop restricties te omzeilen zijn. In de praktijk betekent dit 
dat mensensmokkelaars een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de 
asielmigratie naar de EU en dat zij aan hun activiteiten steeds meer geld 
zullen verdienen. 

Niet alleen controle op de toestroom van asielzoekers is moeilijk, ook 
de procedures die in werking treden nadat zij zich hebben gemeld leve-
ren problemen op. Overheden hebben zich gecommitteerd aan de hu-
manitaire principes die zijn vastgelegd in het Geneefse Vluchtelingenver-
drag van 1951 (gewijzigd bij het Protocol van New York in 1967). Omdat 
het Vluchtelingenverdrag gebaseerd is op het individuele recht op asiel 
(of althans op het verzoeken daarom), kan een overheid maar moeilijk 
categorieën van personen zonder nadere toetsing van individuele geval-
len van de asielprocedure uitsluiten. Zelfs daar waar veilige landen van 
herkomst zijn vastgesteld, mag een asielzoeker uit dat bepaalde land niet 
zonder gehoor worden uitgezet. Bovendien komt het mede daardoor 
steeds vaker voor dat een asielzoeker zijn werkelijke nationaliteit ver-
zwijgt waardoor uitsluiting van de asielprocedure ernstig bemoeilijkt 
wordt. 

Maar ook de formulering van het Vluchtelingenverdrag maakt de be-
leidsruimte voor regulering klein. De Vreemdelingenwet bepaalt, in na- 
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volging daarvan, dat 'vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land 
waarin zij gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging wegens hun 
godsdienstige of politieke overtuiging of hun nationaliteit, dan wel we-
gens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep, 
een aanvraag bij de minister [kunnen] doen om als vluchteling te worden 
toegelaten' (zie Kuijer en Steenbergen, 1996, pp. 93). Daarbij zijn met 
name de begrippen 'gegronde reden', 'vrezen' en 'vervolging' cruciaal. In 
reactie op de toenemende aantallen verzoeken om asiel is de interpreta-
tie van deze begrippen in het concrete beleid door de jaren scherper ge-
worden. Dit heeft evenwel niet zozeer tot een afname geleid van het per-
centage asielzoekers dat een verblijfstitel kreeg, maar resulteerde vooral 
in een grotere diversiteit van verblijftitels. 

Kuijer en Steenbergen (1996, p. 93) zeggen daarover het volgende: 
'Waar het aantal verzoeken van vreemdelingen om toelating als vluchte-
ling aanzienlijk toenam, daalde het percentage dat werd gehonoreerd 
even snel. Dit betekende echter niet dat er uiteindelijk ook minder asiel-
zoekers in Nederland verblijf kregen. Zij kregen en krijgen namelijk in 
toenemende mate geen verblijfstitel als vluchteling (A-status) of asiel-
gerechtigde (B-status), maar een "gewone" vergunning tot verblijf zonder 
beperkingen (C-status), of nog recenter een voorwaardelijke vergunning 
tot verblijf (vvtv). Een vluchtrelaas dat 10 jaar geleden nog een A- status 
"opleverde" is nu goed voor een C-status, of nog minder.' 

Naar A en B-status wordt inmiddels niet langer onderscheiden omdat 
zij inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschilden. De houders van een 
dergelijke status hebben recht op scholing, studiefinanciering, hulp bij 
het vinden van onderdak en andere faciliteiten die hun integratie in de 
Nederlandse samenleving bevorderen. Deze faciliteiten staan niet of in 
elk geval minder spoedig ter beschikking van C-status houders en perso-
nen met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv). Deze laatste 
categorie, voorheen ook wel als gedoogden en ontheemden aangemerkt, 
heeft een relatief zwakke verblijfstitel en nauwelijks toegang tot bijzon-
dere faciliteiten. Bij vvtv-houders kan op elk moment worden bezien of 
de oorspronkelijke toekenningsgronden nog onverminderd van toepas-
sing zijn. Een vvtv wordt toegekend aan personen van wie is vastgesteld 
dat ze geen vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag zijn maar 
die om humanitaire of praktische redenen op dat moment niet (kunnen) 
worden uitgewezen. Op basis van de geldende jurisprudentie verkrijgt de 
houder van een vvtv na drie jaar een normale vergunning tot verblijf 
(Kuijer en Steenbergen, 1996, p. 56). Tot die tijd heeft hij of zij geen volle-
dige toegang tot de arbeidsmarkt en geen recht op gezinshereniging. In 
de praktijk betekent dit vaak dat alleen personen wier asielverzoek resul-
teert in een volledige afwijzing ook daadwerkelijk niet als immigrant 
moeten worden beschouwd; zij staan althans niet als zodanig te boek in 
het bevolkingsregister. Het is daarmee niet gezegd dat deze personen ook 
het land verlaten. Niet in alle gevallen vindt daadwerkelijke uitzetting 
plaats. Sommigen ontvangen de mededeling dat binnen een bepaalde 
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termijn het land verlaten dient te worden zonder dat op hun vertrek 
wordt toegezien, anderen onttrekken zich aan feitelijke uitzetting door in 
de illegaliteit te verdwijnen. Het is onbekend om hoeveel personen het 
daarbij gaat. 

Conclusie 
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Uit het voorafgaande is gebleken dat de mogelijkheden van de Neder-
landse overheid, en die van andere sociaal-liberale staten, om asiel-
immigratie te reguleren, zeer beperkt is. Daar komt nog bij dat de over-
heid zich geconfronteerd ziet met tegenstrijdige beleidsopvattingen. Aan 
de ene kant verlangt het principe van de verzorgingsstaat dat de overheid 
immigratie en vestiging reguleert en beperkt. Alle personen die zich le-
gaal in het land ophouden hebben immers, als zij niet in staat zijn om in 
hun eigen onderhoud te voorzien, aanspraak op ondersteuning uit pu-
blieke middelen. Aan de andere kant laten overheden zich tevens leiden 
door humanitaire principes. Beide beleidsdoelstellingen zijn in Neder-
land zeer uitgesproken aanwezig. 

Omdat er helaas weinig reden is om aan te nemen dat de wereld bin-
nen afzienbare tijd geen oorlogen en politieke onderdrukking meer kent, 
en bovendien te verwachten is dat om andere redenen de emigratiedruk 
in veel ontwikkelingslanden de komende jaren zal toenemen, zal de 
overheid ook in de toekomst met relatief grote aantallen asielzoekers 
moeten rekenen. De enige keuze die de overheid kan maken, is om een 
deel van de migranten die nu bij gebrek aan alternatief een asielverzoek 
indienen op andere wijze toegang te verschaffen (Doomernik e.a., 1996). 
We mogen aannemen dat het voor migranten aantrekkelijk is om als re-
guliere arbeidsmigrant te worden toegelaten als de asielprocedure een 
onzekere afloop kent en hen bovendien voor langere tijd de toegang tot 
de arbeidsmarkt ontzegt. Het is niet met zekerheid te voorspellen wat 
een dergelijke oplossing voor het totale volume aan immigranten bete-
kent. Gaan we er evenwel van uit dat iedereen die daarvoor de financiële 
middelen heeft toch komt, kan een dergelijke oplossing ertoe bijdragen 
dat de asielprocedure sterk wordt ontlast en het beleid aan transparantie 
wint. Het ligt daarbij overigens voor de hand een dergelijke stap onder-
deel te maken van het Europese migratiebeleid zoals dit vijf jaar na de 
ratificatie van het Verdrag van Amsterdam gestalte moet hebben gekre-
gen. 
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Asielmigratie naar Nederland 

Patronen van herkomst en bestemming 

dr. T. Havinga en dr. A.G.M. Bbcker s  

Welke factoren beïnvloeden de keuze van het land van asiel door of voor 
asielzoekers? Is het zo dat bepaalde asiellanden aantrekkelijk worden 
gevonden vanwege het beleid dat ze voeren bij de toelating of opvang 
van (bepaalde groepen) asielzoekers? Of spelen andere factoren door-
gaans een belangrijker rol? Is er overigens wel sprake van een bewuste 
keuze, en zo ja, door wie wordt die keuze gemaakt? Of zijn het vooral 
'toevalligheden' die bepalen waar een asielzoeker terechtkomt? 

Deze vragen stonden centraal in een recentelijk uitgevoerd onderzoek 
naar de 'keuze van het land van asiel'. Het onderzoek bestond uit drie 
onderdelen: een literatuurstudie, een statistische analyse van de her-
komst en bestemming van asielzoekers binnen de Europese Unie, en in-
terviews met sleutelinformanten in Nederland, Engeland en België. In 
deze bijdrage presenteren we een aantal bevindingen. Eerst worden de 
belangrijkste patronen in de asielmigratie naar de Europese Unie, en 
daarbinnen naar Nederland, beschreven. Vervolgens bespreken we de 
invloed van drie groepen factoren: koloniale en andere banden tussen 
het land van herkomst en het land van asiel, kenmerken van asiellanden 
en het beeld dat asielzoekers van bepaalde asiellanden hebben, en facto-
ren die te maken hebben met de reis van het land van herkomst naar het 
land van asiel. 

Patronen in de herkomst en bestemming van asielzoekers 

Tussen 1985 en 1994 werden bijna drie miljoen asielaanvragen ingediend 
in de twaalf landen die toen de Europese Unie vormden.' Het jaar 1992 
spande de kroon met in totaal 570.000 asielverzoeken. Duitsland was 
gedurende de gehele periode verreweg het belangrijkste bestemmings-
land. In 1992 werd meer dan 75% van het totale aantal aanvragen in de 
Europese Unie in dit land ingediend. In 1993-1994 daalde het Duitse 
aandeel tot 45%. Andere belangrijke bestemmingslanden waren Frank-
rijk (12% van het totaal aantal aanvragen in de periode 1985-1994), het 
Verenigd Koninkrijk (9%) en Nederland (7%). Het Nederlandse aandeel 
was vooral in 1993-1994 hoog; Nederland was toen (en is nog steeds) het 
op een na belangrijkste bestemmingsland binnen de Europese Unie. 

• De auteurs zijn verbonden aan het Instituut voor Rechtssociologie van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is verricht met 

financiële steun van de Europese Commissie (Bëcker en Havinga, 1998). 
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Het zijn de welvarendste en (qua aantal inwoners) grootste EU-landen 
die de meeste asielaanvragen ontvangen. Ook als we rekening houden 
met de omvang van de bevolking, blijft Duitsland (met 28 aanvragen per 
duizend inwoners) verreweg de meeste aanvragen ontvangen; Nederland 
en Denemarken komen dan op de tweede en derde plaats. Houden we 
rekening met de hoogte van het bruto nationaal product, dan ontvangt 
Duitsland opnieuw verreweg de meeste aanvragen, op afstand gevolgd 
door Nederland, België en Denemarken. 

Meer dan de helft van de bijna drie miljoen asielaanvragen in de on-
derzochte periode werd ingediend door asielzoekers uit de volgende ze-
ven landen: (voormalig) Joegoslavië, Roemenië, Turkije, Polen, Sri Lanka, 
Iran en Bulgarije. In Nederland werden de meeste asielaanvragen inge-
diend door (ex-)Joegoslaven, Somaliërs, Iraniërs, Sri Lankanen, Roeme-
nen en Irakezen; deze zes groepen dienden samen 53% van het totaal 
aantal aanvragen in. Tabel 1 laat zien dat de top-vijf van herkomstlanden 
van asielzoekers in Nederland tussen 1985 en 1994 geleidelijk veran-
derde. Duidelijk te zien is de invloed van politieke ontwikkelingen in de 
herkomstregio's van asielzoekers, zoals de oorlog in voormalig Joegosla-
vië. Iran stond in deze periode bijna continu in de top-vijf van herkomst-
landen (acht van de tien jaar). 

Bekijken we per herkomstland wat de bestemmingslanden van de 
asielzoekers uit dat land zijn, dan blijkt dat asielzoekers uit sommige lan-
den voornamelijk naar één EU-land gaan. Vaak gaat het dan om een 
vroegere kolonie en het vroegere 'moederland'. Frankrijk ontving bij 
voorbeeld bijna alle aanvragen van Malinezen, Cambodjanen en Haïtia-
nen; het Verenigd Koninkrijk bijna alle aanvragen van Oegandezen; Ne-
derland bijna alle aanvragen van Surinamers. Duitsland ontving meer 
dan drie kwart van alle Oost-Europese asielzoekers; alleen Albaniërs gin-
gen voornamelijk naar Italië. Nederland was behalve voor Surinamers 
ook het voornaamste bestemmingsland voor Syriërs, Somaliërs en Libe-
rianen. Daarnaast ontving Nederland relatief— in vergelijking met zijn 
aandeel in het totale aantal asielverzoeken in de Europese Unie — veel 
asielzoekers uit Iran, Sri Lanka, Afghanistan, de voormalige Sovjet-Unie, 
Irak en Ethiopië (zie tabel 2). Asielzoekers uit onder meer Turkije en Roe-
menië kwamen juist relatief weinig naar Nederland. Het Nederlandse 
aandeel in de instroom van asielzoekers uit het voormalige Joegoslavië 
kwam overeen met het gemiddelde voor alle asielzoekers. 

1 Onze analyse is gebaseerd op cijfers verstrekt door Eurostat over het aantal asielaanvragen 

in de jaren 1985-1994 in de toenmalige EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, 

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk. Zie voor kanttekeningen bij de gebruikte cijfers: Bikker en Havinga 

1998, pp. 99-100. 
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Tabel 1: Top-vijf van herkomstlanden van asielzoekers in Nederland 
1985-1994 (ter vergelijking het rangnummer van het betreffende 
herkomstland voor de 12 EU-landen samen) 

1985 Sri Lanka (1) Turkije 	(3) Suriname (21) Iran 	(2) Polen 	(4) 
1986 Turkije 	(2) Suriname (19) Iran 	(1) Afghanist. (9) India 	(7) 
1987 Ghana 	(7) India 	(9) Turkijke 	(1) Zaïre 	(6) Suriname (20) 
1988 Ghana 	(8) Ethiopië (17) Iran 	(4) India 	(11) Polen 	(1) 
1989 Somalië (11) Libanon 	(7) Polen 	(2) Ethiopië (14) Sri Lanka (4) 
1990 Sri Lanka (6) Roemenië (1) Iran 	(8) Somalië (19) Libanon 	(4) 
1991 (ex)Joegosla- Sri Lanka (6) Iran 	(8) Somalië (20) Roemenië (2) 

vië 	(1) 
1992 (ex)Joegosla- Somalië (14) Iran 	(18) Sri Lanka (8) Roemenië (2) 

vië 	(1) 
1993 (ex)Joegosla- Somalië (10) Irak 	(15) Iran 	(13) (ex)USSR (16) 

vië 	(1) 
1994 (ex)Joegosla- Iran 	(5) Somalië 	(6) (ex)USSR (11) Irak 	(13) 

vië 	(1) 

Bron: Eurostat 1995 

2 	 3 	 4 	 5 

Verklaring van patronen in asielmigratie 
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Hoe zijn de hierboven aangeduide patronen te verklaren? Waarom ko-
men asielzoekers uit bij voorbeeld Somalië, Iran en Sri Lanka relatief 
vaak naar Nederland? In de bestaande onderzoeksliteratuur over asiel-
migratie krijgt dit soort vragen nauwelijks aandacht. Dat heeft waar-
schijnlijk te maken met de wijze waarop asielzoekers en vluchtelingen 
worden gedefinieerd: als onvrijwillige migranten, die alleen op push-
factoren in de landen van herkomst reageren (en niet op pull-factoren in 
de bestemmingslanden). Een uitzondering vormt Hovy (1993), die pro-
beert te verklaren waarom asielzoekers uit bepaalde herkomstlanden 
vaak naar een bepaald asielland gaan. Historische banden tussen 
herkomst- en bestemmingslanden zijn volgens hem de belangrijkste fac-
tor. Hovy wijst ook op de invloed van beleidsmaatregelen: die leiden 
soms tot abrupte verschuivingen in het patroon. 

Daarnaast zijn een paar empirische onderzoeken te noemen waarin 
systematisch aandacht is besteed aan de keuze van het land van asiel. 
Barslcy (1994, 1995) interviewde asielzoekers uit de voormalige Sovjet-
Unie, Peru en Pakistan in Québec. De vraag waarom ze Québec of Ca-
nada als asielland hadden gekozen leverde per herkomstland verschil-
lende antwoorden op. De asielzoekers uit de voormalige Sovjet-Unie 
noemden vooral het positieve beeld dat ze van Canada hadden en de 
aanwezigheid van een Russische en Oekraïense gemeenschap. De Paki- 
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staanse asielzoekers bleken vooral te zijn afgegaan op de adviezen van 
reisagenten en de Pakistaanse gemeenschap in New York: volgens die 
adviezen zouden ze in Canada veel meer kans op toelating hebben dan 
in de VS. De Peruaanse asielzoekers antwoordden vaak dat ze 'bij toeval' 
in Canada terecht waren gekomen, ze waren uit Peru vertrokken zonder 
te weten waar hun reis zou eindigen. 

Hulshof e.a. (1992) interviewden asielzoekers uit Somalië, Iran, Roe-
menië, Ghana en Ethiopië in Nederland. In dit onderzoek kwam de rol 
van het 'toeval' nog prominenter naar voren. Maar liefst 60% van de res-
pondenten zei toevallig in Nederland terechtgekomen te zijn. Bij door-
vragen bleek dat dit soms betekende dat iemand anders de reis had geor-
ganiseerd en daarbij ook de bestemming had bepaald; in andere gevallen 
betekende het dat Nederland het enige land was waar iemand terecht 
kon, bij voorbeeld vanwege de beschikbaarheid van reisdocumenten. 
(Wat gezien vanuit het perspectief van de asielzoeker zelf 'toeval' is, hoeft 
dat dus niet te zijn vanuit het perspectief van de onderzoeker!) Met name 
Iraniërs en Roemenen hadden vaak wel bewust voor Nederland gekozen. 
Die keuze was dan meestal gebaseerd op de aanwezigheid van familie of 
bekenden. 

Op basis van de literatuurstudie besloten we in de statistische analyse 
en de interviews met sleutelinformanten de invloed van drie groepen 
factoren aan de orde te stellen: 
— banden tussen het herkomstland van de asielzoeker en het asielland; 
hierbij ging het ons niet alleen om historische, politieke, economische 
banden, maar ook om migratienetwerken; 
— kenmerken van het asielland en het beeld dat asielzoekers van het 
asielland hebben; hierbij ging het ons vooral ook om het asielbeleid en 
de asielprocedure; 
— factoren die te maken hebben met de vlucht: de bereikbaarheid van 
bepaalde asiellanden, de activiteiten van reisagenten, grenscontroles, 
enzovoort. 

De twee eerste groepen factoren zijn ook in de onderzoeksliteratuur over 
arbeidsmigranten aan te treffen. De derde groep factoren lijkt meer type-
rend voor asielzoekers. 

De meeste factoren bleken zich niet of nauwelijks voor statistische 
analyse te lenen. Daarom wordt in de onderstaande bespreking voorna-
melijk uit de interviews met sleutelinformanten geput. In Nederland, 
Engeland en België interviewden we (drie keer) vijftien personen die veel 
met asielzoekers te maken hadden: (rechts)hulpverleners, vluchtelingen 
of anderen die actief waren in vluchtelingenorganisaties, tolken en amb-
tenaren. 
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Tabel 2: Aantal asielaanvragen in de belangrijkste asiellanden van de 
Europese Unie naar herkomstland van de asielzoeker, 1985-1994 

Nationaliteit 	 Duitsland 	 Frankrijk 
asielzoeker 

Europa 	 931527 52% 	39251 	11% 

(ex)Joegoslavië 	 400446 	22 	9287 	3 
Roemenië 	 273052 	15 	17900 	5 
Polen 	 106447 	6 	5828 	2 
Bulgarije 	 78785 	4 	1794 	1 
(ex)USSR 	 19455 	1 	2355 	1 

Azië 	 274991 	15% 	102633 	28% 

Sri Lanka 	 58164 	3 	26510 	7 
India 	 37565 	2 	7241 	2 
Vietnam 	 45937 	3 	18528 	5 
Pakistan 	 28697 	2 	10131 	3 
Afghanistan 	 44569 	3 	419 	- 

Afrika 	 208944 12% 	138513 	38% 

Zaïre 	 8305 	1 	38328 	11 
Ghana 	 7945 	2 	11074 	3 
Nigeria 	 28104 	2 	2354 	1 
Somalië 	 1591 	- 
Ethiopië 	 14376 	1 	462 	- 

M.-Oosten 	 308143 17% 	67476 	19% 

Turkije 	 175048 	10 	60868 	17 
Iran 	 76570 	4 	4350 	1 
Libanon 	 56524 	3 	680 	- 
Irak 	 1299 	- 

Amerika 	 2418 	 14023 	4% 

Ongespecificeerd 	 66407 	4% 	1358 	— 
Statenloos 

Totaal 	 1792430 100% 	363254 100% 

Bron: Eurostat 1995 

23 



Justitiële verkenningen, jrg. 24, nr. 9, 1998 

Ver. Koninkrijk Nederland 	totaal EU-12 

Europa 	 17607 	7% 	61530 31% 	1157117 39% 

(ex)Joegoslavië 	 12220 	5 	33267 	17 	485047 	16 

Roemenië 	 1956 	1 	9415 	5 	330407 	11 

Polen 	 557 	 4437 	2 	133370 	5 

Bulgarije 	 1072 	 2025 	1 	90457 	3 

(ex)USSR 	 1041 	 8050 	4 	34811 	1 

Azië 	 45753 18% 	33003 17% 	486819 16% 

Sri Lanka 	 19730 	8 	13481 	7 	124608 	4 

India 	 9454 	4 	3640 	2 	66544 	2 

Vietnam 	 18 	- 	699 	- 	66221 	2 

Pakistan 	 10639 	4 	2278 	1 	57879 	2 

Afghanistan 	 481 	 6210 	3 	52661 	2 

Afrika 	 76492 	30% 	54481 	28% 	542953 18% 

Zaïre 	 11800 	5 	7154 	4 	81309 	3 

Ghana 	 8024 	3 	5888 	3 	66215 	2 

Nigeria 	 5467 	2 	3000 	2 	43773 	2 

Somalië 	 11494 	5 	20455 	10 	42211 	1 

Ethiopië 	 6321 	3 	5791 	3 	31054 	1 

M.-Oosten 	 24578 10% 	40675 21% 	487869 16% 

Turkije 	 11670 	5 	8320 	4 	264491 	9 

Iran 	 5335 	2 	16394 	8 	115154 	4 

Libanon 	 2913 	1 	4352 	2 	70215 	2 

Irak 	 4600 	2 	8607 	4 	32888 	1 

Amerika 	 1778 	1% 	4561 	2% 	39484 1% 

Ongespecificeerd 	87469 35% 	3247 	2% 	265916 9% 

Statenloos 

Totaal 	 253677 100% 197497 100% 2980158 100% 
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Banden tussen herkomstland en asielland 

Als er een koloniale band met een bepaald EU-land is, leidt dat er in vrij-
wel alle gevallen toe dat een relatief groot deel van de asielzoekers uit het 
betreffende land naar het voormalige moederland gaat. De aanwezigheid 
van een koloniale band gaat doorgaans gepaard met allerlei andere ban-
den. Europese luchtvaartmaatschappijen voeren vaak rechtstreekse 
vluchten uit op voormalige kolonies. De taal van het moederland is vaak 
ook een van de talen in de voormalige kolonie. Soms komt bovendien het 
onderwijssysteem in sterke mate overeen. Vaak is er een geschiedenis 
van migratie vanuit de voormalige kolonie naar het moederland: om er 
te studeren of te werken, vanwege gemengde huwelijken of handelsbe-
trekkingen. Als resultaat van een dergelijke migratiegeschiedenis zal er 
soms een omvangrijke gemeenschap van immigranten uit de voormalige 
kolonie in het moederland gevestigd zijn. 

Volgens de sleutelinformanten gaan asielzoekers bij voorkeur naar een 
land waar al landgenoten wonen en naar een land waarvan ze bekend 
zijn met de taal. Het zijn vooral ook deze voorkeuren die asielzoekers uit 
voormalige kolonies doen kiezen voor het voormalige moederland als 
asielland. Ook een land als Nederland, dat weinig voormalige kolonies 
heeft, kan voor asielzoekers uit bepaalde landen aantrekkelijk zijn van-
wege de aanwezigheid van landgenoten. Volgens de sleutelinformanten 
gaan asielzoekers, indien ze de kans krijgen, naar een bekende, bij voor-
beeld een familielid of een voormalig dorpsgenoot (die beschikt over in-
formatie en die hulp en opvang kan bieden). De migratie van asiel-
zoekers verloopt evenals van die van arbeidsmigranten veelal volgens 
een patroon van kettingmigratie. De eerste groep asielzoekers uit een 
bepaald land komt min of meer bij toeval in een bepaald asielland te-
recht. Hun aanwezigheid daar leidt vervolgens tot de komst van meer 
asielzoekers uit dat land, die gebruik maken van dezelfde netwerken en 
routes, en soms zelfs van dezelfde paspoorten. 

Asielzoekers uit Sri Lanka 
Asielzoekers uit Sri Lanka zijn met name in de periode tussen 1990 en 
1994 in naar verhouding grote aantallen naar Nederland gekomen. 
Ook Engeland, Frankrijk en Denemarken krijgen relatief veel asiel-
verzoeken van Sri Lankanen. De Nederlandse sleutelinformanten ver-
klaren de komst van deze asielzoekers door te wijzen op de rol van 
reisagenten. Zo vertelt een van hen dat in 1994 in een periode van 
enkele weken duizenden Tamils in Nederland arriveerden. Zonder 
reisagenten zou dit onmogelijk zijn. Het is echter niet duidelijk 
waarom de reisagenten zich opeens op Nederland richtten. Enkele 
informanten beschouwen de rechtstreekse vluchten van de KLM op 
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Colombo als belangrijke factor. Anderen zijn het hiermee niet eens 
enwijzen erop dat de eerste Tamils niet met een rechtstreekse vlucht 
kwamen maar via Oost-Berlijn. In 1985 introduceerde de Nederlandse 
overheid een speciale opvangregeling (de bed, bad en broodregeling 
genoemd) om Nederland voor Tamils minder aantrekkelijk te maken. 
Tamils ontvingen niet langer bijstand en werden gehuisvest in op-
vangcentra in kleine steden en landelijke gebieden in plaats van in de 
grote steden. Wellicht is dit de verklaring voor de afname in asiel-
aanvragen van Sri Lankanen in 1986. Bronkhorst (1990, pp. 77) geeft 
een andere verklaring wanneer hij er op wijst dat de erkennings-
percentages in Frankrijk en Engeland veel hoger waren geworden dan 
in Nederland. Ter verklaring van de sterke toestroom van asielzoekers 
uit Sri Lanka in de periode 1990-1994 wijzen verschillende sleutel-
informanten op familiebanden. Veel van de nieuw aangekomen asiel-
zoekers hadden hier familie. De Nederlandse sleutelinformanten be-
schouwen Nederland niet als een voor Tamils aantrekkelijk land. Er 
werd gewezen op de grote aantallen die zouden doorreizen naar bij-
voorbeeld Zwitserland. Samenvattend kan worden gezegd dat de be-
langrijkste verklarende factoren voor de komst van asielzoekers uit Sri 
Lanka worden gevormd door de reisagenten (die om overigens onver-
klaarbare redenen voor Nederland kiezen), de aanwezigheid van een 
gemeenschap van Tamils en (tenminste tijdelijk) het onaantrekkelijke 
speciale opvangregime. 

De aanwezigheid van migratienetwerken kwam in de interviews als een 
belangrijke factor naar voren. Politieke banden tussen herkomstland en 
asielland daarentegen werden door de meeste sleutelinformanten als 
een onbelangrijke factor gezien. Voor asielzoekers uit bepaalde landen 
kunnen de politieke relaties tussen het herkomstland en het asielland 
echter van belang zijn, vooral als men bij voorbeeld vreest ook in het 
asielland niet veilig te zijn voor de geheime dienst van het eigen land. 
Voor politieke activisten kan een land extra aantrekkelijk zijn als asiel-
land als de politieke oppositie van het herkomstland er nadrukkelijk aan-
wezig is. Zo was Londen volgens sommige sleutelinformanten aantrekke-
lijk voor Zuidafrikaanse, Koerdische, Noord-Somalische, Nigeriaanse en 
Ghanese asielzoekers vanwege de aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van de politieke tegenstanders van het regime in die landen van her-
komst. 

Religieuze banden en culturele of handelsbetrekkingen die los staan 
van koloniale en andere historische banden tussen de landen, werden 
door de sleutelinformanten niet van groot belang geacht voor de keuze 
van het asielland. 
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Kenmerken asiellanden 

De invloed van kenmerken en beelden van asiellanden is minder gemak-
kelijk aan te geven. Volgens de meeste sleutelinformanten zijn asiel-
zoekers in de regel slecht geïnformeerd over potentiële asiellanden. Bo-
vendien vertrekken ze soms zonder duidelijk reisdoel. Dit maakt dat de 
aantrekldngslcracht van bepaalde kenmerken van asiellanden niet moet 
worden overschat. 

Aan de andere kant blijkt in sommige gevallen dat een bepaald ken-
merk van een asielland of de beeldvorming over dat asielland kan leiden 
tot een plotselinge daling of stijging van het aantal asielzoekers uit een 
bepaald herkomstland. Zo leidde de dood van een Zaïrese asielzoeker op 
het vliegveld van Brussel tot een (tijdelijke) daling in de komst van asiel-
zoekers. In Nederland leidde het verlenen van verblijfsvergunningen in 
1992 aan asielzoekers uit Somalië, Sri Lanka en Iran tot een groot aantal 
nieuwe asielverzoeken van die groepen (zie box Asielzoekers uit Soma-
lië). 

In het algemeen lijken het toelatingsbeleid en het opvangbeleid voor 
asielzoekers geen dominante factor in de verklaring van de bestemming 
van asielzoekers. Visabeleid lijkt van meer belang. Vooral in situaties 
waarin een asielzoeker in feite weinig keus heeft, kan de aanwezigheid 
van een visumplicht of het beschikbaar zijn van een visum voor een be-
paald land bepalend zijn voor de bestemming van de vlucht. Invoering 
van een visumplicht heeft overigens doorgaans slechts een tijdelijk effect 
totdat de andere asiellanden eveneens een visumplicht instellen. 

Asielzoekers uit Somalië 
Veel asielzoekers uit Somalië kwamen naar Nederland en naar het 
Verenigd Koninkrijk. In beide landen steeg het aantal asielverzoeken 
van Somaliërs sterk in 1989. In Nederland is het aantal verzoeken in 
1992 nogmaals sterk toegenomen. In de jaren 1987-89 en 1992-94 
vroegen meer Somaliërs in Nederland asiel dan in enig ander EU-
land. 
Informanten in het Verenigd Koninkrijk wijzen vooral op de histori-
sche banden tussen de landen ter verklaring van de relatief grote aan-
tal asielzoekers uit Somalië. (Noord) Somalië was jarenlang een Brits 
protectoraatsgebied en vooral in havensteden als Londen, Cardiff en 
Liverpool bestaan al lang Somalische gemeenschappen. 
Asielzoekers uit Somalië gaan naar verhouding vaak naar de beide 
vroegere koloniale machten in Somalië, het Verenigd Koninkrijk en 
Italië, maar er gaan nog meer naar Nederland (zowel in absolute aan-
tallen als in verhouding tot het aandeel van Nederland in totale asiel-
verzoeken binnen Europese Unie). De toestroom van Somalische 
asielzoekers naar Nederland kan niet worden teruggevoerd op histo- 
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rische banden of reeds aanwezige migrantengemeenschappen. De-
voorkeur voor Nederland boven Groot-Brittanië is evenmin te verkla-
ren door het erkenningspercentage (het deel van de asielzoekers dat 
wordt erkend als vluchteling of een verblijfsvergunning krijgt om hu-
manitaire redenen) voor Somalische asielzoekers; dit is in Nederland 
namelijk veel lager dan in het Verenigd Koninkrijk. 
Volgens verschillende sleutelinformanten maakte het Somaliërs in 
het begin weinig uit waar ze in West Europa terecht kwamen. In de 
meeste interviews werd er op gewezen dat in later jaren het Neder-
landse asielbeleid Somaliërs aantrok. Vanwege de heersende burger-
oorlog werden Somaliërs niet uitgezet. Hun verblijf in Nederland 
werd gedoogd voor een periode van 3 tot 5 jaar, daarna is de kans op 
een verblijfsvergunning erg groot. In 1992 kregen veel Somaliërs een 
verblijfsvergunning in het kader van een inhaaloperatie om de op-
lopende achterstand in de asielprocedure weg te werken. Dit zou de 
sterke toename van het aantal asielverzoeken van Somaliërs in dat 
jaar verklaren. 

Volgens de sleutelinformanten is Nederland op het punt van economi-
sche mogelijkheden geen aantrekkelijk land voor asielzoekers. Ze wezen 
daarbij op zowel het verbod om te werken als het ontbreken van een om-
vangrijke informele arbeidsmarkt. Bepaalde groepen asielzoekers zou-
den vanwege de economische mogelijkheden bij voorkeur naar België of 
Engeland gaan; genoemd werden Sikhs, Roemenen, Polen, Tamils en 
Ghanezen. Volgens verschillende Belgische sleutelinformanten daalde in 
België in 1993 het aantal asielzoekers uit India, Nigeria, Ghana en Roe-
menië sterk nadat de mogelijkheden voor asielzoekers om tijdens de 
procedure te werken waren beperkt. 

Gebeurtenissen gedurende de vlucht 

De bereikbaarheid van een asielland vanwege de geografische ligging 
heeft in de huidige tijd slechts beperkte betekenis. Asielzoekers reizen 
doorgaans niet over land en vaak gaat de reis in etappes, eerst naar een 
nabij gelegen land en vervolgens verder naar Europa. Belangrijker dan de 
geografische bereikbaarheid lijkt de feitelijke toegankelijkheid, inclusief 
grenscontroles, beschikbaarheid van (eventueel vervalste) visa en 
uitzettingspraktijk. 

Wel van zeer groot belang is de rol van reisagenten. Een groot maar 
onbekend deel van de asielzoekers heeft bij de vlucht hulp nodig: om 
reispapieren te verkrijgen, om paspoortcontrole te omzeilen, om trans-
port te organiseren. Dergelijke hulp kan worden geboden door personen 
of organisaties met een idealistisch danwel commercieel doel. Vooral 
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asielzoekers uit Afrika en Azië reizen met hulp van een reisagent. De 
sleutelinformanten verschillen van mening over de vraag in hoeverre in 
feite de reisagent bepaalt in welk land een asielzoeker terecht komt. Vol-
gens sommigen zijn reisagenten allesbepalend, als voorbeeld werd hier 
vaak verwezen naar asielzoekers uit Sri Lanka. Volgens anderen behoudt 
de asielzoeker zelf een keuze, ook al is hulp van een reisagent nodig. 

Asielzoekers uit Iran 
Het aandeel van asielzoekers uit Iran die asiel vragen in Nederland is 
gestaag toegenomen. Vroeg tot 1989 een op de tien Iraniërs die naar 
de EU kwam asiel in Nederland, in 1993 was dit opgelopen tot vier 
van de tien. In 1994 was het bijna zes van de tien. Waarom? Het ant-
woord dat de Nederlandse sleutelinformanten op deze vraag geven 
varieert. Sommigen wijzen er op dat Nederland nogal wat Iraanse 
vluchtelingen heeft uitgenodigd. Dit leidde er dan vervolgens toe dat 
andere Iraniërs naar Nederland kwamen om asiel te vragen. De laat-
ste jaren lijkt de aanwezigheid van Iraniërs in Nederland een belang-
rijke aantrekkingskracht: veel recent gearriveerde Iraniërs hebben 
familie in Nederland. Ook wordt gewezen op de rol van reisagenten. 
Elke asielzoeker uit Iran heeft hulp nodig van een reisagent. Zo'n rei-
sagent bepaalt zaak de bestemming. Nederland zou goedkoper zijn 
dan populaire bestemmingen als Canada, Engeland en andere Engels-
talige landen. 

De voorkeuren van reisagenten worden gedeeltelijk door dezelfde facto-
ren bepaald als die van asielzoekers. Het bestaan van koloniale of andere 
historische banden kan het reizen eenvoudiger maken vanwege be-
staande netwerken, transportverbindingen, gunstiger behandeling door 
de immigratie-autoriteiten, kennis van de taal en bekendheid met de 
cultuur en organisatie van de samenleving. Ook voor de reisagent is de 
toegankelijkheid belangrijk: beschikbaarheid reisdocumenten, vlieg-
routes, grenscontroles. 

Welke factoren zijn voor Nederland van belang? 

Het zal duidelijk zijn dat koloniale banden en taalbanden in het geval 
van Nederland nauwelijks een rol spelen. Alleen Surinaamse asielzoekers 
komen om die redenen naar Nederland. Asielzoekers komen ook niet 
naar Nederland vanwege de economische mogelijkheden die hen hier 
geboden worden; asielzoekers die willen werken gedurende de asiel-
procedure kiezen volgens de sleutelinformanten eerder voor België of 
het Verenigd Koninkrijk. 

Wel van belang is de aanwezigheid van gemeenschappen van vluchte-
lingen uit bepaalde herkomstlanden. Deze factor heeft in de loop der 
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jaren duidelijk aan belang gewonnen. Volgens de sleutelinformanten 
zouden veel asielzoekers zelf niet voor Nederland als asielland hebben 
gekozen, maar blijken diegenen die wel zelf naar Nederland wilden ko-
men hier vaak al familie of bekenden te hebben. Dit geldt bij voorbeeld 
voor asielzoekers uit Iran en Sri Lanka. Daarnaast speelt voor asiel-
zoekers uit bepaalde herkomstlanden het Nederlandse asielbeleid een 
belangrijke rol. Somaliërs bij voorbeeld zouden vooral ook door het hier 
gevoerde gedoogbeleid zijn aangetrokken. (Andere asiellanden stuurden 
deze groep ook niet terug, maar in Nederland hadden Somaliërs meer 
uitzicht op regularisatie van hun verblijf.) 

Meer in het algemeen speelt ook het beleid van andere asiellanden een 
rol: dat het aandeel van Nederland in het totaal aantal asielaanvragen 
binnen de Europese Unie is toegenomen, is deels terug te voeren op 
weringsmaatregelen die onder meer in Duitsland en Frankrijk werden 
genomen. Als laatste, maar zeker niet minste factor moeten reisagenten 
worden genoemd. Deze factor achtten de sleutelinformanten vooral van 
belang voor asielzoekers uit Afrika en Azië. Voor asielzoekers uit Sri 
Lanka zouden reisagenten zelfs de belangrijkste factor vormen. Dat geldt 
overigens niet alleen voor Nederland. De weringsmaatregelen die in alle 
EU-landen zijn genomen, hebben het voor asielzoekers moeilijk ge-
maakt om ongeacht welk EU-land op eigen houtje te bereiken. Vooral 
asielzoekers van buiten Europa zijn steeds meer afhankelijk van rei-
sagenten. 

Slot 

Het land waar asielzoekers asiel vragen wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de aanwezige mogelijkheden. Asielzoekers kunnen een voorkeur 
hebben voor een bepaald land, maar het zal lang niet altijd mogelijk zijn 
om in dat land asiel te vragen. Welke van de hierboven besproken facto-
ren het meest belangrijk is, hangt af van de mate van keuzevrijheid die 
de asielzoeker heeft. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen situa-
ties waarin de asielzoeker zijn vlucht heeft kunnen voorbereiden en ur-
gente vluchtsituaties (vergelijk Johansson, 1990). 

Naarmate de noodzaak om te vluchten urgenter is, de asielzoeker over 
minder informatie over beschikbare opties beschikt en minder geld te 
besteden heeft, en naarmate er minder mogelijke asiellanden zijn, zullen 
factoren die verband houden met de toegankelijkheid (transport-
faciliteiten, visumvereisten, mogelijkheden aan benodigde reispapieren 
te komen, grenscontroles, aanbod reisagenten, geografische bereikbaar-
heid, geruchten en andere toevalselementen) belangrijker zijn. 

Omgekeerd geldt dat andere factoren belangrijker (kunnen) worden 
naarmate de vluchtsituatie minder acuut is, de asielzoeker over meer 
informatie en geld beschikt, en naarmate er meer mogelijke asiellanden 
zijn. Het gaat dan vooral om de aanwezigheid van vrienden of familiele-
den of een gemeenschap van landgenoten in een land, en bekendheid 
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met de taal en cultuur van het land. Bepaalde (groepen) asielzoekers zul-
len dan ook de economische mogelijkheden in de verschillende asiel-
landen in overweging nemen, terwijl andere asielzoekers dan bij voor-
beeld rekening zullen houden met eventuele politieke banden tussen 
hun land van herkomst en mogelijke asiellanden. 

De keuze van het land van asiel wordt vaak niet door de asielzoeker 
zelf gemaakt. Het lijkt veel asielzoekers ook niet zoveel uit te maken in 
welk EU-land ze terechtkomen; ze willen simpelweg naar het veilige Eu-
ropa. Asielzoekers die wel naar een bepaald EU-land willen, geven niet 
allemaal aan hetzelfde land de voorkeur. 

Deze bevindingen lijken weinig opzienbarend. Toch bieden ze mis-
schien een nieuw gezichtspunt voor de discussie over een meer evenre-
dige verdeling van asielverzoeken binnen de Europese Unie — een discus-
sie die eerder door Duitsland werd aangezwengeld (toen dat land 75% 
van het totaal aantal asielverzoeken in de Europese Unie ontving) en die 
onlangs in Nederland is opgelaaid. Een systeem van verdeling zou na-
tuurlijk in het belang zijn van landen die nu in de problemen komen 
door een onevenredig hoge toestroom van asielzoekers. Een gezichts-
punt dat in de discussie tot nu toe ontbreekt, is dat zo'n systeem van ver-
deling ook in het belang van de betrokken asielzoekers zou kunnen zijn. 
Voor de asielzoekers die geen voorkeur hebben voor een bepaald land, 
zou er weinig veranderen. Asielzoekers die wel een voorkeur hebben 
zouden erop vooruitgaan doordat meer dan nu het geval is, rekening kan 
worden gehouden met die voorkeur. 
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Vrouwen in de asielprocedure 

dot. J.W. van Wetten *  

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de positie van 
vrouwelijke asielzoekers. Deze is de afgelopen jaren regelmatig onder-
werp van debat geweest. Aanleiding voor het onderzoek vormde de con-
statering dat betrekkelijk weinig bekend is over hoe IND-ambtenaren 
asielverzoeken van vrouwen behandelen en beoordelen en over de feite-
lijke positie van vrouwelijke asielzoekers in termen van de kans op een 
verblijfsaanvaarding. 

Hierna volgt eerst een beschrijving van problemen die ten aanzien van 
de rechtspositie van vrouwelijke asielzoekers worden gesignaleerd. 
Daarna volgt een uiteenzetting over de wijze waarop het onderzoek is 
uitgevoerd en een weergave van enkele opmerkelijke resultaten. 

Rechtspositie van vrouwelijke asielzoekers 

33 

Blijkens reacties op uitspraken van vreemdelingenrechters en diverse 
publicaties, is de afgelopen jaren het nodige te doen geweest over de 
rechtspositie van vrouwelijke asielzoekers (Leiss en Boesjes, 1990; 
Spijkerboer, 1994; Evenhuis, 1996). Onvoldoende zou in de asiel-
procedure recht worden gedaan aan bijzondere omstandigheden en pro-
blemen van vrouwelijke asielzoekers. Volgens Spijkerboer (1994) en 
Evenhuis (1996) komt dit onder meer omdat het Verdrag van Genève 
weliswaar formeel sekseneutraal heet te zijn', maar feitelijk meer op het 
lijf van mannen dan vrouwen is geschreven en als gevolg hiervan man-
nen een betere positie hebben om als vluchteling te worden erkend dan 
vrouwen. Volgens hen heeft dit vooral te maken met de in het verdrag 
geformuleerde definitie van het begrip 'vluchteling'. Deze kwam in 1951 
tot stand ten tijde van de Koude Oorlog, in een tijd waarin westerse rege-
ringen met vluchtelingen vooral dissidenten uit het Oostblok voor ogen 
hadden. Volgens de auteurs roept de definitie het beeld op van een man-
nelijke activist die zijn politieke ideeën publiekelijk uitdraagt en om die 
reden wordt vervolgd of te vrezen heeft voor vervolging; een beeld waar-
aan vrouwelijke asielzoekers veelal niet voldoen. Vrouwen verklaren in 
hun asielrelaas namelijk vaker dat zij vrezen voor vervolging vanwege 
achtergrondactiviteiten (bij voorbeeld het bieden van onderdak aan dis-
sidenten, het koken voor verzetsstrijders, enzovoort) of vanwege poli-
tieke activiteiten van verwanten. 

* De auteur is senior beleidsmedewerker bij de Directie Rechtspleging van het ministerie van 

Justitie. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek Positie van vrouwen in de asielprocedure 

dat onlangs is verschenen als WODC-rapport. 
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Voorts was er kritiek op de wijze waarop vrouwelijke asielzoekers wor-
den gehoord door IND-ambtenaren. Elke vreemdeling die om toelating 
tot Nederland vraagt en ouder is dan twaalf jaar wordt in de gelegenheid 
gesteld in een zogenoemd 'gehoor' alles aan een contactambtenaar van 
de IND te vertellen wat relevant kan zijn voor de beoordeling of het asiel-
verzoek gegrond is. In de praktijk komt echter niet altijd alles wat rele-
vant is aan de orde. Zo zou het regelmatig voorkomen dat een contact-
ambtenaar tijdens het gehoor niet herkent dat de asielzoekster 
geconfronteerd is geweest met seksueel geweld, met als gevolg dat dit 
niet kan meewegen bij de beoordeling van het asielverzoek. 

Aan deze kwestie is al enige tijd geleden in een handleiding voor 
rechtshulpverleners van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland 
aandacht besteed (VVN, 1992). Hierin werd gesteld dat het voor vrouwen 
moeilijk is om zich te uiten over hun ervaringen met seksueel geweld. 
Veelal komen zij uit een geheel andere cultuur waarin op het praten over 
seksualiteit een taboe rust dan wel het praten over ervaringen met sek-
sueel geweld het risico met zich brengt te worden verstoten uit de fami-
liekring en/of de gemeenschap. Het is om die reden dat de staatssecreta-
ris van Justitie in 1995 advies vroeg aan de Emancipatieraad welke 
aanpassing van de opleiding van het IND-personeel ertoe kan leiden dat 
ambtenaren vrouwspecifieke problemen beter gaan herkennen en in 
hun benadering ten opzichte van vrouwelijke asielzoekers zorgvuldiger 
omgaan. In het advies dat de Emancipatieraad in 1996 uitbracht, werd 
gesteld dat bij de opleiding van IND-ambtenaren een meer 'genderinclu-
sieve' benadering is gewenst (Emancipatieraad, 1996). 

Ten derde was er kritiek op de wijze waarop asielverzoeken van vrou-
wen worden beoordeeld. Bij het nemen van een beslissing over het wel of 
niet tot Nederland toelaten van een asielzoeker, zou meer rekening ge-
houden kunnen worden met de mensenrechten voor vrouwen. Met 
Fernhout (1990) kan worden gesteld dat het asielbeleid een binnen-
landse component is van het mensenrechtenbeleid dat de Nederlandse 
overheid in haar buitenlands beleid tracht zichtbaar te maken. Verwacht 
zou dan ook mogen worden dat ontwikkelingen op het terrein van de 
mensenrechten, en meer in het bijzonder ook de mensenrechten voor 
vrouwen, zich vertalen in het nationale asielbeleid. Pleitbezorgers van 
deze weg zijn dan ook verheugd dat in internationaal verband de afgelo-
pen jaren op westerse regeringen in toenemende mate druk is uitgeoe-
fend om de mensenrechten voor vrouwen een plaats te geven in het 
asielbeleid, 

1 In het verdrag worden vrouwen nergens specifiek genoemd en is sekse niet expliciet als 

grond voor vervolging opgenomen. Ook kent de Nederlandse asielprocedure geen 

algemene richtlijnen en instructies ten aanzien van het beslisproces bij vrouwelijke 

asielzoekers. Deze bestaan overigens wel in Canada en de Verenigde Staten, zodat 

vrouwen met seksespecifieke problemen erkend kunnen worden als vluchteling. 



Vrouwen in de asielprocedure 	 35 

Een belangrijk wapenfeit is het slotdocument van de VN-Wereld-
vrouwenconferentie die in 1995 in Beijing werd gehouden. Hierin werd 
aan regeringen in overweging gegeven vrouwen als vluchteling te erken-
nen als sprake is van gegronde vrees voor vervolging door middel van 
seksueel geweld en voor andere met 'gender' verband houdende vervol-
ging. Wellicht niet geheel toevallig drong in datzelfde jaar het Europees 
Parlement er bij de Europese Commissie op aan 'met spoed een voorstel 
te ontwerpen waarin seksespecifieke onderdrukking en seksueel geweld 
tegen vrouwen als legitieme gronden voor asiel worden aanvaard' (Euro-
pees Parlement, juni 1995, DOC-NE/RR/278/278716, paragraaf 15). 

Volgens Spijkerboer (1994) is daarnaast nog een wereld te winnen in 
de rechtspraktijk waar het gaat om de interpretatie van asielmotieven 
van vrouwen. Deze zou namelijk vele voorbeelden kennen die de conclu-
sie rechtvaardigen dat, hoewel vrouwelijke asielzoekers goede redenen 
kunnen hebben om te vrezen voor vervolging, dit niet altijd betekent dat 
zij ook erkend worden als vluchteling. Naar zijn oordeel heeft dat vooral 
te maken met de uitleg die beslisambtenaren en rechters geven aan de 
gebeurtenissen en ervaringen waarover vrouwelijke asielzoekers verkla-
ringen afleggen. Volgens hem kan een meer gelijke behandeling van 
vrouwelijke en mannelijke asielzoekers worden bereikt door de vlucht-
motieven van vrouwen op zo'n manier naar het verdrag van Genève te 
vertalen, dat deze binnen de hierin genoemde vervolgingsgronden val-
len. Naar zijn mening zou het verdrag hiertoe voldoende ruimte bieden. 

Ten vierde richtte zich de kritiek op een gebrek aan goede informatie 
over specifieke problemen waarmee vrouwen in het land van herkomst 
kunnen zijn geconfronteerd. Volgens Terlouw (1997) is de beoordeling 
van asielverzoeken van vrouwen in de regel erg lastig, niet alleen van- 
wege de aard van hun asielrelaas, maar wellicht meer nog vanwege een 
gebrek aan informatie over hun positie in het land van herkomst. Omdat 
het relaas aannemelijk moet zijn in het licht van de situatie in het land 
van herkomst, zouden IND-ambtenaren en rechters beter in staat moe-
ten zijn zich op de hoogte te stellen van eventuele vrouwonder-
drukkende wetgeving en gewoonten in bepaalde landen en wat de gevol-
gen zijn voor vrouwen die hiertegen stil dan wel openlijk verzet plegen. 
Ook zou wenselijk zijn als zij zich konden beroepen op informatie over 
welke betekenis autoriteiten toekennen aan bepaalde achtergrond-
activiteiten — hoe marginaal ze ook lijken — en op informatie over het 
v6órkomen van afhankelijke vervolging. Terlouw (1997) is van mening 
dat dit soort informatie in de regel schaars dan wel te globaal en soms 
alles behalve eensluidend is. 

Feitelijke positie 

Tot dusverre is de positie van vrouwelijke asielzoekers vooral in kaart ge-
bracht aan de hand van jurisprudentie. Deze geeft een goed beeld hoe 
vreemdelingenrechters vluchtmotieven van vrouwen beoordelen en 
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welke betekenis zij toekennen aan specifieke omstandigheden en activi-
teiten van vrouwen. Maar het is geenszins mogelijk om op basis hiervan 
betrouwbare uitspraken te doen over de vraag of vrouwelijke asiel-
zoekers feitelijk een achtergestelde positie hebben ten opzichte van 
mannen. 

In het recent verschenen WODC-onderzoek 2  is het onderwerp van de 
positie van vrouwelijke asielzoekers vanuit een andere dan juridisch 
zaaksinhoudelijke invalshoek benaderd, door het begrip 'positie' te defi-
niëren als de kans dat een asielverzoek leidt tot verblijfsaanvaarding. 
Deze definitie omvat dat wat wellicht het allerbelangrijkst is voor de indi-
viduele asielzoeker: als men besluit huis en haard te verlaten, wat is dan 
de kans dat het verblijf in het nieuwe land daadwerkelijk aanvaard 
wordt? Ook belangrijk is echter de praktische waarde van de definitie. 
Deze maakt het namelijk mogelijk de positie van vrouwelijke en manne-
lijke asielzoekers cijfermatig met elkaar te vergelijken. 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die 
in een eerder WODC-onderzoek van Doornhein en Dijkhoff (1995) zijn 
verzameld. In het kader van dat onderzoek zijn in de periode 1994-1995 
ruim duizend dossiers van asielzoekers geanalyseerd op onder meer de-
mografische gegevens, vluchtmotieven, redenen om naar Nederland te 
komen en op genomen beslissingen. De dossiers werden verzameld op 
basis van een systematische steekproef van de asielaanvragen uit het 
tijdvak 1983-1992. Aan de hand van dossiernummers werd met een in-
terval van vijfenzeventig telkens een dossier getrokken. Dit leverde een 
verzameling op van 1.472 dossiers, waarvan er uiteindelijk 1.187 werden 
betrokken in het onderzoek. 3  Daarnaast zijn met het oog op de actuali-
teit gegevens over asielaanvragen in de periode 1993-juni 1998 uit het 
geautomatiseerde Indis-systeem van de IND betrokken. Uit deze asiel-
aanvragen is een wederom a-selecte steekproef getrokken waarna van de 
asielzoekers zoveel mogelijk demografische achtergrondinformatie ver-
zameld. Deze informatie bevat gegevens die soortgelijk zijn (hoewel be-
duidend minder) aan de dossiergegevens die bekend zijn voor de groep 
die in 1983-1992 in ons land asiel aanvroeg. 

De groepen asielzoekers zijn vervolgens in drie cohorten ingedeeld: 
een eerste cohort dat tussen 1983-1989 in ons land asiel aanvroeg, een 
tweede cohort dat tussen 1990-1992 asiel aanvroeg, en een derde cohort 
dat tussen 1993-medio 1998 asiel aanvroeg. De caesuur tussen het 
tweede en derde cohort is een natuurlijke, omdat de gegevensbron van 
het derde cohort een nieuwe was. De caesuur tussen het eerste en 
tweede cohort is gemaakt, omdat van het tweede cohort zeer veel achter-
grondinformatie uit de dossiers voorhanden was. 

2 Half december verscheen dit onderzoek onder de titel Positie van vrouwen in de asiel-
procedure als een WODC-rapport in de reeks Beleid en Onderzoek. 

3 In 285 gevallen was er namelijk te weinig informatie aanwezig of was de zaak nog in 

behandeling waardoor het niet mogelijk was het dossier in te zien. 
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Gegeven de problemen die tot nu toe aan de hand van zaaksgerichte ju-
ridische analyses zijn gesignaleerd, was het enigszins verrassend te con-
stateren dat uit een eerste globale analyse van gegevens allerminst blijkt 
dat vrouwelijke asielzoekers een slechtere positie hebben dan manne-
lijke. Van de drie onderzochte cohorten waren op één uitzondering na de 
kansen op verblijfsaanvaarding voor mannen en vrouwen vergelijkbaar: 
alleen voor het cohort 1990-1992 hadden vrouwen een grotere kans op 
verblijfsaanvaarding dan mannen. 4  

Om te achterhalen of in het cohort 1990-1992, waar vrouwen een gro-
tere kans op een voorlopige verblijfsaanvaarding hadden, mogelijke bij-
zondere voor vrouwelijke asielzoekers geldende omstandigheden een rol 
spelen in het gesignaleerde verschil in kans, is een analyse gemaakt van 
hun achtergrondkenmerken en hun vluchtmotieven in die periode. Hier-
uit kwam naar voren dat vrouwelijke asielzoekers gemiddeld iets ouder 
zijn dan mannelijke, meestal getrouwd zijn en in de regel één of meer 
kinderen hebben die zij ook meestal meenemen. Voorts leverde de ana-
lyse als resultaat op dat vrouwelijke asielzoekers in Nederland in de min-
derheid zijn en dat het merendeel van hen afkomstig is uit een beperkt 
aantal probleemlanden. Veel door hen genoemde vluchtmotieven zijn: 
vrees voor willekeurig (seksueel) geweld en vrees voor vervolging van-
wege politieke activiteiten van verwanten. Betrekkelijk weinig vrouwen 
blijken te vluchten omdat zij vrezen voor vervolging vanwege verzet te-
gen vrouwonderdrukkende regels of vanwege het verrichten van 
achtergrondactiviteiten. 

Van elk van deze variabelen is vervolgens door middel van enkelvou-
dige analyse nagegaan of deze het eerder geconstateerde verschil in kans 
kunnen verklaren. Belangrijkste resultaat van deze exercitie is dat er geen 
sluitende verklaring is gevonden. Slechts gedeeltelijk kon de grotere kans 
op een verblijfsaanvaarding worden verklaard door het feit dat vrouwe-
lijke asielzoekers overwegend uit een beperkt aantal probleemlanden 
(met bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages voor zowel 
mannen als vrouwen) komen. Geen verklaring kon worden gevonden in 
het feit dat vrouwelijke asielzoekers ten opzichte van mannelijke gemid-
deld iets ouder zijn, vaker gehuwd zijn en vaker kinderen hebben en 
meenemen. Ook geen verklaring vormden het soort vluchtmotieven dat 
vrouwen vaak noemden. 

4 Het resultaat over het cohort 1992-medio 1998 mag slechts in indicatieve zin worden 

begrepen en kan niet direct met dat van de andere cohorten worden vergeleken. Om te 

beginnen is het zo dat de gegevens afkomstig uit het Indis-systeem voor andere doelein-

den dan onderzoek zijn verzameld waardoor hierin 'ruis' kan zitten. Bovendien geldt dat, 

naarmate de gegevens uit recenter jaren zijn, meer asielzoekers nog in een procedure zijn 

verwikkeld en een definitieve verblijfsaanvaarding in een substantieel aantal van de 

gevallen in de toekomst nog anders kan uitpakken. 
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Een hamvraag was vervolgens of sekse op zich van invloed is op de 
kans op een verblijfsaanvaarding. Hiertoe is een meervoudige analyse 
(regressie-analyse) uitgevoerd waarin alle mogelijke variabelen tegelij-
kertijd zijn meegenomen en waarbij onderscheid is gemaakt tussen een 
verblijfsaanvaarding in termen van een vluchtelingenstatus (A-status) en 
een vergunning tot verblijf (VTV). Hieruit kwam naar voren dat voor het - 
cohort 1990-1992, sekse in aanzienlijke mate voorspelt of vrouwelijke 
asielzoekers een VTV wordt verleend. Voor voorlopige verblijfs-
aanvaarding in de andere cohorten, en voor A-status in alle cohorten, 
bleek sekse geen enkel verband te hebben met de kans op verblijfs-
aanvaarding. 

Tot slot 

Gegeven de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat 
vrouwelijke asielzoekers geen structureel achtergestelde positie hebben 
ten opzichte van mannelijke asielzoekers. Dit is goed nieuws, gezien de 
kritiek die in het verleden is geuit ten aanzien van de behandeling en be-
oordeling van asielverzoeken van vrouwen. Aan de conclusie mag even-
wel niet worden verbonden dat er dus ook geen noodzaak bestaat om bij 
de behandeling en beoordeling van asielverzoeken van vrouwen nadruk-
kelijk rekening te houden met hun specifieke omstandigheden en pro-
blemen. Om recht te doen aan alle individuele asielverzoeken, blijft het 
van belang hierin meer systematisch inzicht te verwerven en dit inzicht 
toe te passen in het alledaags ambtelijk en vreemdelingrechterlijk han-
delen. 
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De redactie van Justitiële verkenningen heeft mij gevraagd om voor het 
themanummer dat nu voor u ligt iets te schrijven over het onderwerp 
problemen van de rechterlijke macht bij asielzaken. Daarbij heeft de re-
dactie het probleem nog nader omschreven met achterstanden; verbij-
zondering van het vluchtelingenrecht; ontstaan specialismes. 

Ik heb, alvorens me aan het schrijven te zetten, de nadere redactionele 
aanduiding van de probleemstelling eens duchtig op me in laten werken. 
En hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik me realiseerde dat deze trits 
toch niet kan gelden als de vlag die de lading dekt. Natuurlijk, massaliteit 
van zaken en het gevaar van achterstand zijn een probleem — daar kan ik 
u veel over vertellen. Maar de andere twee deelproblemen zijn minder 
makkelijk te herleiden tot het hoofdthema. Ik leid uit deze opgegeven 
deelproblemen af dat bij de redactie de indruk bestaat dat het een pro-
bleem is dat het vreemdelingenrecht — en in het bijzonder het asielrecht 
— zeer gedetailleerd is en, mede daardoor, lastig toegankelijk. Maar is dit 
inderdaad een — of zo u wilt: het— probleem? Laten wij deze vraag eens 
van dichtbij bekijken. 

Op de keper beschouwd is het ongetwijfeld waar dat het vreemdelingen-
recht een moeilijk en weerbarstig rechtsgebied is. Nog los van de inge-
wikkeldheid van de regelgeving an sich, komt dit ook doordat 
vreemdelingenzaken 'kwetsbare zaken' zijn, dat wil zeggen zaken waar 
grote en tegengestelde belangen op het spel staan. De vreemdelingen-
rechter moet die belangen telkens zorgvuldig tegen elkaar afwegen. 
Daarenboven is het vreemdelingenrecht het rechtsgebied par excellence 
waarin de effecten van politieke besluitvorming vrijwel direct doorldin- 
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ken. Ik volsta hier met het volgende, actuele, voorbeeld: als de staatsse-
cretaris vandaag beslist dat asielzoekers uit Sierra Leone weer kunnen 
worden teruggestuurd naar Sierra Leone, dan kan de vreemdelingen-
rechter morgen al de vraag voorgelegd krijgen of de staatssecretaris in 
redelijkheid tot dat beleid heeft kunnen komen. Voor de beslechting van 
dit soort geschillen is vereist dat de vreemdelingenrechter in staat is zich 
snel de expertise eigen te maken die een prudente rechterlijke beslissing 
mogelijk maakt. 

Maar behalve deze als 'objectief' aan te duiden factoren waarnaar de 
moeilijkheid van het vreemdelingenrecht kan worden afgemeten, is er 
natuurlijk ook nog de human factor: de vreemdelingenrechter is, ten-
slotte, ook maar een mens. Ook de vreemdelingenrechter ondergaat bij 
voortduring de niet aflatende druk van het getal, om nog te zwijgen van 
de emotionele belasting die de behandeling van vreemdelingenzaken 
veelal meebrengt. 

Toch durf ik te stellen dat de door de redactie gesignaleerde proble-
men van de rechterlijke macht bij asielzaken niet zozeer te maken heb-
ben met de hoge moeilijkheidsgraad van het vreemdelingenrecht. De 
vreemdelingenrechter is bij uitstek geverseerd in het vreemdelingenrecht 
en is ervoor aangewezen om te beslissen in vreemdelingenzaken. Boven-
dien wordt door de vreemdelingenkamer veel tijd en energie gestoken in 
permanente educatie — geen overbodige luxe, want de ontwikkelingen in 
het vreemdelingenrecht gaan bij tijd en wijle razendsnel. 

Ook hiervan zal ik u een voorbeeld geven. Zo zal binnenkort het ver-
eiste gaan gelden dat een vreemdeling, die in aanmerking wil komen 
voor toelating tot Nederland, bij zijn binnenkomst in Nederland moet 
beschikken over een zogeheten machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). 
Deze mvv moet de vreemdeling aanvragen in het land van herkomst — hij 
mag pas naar Nederland afreizen als hij de mvv op zak heeft. Indachtig 
het gezegde 'geen regel zonder uitzondering' heeft de overheid daarnaast 
een regeling gemaakt, waarin een aantal categorieën vreemdelingen is 
opgenomen die, als zij voor toelating in aanmerking willen komen, bij 
binnenkomst niet hoeven te beschikken over een mvv. En al ben ik niet 
met de gave der voorspelling bedeeld, ik kan u nu reeds verzekeren dat 
over deze nieuwe regels inzake de nivv veel en lang zal worden geproce-
deerd. Het is dan ook zaak dat de vreemdelingenrechter, zodra die proce-
dures aanhangig worden gemaakt, daarvoor klaar is. Om dat te bewerk-
stelligen, staan de vreemdelingenrechter verschillende 
scholingsmogelijkheden ter beschikking, van interne opleidingen, ver-
zorgd door de vreemdelingenkamer zelf of door de Stichting Studiecen-
trum Rechtspleging (SSR), tot actualiteiten- en verdiepingscursussen van 
externe organisaties, zoals de Opleidingen Sociaal Recht (OSR), het Cen-
trum voor Postdoctoraal Onderwijs (CPO) Nijmegen en het bureau Post-
academisch Onderwijs (PAO) Amsterdam. 

Nu sla ik even een klein, maar niet onbelangrijk zijpad in. Opleiding en 
scholing kosten geld — de uiteindelijke deelname van de vreemdelingen- 
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kamer aan de verschillende onderwijsfaciliteiten staat of valt dan ook 
met de mogelijkheid om een en ander te financieren. Om de (soms extra) 
financiële middelen te verkrijgen die daarvoor nodig zijn, houdt de 
vreemdelingenkamer de opleidingsbehoefte van de vreemdelingen-
rechter én -griffier nauwkeurig in het oog. Zonodig treedt de 
vreemdelingenkamer in overleg met de 'rekenmeesters' van de Directie 
Rechtspleging van het Ministerie van Justitie, indien er reden zou zijn om 
te vrezen dat noodzakelijke opleidingsmogelijkheden wegens geldgebrek 
in het gedrang komen. Gelukkig heeft de ervaring geleerd dat bij het De-
partement begrip bestaat voor de bijzondere behoeften die de 
vreemdelingenkamer heeft op dit punt, behoeften die ook samenhangen 
met een groot verloop van rechters en vooral griffiers. 

Instroomverwachtingen en achterstanden 
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Ik verlaat nu ons zijpad en keer terug naar de door de redactie opgegeven 
probleemstelling. Ten aanzien van het probleem 'achterstand' ontleen ik 
het volgende aan het jaarverslag van de vreemdelingenkamer over 1997: 
'Prognoses van de aantallen instromende zaken op korte en langere ter-
mijn hebben duidelijk gemaakt dat de structurele bezetting van 210 fte, 
die bij de aanvang van het werk van de vreemdelingenkamers voldoende 
werd geacht, ook op lange termijn onvoldoende zal zijn. Dit hangt onder 
andere samen met een veel groter aantal zaken van reguliere vreemde-
lingen dan voorzien. Bovendien werd duidelijk dat door de groei van het 
aantal asielzoekers op korte termijn een verdere uitbreiding van de for-
matie noodzakelijk zou zijn om de achterstanden niet verder te laten op-
lopen. Er is intensief met de IND en de Directie rechtspleging van het 
Ministerie overleg gevoerd om te komen tot een rekenmodel waarmee de 
instroom bij de vreemdelingenkamers op basis van de instroom-
verwachtingen bij de IND te berekenen zou zijn. Op basis van deze bere-
keningen heeft de Directie Rechtspleging in november 1997 besloten 
55 tijdelijke formatieplaatsen om te zetten in structurele en de 75 overige 
tijdelijke plaatsen te verlengen tot eind 2000. Tevens worden de finan-
ciële mogelijkheden onderzocht voor een verdere uitbreiding van de for-
matie in de loop van 1998 met ongeveer 50 fte. Van onze zijde is bij de 
discussies hierover steeds aangegeven dat er grenzen zijn aan de groei 
van de vreemdelingenkamers met tijdelijke plaatsen en dat het daarom 
niet reëel is te denken aan een zodanige groei, dat — althans op papier — 
de achterstanden, die in 1998 nog zullen groeien, vóór het jaar 2000 weg-
gewerkt kunnen zijn.' 

Tot zover het jaarverslag. Wat leren wij hieruit? In elk geval — maar ik 
vertel u niets nieuws — dat het vreemdelingenrecht geen rustig bezit is. 
En ik ben bang dat het ijdele hoop is te verwachten dat dit ooit anders zal 
zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wij bij de pakken moeten gaan neerzit-
ten. Integendeel. Ik zou hier zelfs aan durven toevoegen dat juist in een 
periode als deze, waarin de politiek de stormbal heeft gehesen over de 
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verwachte omvang van de instroom van asielzoekers voor 1998 en 1999 
— ik kom hierop terug —, de vreemdelingenrechter zeer kritisch in het oog 
moet blijven houden dat de rechtsbescherming aan vreemdelingen blijft 
gewaarborgd. 

Het hoeft verder geen betoog dat voor zowel de vreemdeling als het 
landsbestuur ook een 'spoedige' afdoening van zaken als rechtsbelang 
haar waarde heeft. Daarom is het van groot belang dat de 
vreemdelingenkamer tijdig een reëel zicht heeft op de verwachte pro-
ductie van de IND. Een stagnering of toename, door welke oorzaak ook, 
van het aantal door de IND genomen beslissingen werkt immers meteen 
door in de aantallen zaken die zich aandienen bij vreemdelingenkamer. 
Gelet op de thans verwachte instroom van asielzoekers in de komende 
jaren kunnen we er evenwel gevoeglijk van uitgaan dat er voor alle 'part-
ners in de vreemdelingenketen' voorlopig genoeg werk aan de winkel zal 
zijn. 

De vreemdelingenrechtspraak 

Het lijkt mij goed nu, voor de lezer die minder thuis is in de 
vreemdelingenrechtspraak, een paar opmerkingen maken over het ont-
staan van de vreemdelingenkamer en, in het verlengde daarvan, van de 
Rechtseenheidskamer, in de wandeling REK. Dat lijkt mij niet onnuttig 
want de inrichting van de vreemdelingenrechtspraak en de werklast 
staan niet los van elkaar. Ik zal u verder laten zien dat er ook een nauwe 
verwevenheid is tussen de in het regeerakkoord voorziene herziening 
van de thans vigerende Vreemdelingenwet en de te verwachten 
voorraadontwikkeling bij de vreemdelingenkamer. 

Hoe zit het nu met de vreemdelingenrechtspraak? Vóór de invoering 
van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 januari 1994 bestond er een, om 
zo te zeggen, tamelijk omslachtig systeem van rechtsbescherming. Zo 
kon de vreemdeling over een aanvraag om een (reguliere) vergunning tot 
verblijf of over een asielaanvraag in kort geding procederen bij de presi-
dent van de Haagse rechtbank, zittinghoudend in Den Haag en in vier 
nevenzittingsplaatsen, met hoger beroep op het Haagse Gerechtshof en 
cassatie bij de Hoge Raad. Bodemzaken werden, na een herzienings-
procedure waarin de staatssecretaris de Adviescommissie voor vreemde-
lingen kon inschakelen om de vreemdeling te doen horen, behandeld 
door de (toenmalige) Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De 
vreemdeling had dus toegang tot twee verschillende colleges die elk hun 
eigen jurisprudentie ontwikkelden. 

Hieraan is een einde gekomen met de invoering van de nieuwe Vreem-
delingenwet. Op basis van artikel 33a van de Vreemdelingenwet is thans 
bij uitsluiting de Haagse rechtbank bevoegd om beroepen op grond van 
de Vreemdelingenwet te behandelen. Dit betekent dat iedere bestuurs-
handeling, waarvan de overheid claimt dat zij de bevoegdheid daartoe 
ontleent aan de Vreemdelingenwet, door de vreemdeling kan worden 
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aangevochten bij deze rechtbank. Het gaat hier om een gespecialiseerde 
bestuursrechter, die in het dagelijks leven de vreemdelingenkamer wordt 
genoemd. 

Met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet is nadrukkelijk 
beoogd dat de civiele rechter geen taak meer zou hebben op het gebied 
van het vreemdelingenrecht. Voor de behandeling van de vele beroepen 
zijn als nevenzittingsplaats vier andere rechtbanken aangewezen, te we-
ten Amsterdam, Haarlem, Den Bosch en Zwolle. Deze nevenzittings-
plaatsen opereren onder de verantwoordelijkheid van de (president van 
de) arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage. Overigens zijn de bepalin-
gen die betrekking hebben op het beroep bij de rechtbank pas op 
1 maart 1994 ingevoerd, nadat de Haagse rechtbank in oktober 1993 aan 
de Minister van Justitie had laten weten dat zij zich onvoldoende voorbe-
reid achtte om al per 1 januari 1994 beroepen op grond van de nieuwe 
Vreemdelingenwet te behandelen. 

De Rechtseenheidkamer 
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Voor een goed beeld van de plaats en het functioneren van de 
vreemdelingenkamer is ten slotte van belang dat ingevolge de nieuwe 
Vreemdelingenwet geen hoger beroep mogelijk is van de beslissingen 
van de Haagse vreemdelingenkamer; de vreemdelingenkamer beslist in 
eerste en enige instantie over de aan haar voorgelegde geschillen en is 
daarmee jurisprudentierechter geworden. 

Dit bracht voor de vreemdelingenkamer een bijzondere verantwoorde-
lijkheid met zich wat het kwalitatieve niveau van de rechtspraak betreft. 
Een hoogste rechter kan het zich nu eenmaal niet veroorloven dat hij de 
plank misslaat. En daar kwam nóg iets bij. Weliswaar is er één 
vreemdelingenkamer, maar de facto zijn dat er natuurlijk vijf. Elke 
vreemdelingenkamer heeft haar eigen (bedrijfs-)cultuur, afhankelijk van 
de 'inbedding' van die kamer in de rechtbank waarvan zij feitelijk deel 
uitmaakt. In deze vijf vreemdelingenkamers werken op dit moment zo'n 
75 rechters, variërend van twaalf rechters in de zittingsplaats Amsterdam 
tot negentien in de zittingsplaats Den Bosch. Om te zeggen dat 75 rech-
ters ook betekent 75 meningen, gaat wat ver, maar het zal duidelijk zijn 
dat er verschillen in benadering voorkomen. Desalniettemin zal er door 
alle betrokkenen een grote inspanning moeten worden geleverd om er 
voor te zorgen dat gelijke zaken op een gelijke wijze worden afgedaan. 
Het is immers niet aanvaardbaar dat bij voorbeeld een bepaald asiel-
relaas gezien in Zwolle leidt tot het rechterlijk oordeel dat de vreemde-
ling voldoet aan de voorwaarden voor vluchtelingschap, terwijl in Haar-
lem hetzelfde relaas voor de rechter überhaupt geen aanleiding is om te 
oordelen dat er wat voor status dan ook is geïndiceerd. 

Daarom is de Haagse rechtbank, toen duidelijk werd dat de afschaffing 
van het hoger beroep 'er aan zat te komen', zich gaan bezinnen op de 
vraag hoe in deze opzet de eenheid en de coherentie van de 
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vreemdelingenrechtspraak het beste kon worden bewaakt. Besloten is 
toen onder meer om een meervoudige kamer te formeren, belast met de 
afdoening van zaken die moeten leiden tot de vorming van richtingge-
vende jurisprudentie. In die kamer, zo werd afgesproken, zouden bij 
toerbeurt rechters uit de verschillende nevenzittingsplaatsen zitting heb-
ben om op die manier de betrokkenheid van alle zittingsplaatsen bij de 
vorming van de jurisprudentie tot uitdrukking te brengen. 

Hier begint het verhaal van de REK. Een 'liefdesbaby' was zij zeker 
niet, maar ik waag het er niettemin op om op deze plaats te stellen dat zij 
inmiddels is uitgegroeid tot een pronte kleuter van bijna vijf jaar die haar 
sporen heeft verdiend. Zelfs een verwoed voorstander van herinvoering 
van het hoger beroep, de Leidse hoogleraar migratierecht Pieter Boeles, 
heeft de afgelopen jaren bij diverse gelegenheden aangegeven dat hij van 
de REK is gecharmeerd geraakt. Ik wil u Boeles' aardige woorden over de 
REK die hij heeft uitgesproken tijdens een in november 1996 gehouden 
landelijke bijeenkomst van vreemdelingenrechters niet onthouden. Boe-
les zei daar het volgende: '(...) Ik zou u willen toeroepen dat het uit nood 
geboren systeem dat u hebt ontworpen een trouvaille is van de eerste 
orde. U hebt, wellicht als eerste ter wereld, een vorm van horizontale 
rechtseenheidsbevordering ontwikkeld, waarbij de rechtseenheid niet 
van bovenaf wordt opgelegd (...), maar waarbij de rechtseenheid het di-
recte resultaat is van een brede discussie tussen alle direct betrokkenen.' 

Dit zijn bemoedigende woorden, maar we moeten bij dit alles niet ver-
geten dat de 'uit nood geboren' REK, hoe dan ook, in wezen een lapmid-
del voor het ontbreken van hoger beroep is. Ik breng u daarom in herin-
nering dat de vreemdelingenkamer in haar op 8 juni 1998 aan de Tweede 
Kamer toegezonden commentaar op het wetsvoorstel hoger beroep in 
vreemdelingenzaken (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 829) nog eens 
heeft onderstreept dat de voorkeur van de vreemdelingenkamer uitgaat 
naar een ontwerp waarbij hoger beroep in alle gevallen openstaat. 

Inmiddels heeft politiek Den Haag het signaal afgegeven dat men nog 
steeds hoger beroep in vreemdelingenzaken voorstaat — ik verwijs u hier-
voor naar het regeerakkoord —, maar tegelijkertijd is, mirabile dictu, het 
wetsvoorstel hoger beroep in vreemdelingenzaken op de lange baan ge-
schoven. Ik heb begrepen dat het 'bevriezen' van dit wetsvoorstel direct 
samenhangt met de, eveneens in het regeerakkoord neergelegde, plan-
nen tot herziening van de thans vigerende Vreemdelingenwet. 

Laten we er eens van uitgaan dat het aloude adagium: 'van uitstel 
komt afstel' hier niet opgaat. Je kunt je dan afvragen of er, na invoering 
van een — al dan niet beperkte vorm van — hoger beroep, nog plaats is 
voor de REK. Als men de 'nalatenschap' van de REK in haar huidige vorm 
te beheren krijgt, staan er zo op het eerste gezicht twee wegen open. De 
eerste is dat de REK wordt afgeschaft omdat er in beginsel, bij invoering 
van hoger beroep, geen noodzaak meer zal zijn voor het bewaken van de 
rechtseenheid door de REK, althans in de zaken waarin hoger beroep 
wordt opengesteld. De tweede weg is dat de REK blijft bestaan omdat er 
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behoefte blijft aan haar functioneren, in ieder geval voor de zaken waarin 
geen hoger beroep wordt opengesteld. 

Maar zou er voor de REK niet ook een derde weg openstaan? Ik denk 
hierbij dan vooral aan zaken waarin een zeer specialistische kennis ver-
eist is over zowel in politiek als maatschappelijk opzicht zeer gevoelige 
kwesties — zoals bij voorbeeld aspecten van 'technische onuitzetbaar- 
heid' of van 'algemene hardheid' van verwijderingsbeleid naar een be-
paald land in verband met de algemene (mensenrechten)-situatie 
aldaar —, waarover er binnen de verschillende zittingsplaatsen behoefte 
zou kunnen bestaan om niet alleen met de 'eigen' vreemdelingen-
rechters te zoeken naar een geëigende aanpak, maar ook met de 
vreemdelingenrechters van de andere zittingsplaatsen. Een dergelijke 
afstemming tussen de vreemdelingenkamers onderling zou wellicht haar 
beslag kunnen krijgen in een behandeling van daarvoor geschikte zaken 
door een meervoudige kamer á la de REK. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat met het oordeel van de REK 
geenszins het 'hoogste woord' is gesproken. De REK is nu eenmaal niet 
méér dan een 'gewone' meervoudige kamer van de Haagse rechtbank. 
Het hierboven geschetste tafereel van deelname van alle zittingsplaatsen 
aan de oordeelsvorming door de REK maakt dit op zichzelf niet anders. 
Maar hier moet onmiddellijk een misverstand worden voorkomen, want 
zo kan het lijken of de rechter die vanuit een zittingsplaats deelneemt 
aan de REK, bevoegdheden uitoefent van zijn collega-vreemdelingen-
rechters uit die zittingsplaats. Maar niets is minder waar: er is geen last. 
Ruggespraak is er wèl: voorafgaand aan de REK-zitting voert elke 'REK-
rechter' in zijn zittingsplaats, aan de hand van de door de griffier van de 
REK gemaakte instructie, met zijn collega's overleg over de zaken die 
voorliggen bij de REK. Op deze manier wordt getracht om de inbreng in 
raadkamer van de 'REK-rechter' optimaal te maken. 

Hoe komt het nu dat, ondanks alle beperkingen die aan het — laat ik 
het zo maar eens zeggen — 'instituut' van de REK eigen zijn, de 
vreemdelingenrechters zich niettemin plegen te conformeren aan haar 
uitspraken? Dat kan door niets anders veroorzaakt zijn dan door het feit 
dat de vreemdelingenrechters, hoe verschillend zij onderling ook mogen 
zijn, tenslotte één ding gemeen hebben: een diepgeworteld besef dat het 
ontbreken van hoger beroep maakt dat zij een bijzondere verantwoorde-
lijkheid hebben om er op toe te zien dat de vreemdelingenrechtspraak 
niet het spreekwoordelijke kind van de rekening wordt. En die rekening 
is hier bijkans letterlijk op te vatten, nu de regering de uitsluiting van het 
hoger beroep in vreemdelingenzaken destijds voornamelijk heeft bear-
gumenteerd vanuit 'de noodzaak de duur en het verblijf van procede-
rende vreemdelingen uit budgettaire overwegingen drastisch te bekor-
ten. Anders gezegd: om een halt toe te roepen aan de exorbitante stijging 
van de kosten die zijn gemoeid met de opvang van niet uitgeprocedeerde 
vreemdelingen' (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 735, nr. 5, pp. 16-17). 
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Groeiende instroom en snellere procedures 
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Inmiddels is de geschiedenis zich aan het herhalen. Volgens de laatste 
opgaven van de staatssecretaris wordt Nederland opnieuw geconfron-
teerd met een zodanig sterke stijging in de instroom van asielzoekers dat 
op dit moment in elk geval bij de opvang het plafond van het fysiek haal-
bare is bereikt. Wat zal dit voor gevolg hebben voor de werkvoorraden bij 
de vreemdelingenkamer? En hiermee ben ik weer terug bij de opgegeven 
probleemstelling, die ik thans als volgt zou willen herformuleren: de toe-
komst van de achterstand. Hoe ziet de vreemdelingenkamer die toe-
komst? 

Ik zou hier natuurlijk met allerlei cijfermatige scenario's voor de dag 
kunnen komen over hoe de werkvoorraad bij de vreemdelingenkamer 
eruit zal zien bij realisatie van de diverse in het regeerakkoord neerge-
legde plannen om te komen tot 'betere en snellere procedures'. Na het 
bekend worden ervan, heeft de vreemdelingenkamer deze plannen fluks 
doorberekend op hun gevolgen voor de instroom van zaken bij de recht-
bank en de daarmee samenhangende behoefte aan extra fte's. De neer-
slag van deze noeste arbeid is te vinden in een overzicht van verschil-
lende scenario's dat — ik hoop dat ik u niet teleurstel — in elk geval op het 
moment waarop ik dit schrijf nog het predikaat 'intern stuk' draagt. Maar 
juist op het moment waarop ik dit schrijf— het is vandaag 19 oktober 
1998 -, weet ik zo net nog niet wat de realiteitswaarde is van die verschil-
lende scenario's. Plotseling bekruipt mij het gevoel dat het welhaast on-
begonnen werk is om vandaag aan u op een enigszins verantwoorde 
wijze scenario's te presenteren over de te verwachten instroom en gevol-
gen daarvan voor de organisatie van de vreemdelingenkamer. 

Hoe zou het toch komen dat ik, juist op dit moment, wordt bekropen 
door dat gevoel dat ik het vat der Danaïden aan het vullen ben, no matter 
welke variabele ik ook zou loslaten op de instroomcijfers? Ik heb de hele 
dag wat lopen nadenken over deze vraag, en nu weet ik wat het is: dat 
komt doordat — ik heb het hierboven al even genoemd — een paar dagen 
geleden het vraagstuk van de asielzoekers in al zijn hevigheid opnieuw is 
losgebarsten, nadat staatssecretaris Cohen in een brief van 9 oktober 
1998 aan de Tweede Kamer had bekendgemaakt dat in 1998 een totale 
asielinstroom van ruim 47.000 waarschijnlijk is en — bij ongewijzigd be-
leid — in 1999 van tussen de 60.000 en 67.000. De (voorlopige?) apotheose 
werd gevormd door de beelden in de media van lekke tenten in Ermelo 
en verregende asielzoekers die — als ik mij een kleine variatie op Mars-
man mag veroorloven — traag door zompig laagland gingen. 

En gisteren, 18 oktober 1998, heb ik PvdA-fractievoorzitter Melkert in 
het tv-programma Buitenhof horen zeggen dat hij vindt dat staatssecre-
taris Cohen en minister Korthals 'binnen twee maanden' met een wets-
voorstel moeten komen voor een strenger asielbeleid. In dit verband he-
kelde Melkert het, althans in zijn beleving, janusgezicht van Justitie: aan 
de ene kant daadkrachtig, waar Justitie snel noodopvang in tenten weet 



Justitiële verkenningen, jrg. 24, nr. 9, 1998 	 48 

te realiseren, maar aan de andere kant uiterst bedaagd, waar het gaat om 
de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving. 

Wat dit laatste betreft, wees Melkert op de mededeling van de staatsse-
cretaris aan de Kamer in diens brief van 9 oktober 1998 dat 'de voorgeno-
men wijziging van de Vreemdelingenwet een maatregel [is] die pas op de 
langere termijn (vanaf 2001) effecten zal hebben, omdat behalve het 
wetswijzigingstraject en de herziening van de lagere regelgeving, ook alle 
bij de vreemdelingenketen betrokken organisaties de wijzigingen dienen 
te implementeren. Voor hen betekent de wijziging immers een ingrij-
pende herziening van de werkprocessen en de daarbij behorende auto-
matisering. Bovendien moet bedacht worden dat vanaf de inwerkingtre-
ding van de gewijzigde wet er afhankelijk van de vorm van de te treffen 
overgangsregeling, gedurende 3-5 jaar overgangsproblematiek zal ont-
staan.' 

Deze mededeling straalt, aldus Melkert, 'de rust uit van een heren-
sociëteit'. En dat is volgens Melkert niks gedaan. U begrijpt dat Melkert 
niet voor dovemans oren sprak: 'Melkert wil noodwetgeving asielzoekers; 
vóór kerst wetsvoorstel' kopt de krant van vandaag. Hoe zal dit gaan? Wat 
zal dit te betekenen hebben voor de verschillende scenario's van de 
vreemdelingenkamer? Moeten de scenario's nu alweer op de helling? We 
zullen wellicht meer weten als deze aflevering van Justitiële verkenningen 
bij u op de deurmat valt. Hebben we met kerst een 'Melkert'-wets-
voorstel? Of zou het zo zijn dat we mi, op mijn 19 oktober 1998, al ge-
voeglijk kunnen aannemen dat er, hoe dan ook, nu eenmaal geen andere 
weg begaanbaar is dan die van de geleidelijkheid, zoals staatssecretaris 
Cohen die heeft geschetst in zijn brief van 9 oktober 1998? 

Afschaffen van de bezwaarprocedure? 

In het regeerakkoord, waar dat gaat over het asielbeleid, luidt het 
openingsstatement kernachtig dat de procedures in de Vreemdelingen-
wet moeten worden 'verbeterd en verkort'. Om dat te bereiken, zal de 
Vreemdelingenwet worden gewijzigd, aldus de regering. Uitgangspunten 
daarbij zijn onder meer dat de kwaliteit van de beslissing in eerste aanleg 
'aanmerkelijk' zal worden verbeterd en dat de huidige bestuurlijke 
heroverwegingsfase (bezwaar) zal komen te vervallen. Wat heeft dit voor 
gevolgen voor de werkvoorraden bij de vreemdelingenkamer? 

Wetend dat het hier grotendeels koffiedik kijken is en op het gevaar af 
nu reeds 'Jobstijdingen' te doen, wil ik een paar dingen opmerken. Thans 
beoordeelt de vreemdelingenrechter een beslissing van de IND die is ge-
nomen nadat er een heroverweging middels de bezwaarschriften- 
procedure heeft plaatsgevonden van de primaire afwijzing van de aan-
vraag die de vreemdeling heeft gedaan. Er is dus door de IND zelf 'nog 
eens naar gekeken', er kan worden ingegaan op (nieuwe) argumenten 
van de vreemdeling en onduidelijkheden in bij voorbeeld het asielrelaas 
kunnen worden opgehelderd. Voorts is iedereen — ook de IND zelf— het 
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er wel over eens dat de kwaliteit van het primaire besluit verbetering be-
hoeft. 

Hoe reëel is het nu om te verwachten dat die IND bij de forse stijging 
van de instroom de tijd krijgt om die kwaliteit — onder meer door het be-
ter en langer opleiden van beslismedewerkers alvorens deze in het diepe 
worden gegooid — effectief te verbeteren? 

Ik ben een beetje bang dat het afschaffen van de bezwaarprocedure 
neerkomt op het kind met het badwater weggooien. Immers, zonder de 
tweede ronde van bezwaar, zullen de rechtbanken beslissingen moeten 
toetsen waar nog heel wat (feiten-)onderzoek in nodig is. Vaak zal dat 
met een schriftelijk vooronderzoek gebeuren. Ofwel de zaak kost op de 
zitting meer tijd dan thans. Kortom, het is mijns inziens een reëel risico 
dat wat aan het begin van de route wordt bezuinigd, er voor de finish 
weer bij moet worden geplakt. 

Het zal duidelijk zijn dat alle nu mogelijk in te voeren wijzigingen in 
wetgeving — bij voorbeeld afschaffen van bezwaar plus invoeren vol ho-
ger beroep — enorm op elkaar ingrijpen. Dit maakt dat het op dit moment 
voor de vreemdelingenkamer hachelijk is om voorspellingen te doen 
over de toekomst van de achterstand, te meer nu niet duidelijk is welke 
maatregelen de regering precies wil gaan nemen en of het hier een 
totaalpakket zal betreffen of toch gescheiden circuits. Daarom zal ik me 
hier verder niet aan die toekomst wagen. Misschien is dat maar beter ook 
— de toekomst is er immers nooit, want zodra zij er is, is zij niet langer de 
toekomst. 

Slo t 
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Ik sluit mijn verhaal af in het heden of— zo u wilt — in het (zeer) recente 
verleden. Afgelopen week, op 15 oktober 1998, is er in de Tweede Kamer 
uitvoerig gedebatteerd over het asielbeleid. Duidelijk was in elk geval dat 
alle Tweede-Kamerleden er van zijn doordrongen dat de verhoogde 
asielinstroom van vandaag betekent dat in een later stadium het aantal 
te behandelen zaken bij de vreemdelingenkamer sterk zal stijgen. Dit kan 
leiden tot een aanzienlijke verlenging van de duur van de procedures bij 
de vreemdelingenkamer, vooral ook omdat de beschikbare capaciteit bij 
de rechterlijke macht beperkt is. Voor alle Kamerleden staat buiten kijf 
dat het onwenselijk is dat gerechtelijke procedures langer gaan duren. 
Een tijdens het debat ingediende motie over door de regering te nemen 
maatregelen om te voorkomen dat in de beroepsfase onaanvaardbare 
vertragingen zullen optreden, is met algemene stemmen aangenomen. 

Kort en goed: er is werk aan de winkel. Niet alleen voor de 
vreemdelingenkamer, maar voor alle onderdelen van de vreemdelingen-
keten. Te vaak echter moeten wij in verschillende overlegsituaties con-
stateren dat elke 'partner in de keten' wel kennis van en inzicht in de 
gang van zaken in de eigen schakel heeft, maar dat eigenlijk niemand 
kan bogen op een volledig overzicht van dit complexe terrein en alle 
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daarin elkaar beïnvloedende uitvoeringsperikelen. Waar het dus op aan-
komt, is dat elk van de onderdelen zijn eigen specifieke verantwoorde-
lijkheid neemt en tevens een integrale, evenwichtige aanpak van de 
asielproblematiek wordt gerealiseerd. Daarin zullen wij moeten slagen in 
het belang van politieke en bestuurlijke beheersbaarheid, maar vooral in 
het belang van een procedure die voldoet aan de ter zake geldende kwa-
litatieve eisen van zorgvuldigheid en rechtvaardigheid. 



Het asielbeleid 
Is de toekomst aan Europa? 

mr. J. van der Klaauw *  

Het Nederlandse asielbeleid staat onder druk. Een gestaag en bij tijden 
explosief stijgende instroom van asielzoekers, langdurige procedures, 
verstopping van de opvang, een groeiend aantal uitgeprocedeerden en 
een relatief gering aantal uitzettingen vragen om een fundamentele 
doordenking van huidig beleid en gangbare uitvoeringspraktijk. Een her-
ziening van de vreemdelingenwet is in voorbereiding. Wetswijzigingen 
alleen lijken onvoldoende; de toegang tot en het verloop van de asiel-
procedure, het opvangsysteem, de statusverlening en het daarbij ho-
rende voorzieningenpakket, het beroep bij de rechter, de competentie 
van de vreemdelingenpolitie en het uitzettingsbeleid dienen evenzeer 
aan een grondige herziening te worden onderworpen. 

Steeds vaker wordt geopperd dat alleen een Europese aanpak van de 
huidige asielproblemen een adequaat antwoord kan leveren.' Met het 
wegvallen van de binnengrenzen en de daarmee gepaard gaande inten-
sieve grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten van de Euro-
pese Unie (EU) inzake vrij personenverkeer, het waarborgen van de vei-
ligheid, het vreemdelingenbeleid en de civiel- en strafrechtelijk praktijk, 
is er een groeiend besef dat ook het asielbeleid niet meer geïsoleerd en in 
een louter nationale context kan worden voortgezet. EU lidstaten pogen 
reeds vanaf het midden van de jaren tachtig op onderdelen hun asiel-
beleid te harmoniseren, en sinds 1993 in het kader van de zogenaamde 
'Derde pijler' van het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag heeft het 
harmonisatieproces van een institutioneel raamwerk en een aantal in-
strumenten voorzien, zonder echter de bijbehorende parlementaire 
controle en rechterlijke toetsing te hebben gerealiseerd. Ook is de prakti-
sche samenwerking geïntensiveerd, onder andere door uitwisseling en 
detachering van de staf die verantwoordelijk is voor uitvoering van de 
Uitvoeringsovereenkomst van Schengen en het Verdrag van Dublin. 

Maar kan de huidige Europese samenwerking met betrekking tot asiel 
en immigratie wel een afdoende antwoord bieden op de uiteenlopende 
problemen in het asielbeleid van de lidstaten? Hoe verloopt de interactie 
tussen de Europese harmonisatie en de nationale beleidsontwikkeling en 
uitvoeringspraktijk op het asielterrein? Wat zijn de perspectieven voor 
een gemeenschappelijk Europees asielbeleid wanneer het Verdrag van 

• De auteur is als Senior European Affairs Officer werkzaam bij het UNHCR te Brussel. Dit 

artikel is op persoonlijke titel geschreven en geeft niet noodzakelijkerwijs de visie van de 

VN weer. 

51 



Justitiële verkenningen, jrg. 24, nr. 9, 1998 	 52 

Amsterdam in werking zal zijn getreden? Tenslotte, is er een toekomst 
voor een Europees asielrecht? 

De Europese samenwerking tot nu toe 

Een beoordeling van de vraag of een Europese aanpak het juiste ant-
woord op de huidige asielproblemen kan bieden is gebaat bij een korte 
terugblik op de samenwerking zoals deze zich op dit terrein tussen Euro-
pese partners het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Met het be-
sluit, midden jaren tachtig genomen, om het vrij verkeer van personen in 
de Europese Gemeenschap te realiseren, moest ook aan het verblijf van 
vreemdelingen, al dan niet legaal, asielzoekers en vluchtelingen aan-
dacht worden geschonken. 

Een van de eerst genomen stappen op het asielterrein was de onderte-
kening van het Verdrag van Dublin in juni 1990 2 , waarbij lidstaten onder-
ling regelden aan wie de verantwoording voor de behandeling van een 
asielverzoek toekwam, op grond van een hiërarchisch opgesteld aantal 
criteria. 3  Met de aanvaarding van een dergelijk mechanisme hoopten de 
lidstaten van de (toen nog geheten) Europese Gemeenschap garanties in 
te bouwen dat een asielverzoek in elk geval door een van de lidstaten zou 
worden behandeld, en tegelijkertijd het shoppen bij meerdere lidstaten 
zou worden tegengegaan. Pas zeven jaar later, in september 1997, zou 
het Verdrag na ratificering door alle twaalf lidstaten die tot de oorspron-
kelijke ondertekenaars behoorden, daadwerkelijk van kracht worden. 4  

Inmiddels was de instroom van asielzoekers en ontheemden sterk ge-
stegen, hadden alle lidstaten wijzigingen in hun asielprocedures en 
opvangsystemen doorgevoerd, maar ook asielaanvragen van bepaalde 
groepen uiteenlopend beoordeeld, hetgeen tot grote verschillen in aantal 
opgenomen vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden had geleid. Met 
de inwerkingtreding van het Verdrag van Dublin is weliswaar de verant-
woordelijkheid tot toelating tot de asielprocedure vastgelegd, maar dit 
heeft niet tot een evenwichtiger verdeling van de asielaanvragen tussen 
lidstaten geleid. Er moet dan ook rekening worden gehouden met een 
wijziging in de opzet en inhoud van het Dublin-mechanisme bij de ko- 

1 Nog onlangs door H. Overbeek in 'Asielbeleid moet Europees beleid zijn', NRC Handelsblad 

van 12 oktober 1998. 

2 Denemarken ondertekende - en ratificeerde - het Verdrag van Dublin in juni 1991. 

3 Voor een nadere beschouwing over enkele problemen ten aanzien van de interpretatie en 

praktische invulling van deze criteria, zie: Van der Klaauw, J., The Dublin Convention, the 

Schengen asylum chapter and the treatment of asylum applications, Het Akkoord van 

Schengen vreemdelingen, een ongecontroleerde grens tussen recht en beleid?, Verslag 

studiedag OSR, 31 Oktober 1996, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1997. 

4 Na toetreding tot de Europese Unie op 1 januari 1995 voegden ook Oostenrijk, Finland en 

Zweden zich bij de Verdragspartners. Voor Oostenrijk en Zweden trad het Verdrag op 

1 oktober 1997 in werking, voor Finland op 1 januari 1998. 
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mende omzetting van het Verdrag in een wetgevend instrument, als ge-
volg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. 

Lidstaten zagen al voor ondertekening van het Verdrag van Dublin in, 
dat dit instrument slechts op een eerlijke en efficiënte wijze kan worden 
toegepast als ook tot harmonisatie van de asielprocedures en van het 
materiele asielrecht wordt overgegaan. 5  Handhaving van bestaande ver-
schillen in toelatings- en beoordelingspraktijk zou de asielzoeker onge-
lijke kansen op bescherming tegen vervolging bieden. Door het relatief 
grote aantal ongegronde asielverzoeken, en de groeiende druk op de 
asielstelsels van de lidstaten richtte de aandacht zich eerst en vooral op 
een gemeenschappelijke aanpak van ongegronde aanvragen en het ver-
leggen van de verantwoordelijkheid naar landen van eerste opvang bui-
ten de Europese Unie. 

In december 1992 werden in London gemeenschappelijke richtlijnen 
en criteria opgesteld om aanvragen als kennelijk ongegrond in versnelde 
procedures af te doen; 
— een uniforme toepassing van het 'veilige derde landen'- principe door 
te voeren; 
— landen van herkomst als 'veilig' te kunnen beoordelen met het oog op 
een snelle afwijzing van asielzoekers uit deze landen. 

Pas nadat deze niet-bindende instrumenten het licht hadden gezien, 
werd een begin gemaakt met het opstellen van een lijst minimum-
garanties waaraan de reguliere asielprocedure in lidstaten zou moeten 
voldoen. Tegelijkertijd werd ook het initiatief genomen tot het opstellen 
van gemeenschappelijke richtlijnen voor de toepassing van de 
vluchtelingendefinitie zoals neergelegd in artikel 1 A van het Vluchtelin-
genverdrag. Aldus zou het procedurele en materiële asielrecht in alle lid-
staten op essentiële onderdelen gelijkvormig kunnen worden uitgelegd. 

Pas in 1995 werd een politiek akkoord bereikt over deze gemeenschap-
pelijke richtlijnen. Zij zijn echter niet bindend en lidstaten hebben tot op 
heden maar gedeeltelijk hun asielprocedures en statusbepaling aan deze 
gemeenschappelijke richtlijnen getoetst en, waar nodig, aangepast. Ge-
deeltelijk vindt dit zijn oorzaak in de omstandigheid dat de Resolutie in-
zake minimumgaranties voor de asielprocedure veeleer een fotografie 
van de bestaande praktijkverschillen is dan een vernieuwend voorstel tot 
uniformering van de asielprocedure in de lidstaten. De tekst bevat bo-
vendien een aantal uitzonderingen en mogelijkheden tot opting out die 

5 Een goed overzicht van de eerste fase van het harmonisatieproces alsmede de toen 

heersende verwachtingen van een toekomstig Europees asielbeleid kan men vinden in Van 
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haar belang als instrument van harmonisatie devalueert. 6  Ook het Ge-
meenschappelijk Standpunt inzake een geharmoniseerde toepassing van 
de vluchtelingendefinitie bevat op een wezenlijk onderdeel, te weten de 
uitleg van het Vluchtelingenverdrag in situaties van vervolging door der-
den, geen eenduidig advies, maar laat het aan lidstaten over of zij hun 
gegroeide beleid en jurisprudentie wensen aan te passen. 7  

Dit pakket aan gemeenschappelijke beleidsvoorschriften heeft tot nu 
toe niet geresulteerd in een duidelijke afstemming van het procedurele 
en materiële asielrecht tussen lidstaten. Bovendien zijn deze maatrege-
len ontoereikend gebleken om de werkelijke problemen waarmee de 
asielsystemen van de lidstaten te kampen hebben effectief op Europees 
niveau aan te pakken. Die problemen liggen vooral bij de kwaliteit van 
het onderzoek naar de gegrondheid van de asielaanvraag, de toekenning 
van een tijdelijke status anders dan vluchtelingenstatus, bij voorbeeld in 
situaties van massale instroom van ontheemden, de — vaak talrijke — 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de asielprocedure met een aan-
tal jaren kan verlengen, en de moeilijkheden bij het uitzetten van uitge-
procedeerden. 

Het Europese harmoniseringsproces heeft op deze vragen tot op he-
den geen antwoord geboden, al dient dat met de inwerkingtreding van 
het verdrag van Amsterdam te veranderen. Wel zijn een aantal van deze 
thema's reeds onderwerp van intensief overleg geweest in het kader van 
de Derde Pijler. Reeds in het midden van de jaren negentig hebben lid-
staten, vooral op initiatief van Duitsland, gezocht naar mogelijkheden 
om tijdelijke bescherming van ontheemden in situaties van massale in-
stroom op Europees vlak te coördineren. In 1993 werden richtlijnen aan-
vaard voor de opname van Bosnische vluchtelingen en in 1995 een reso-
lutie over lastenverdeling (burden-sharing) bij de opvang van 
vluchtelingen en ontheemden. Beide teksten waren echter niet veel meer 
dan politieke intentieverklaringen en hebben niet in enigerlei vorm van 
herkenbare Europese samenwerking geresulteerd. 

In 1997 kwam de Commissie met een voorstel tot een Europese aan-
pak van tijdelijke bescherming, in 1998 aangevuld met een voorstel voor 
Europese solidariteit in het opvangen van burgeroorlogvluchtelingen. De 
onderhandelingen over deze initiatieven zijn tot op heden echter zeer 
moeizaam verlopen en het is nog onbekend of, en zo ja wanneer en in 
welke (sterk geamendeerde ?) vorm de Commissie-voorstellen zullen 
worden aanvaard. 

6 Een heldere analyse van de Resolutie kan worden gevonden in Terlouw, A., P. Boeles, 

Minimum guarantees for asylum procedures, in: Democracy, migrants and police in the 

European Union, the 1996 IGC and beyond, Standing Committee of experts in international 

immigration, refugee and criminal law, Utrecht, 1997. 

7 Zie R. Fernhout, 'The harmonized application of the definition of the term 'refugee' in the 
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Wisselwerking tussen de Europese en nationale regelgeving 

De dynamiek en oriëntatie van het harmonisatieproces inzake immigra-
tie en asiel zijn onlosmakelijk verbonden met enerzijds het Europese 
integratieproces (wegvallen van binnengrenzen en vrij verkeer van per-
sonen), en anderzijds de prioriteiten in beleid en uitvoeringspraktijk van 
de lidstaten. Deze prioriteiten komen onder andere voort uit de verande-
rende patronen in de instroom en daarmee gepaard gaande aanpassin-
gen van de asielprocedures, de druk op de opvangssystemen en de nood-
zaak tot herijking van de statusverlening. Er is hier duidelijk sprake van 
onderlinge beïnvloeding tussen het Europese en nationale niveau: Euro-
pese richtlijnen worden opgesteld op basis van de politieke prioriteiten 
van een of meerdere lidstaten, en eenmaal aanvaard door alle lidstaten, 
sturen deze gemeenschappelijke maatregelen de regelgeving en 
uitvoeringspraktijk in de lidstaten. 

De interactie tussen het Europese en nationale niveau blijft niet be-
perkt tot de thema's die specifiek asiel-gerelateerd zijn. Zij is eveneens 
zichtbaar op het terrein van de grenscontroles, het visabeleid, sancties 
voor vervoerders, het beleid inzake toelating en verblijf van immigran-
ten, maatregelen ter controle van illegale immigratie, en de terugkeer 
van uitgeprocedeerden. Intensieve samenwerking tussen de immigratie-
autoriteiten, politiediensten en justitiële instanties heeft zich vertaald in 
de aanvaarding van gemeenschappelijke richtlijnen op Europees niveau. 
Dit is bij voorbeeld het geval met verordeningen op het gebied van het 
visabeleid, regelgeving inzake assistentie bij grenscontroles op vertrek-
punten in derde landen, en verschillende resoluties aangaande toelating 
en verwijdering van immigranten. Ook kan worden verwezen naar het 
Europees Verdrag inzake de controles aan de buitengrenzen, dat sinds 
1991 — en sinds 1993 in de vorm van een Commissie-initiatief— in con-
cept klaar ligt maar door een dispuut tussen Spanje en Groot-Brittannië 
over de toepassing van het Verdrag in Gibraltar nog steeds niet is onder-
tekend. 

Verscherpte controles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen, een 
stringent visabeleid, sancties voor vervoerders die ongedocumenteerde 
immigranten en asielzoekers aan boord nemen, maken het voor perso-
nen met een gegronde vrees voor vervolging en personen die burgeroor-
log en etnische conflicten ontvluchten steeds moeilijker om in Europese 
landen bescherming te zoeken. Zo ontwijkt Europa haar verantwoorde-
lijkheid om haar aandeel in de opvang van asielzoekers en ontheemden 
en de integratie van vluchtelingen op zich te nemen. 

Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door pogingen — afzonderlijk en 
gezamenlijk — van EU lidstaten om vluchtelingen in de regio van her-
komst te doen opvangen, zonder voldoende na te gaan of de opvang-
capaciteit en de mogelijkheden tot effectieve en duurzame bescherming 
aldaar daadwerkelijk geboden worden. Vaak wordt gesproken van een 
'vesting Europa' die zijn grenzen geleidelijk sluit voor migranten en asiel- 
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zoekers. Daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat nog altijd 
grote aantallen vreemdelingen zich vanwege werk of familiehereniging 
regulier in Europese landen vestigen. 

De interactie tussen het Europese en nationale niveau ligt vooral op 
het gebied van de harmonisering van normstelling en beleids-
ontwikkeling. De praktische uitwerking van de resultaten van dit proces 
beïnvloedt op haar beurt de verdere ontwikkeling in Europese regelge-
ving. De verschillende beleidsterreinen lopen hier in elkaar over: de ge-
meenschappelijke maatregelen inzake grenscontroles, toelating en uit-
zetting, hebben hun uitwerking op immigranten als ook asielzoekers. 
Toch zijn de aanvaarde normen en richtlijnen, ondanks een aantal lacu-
nes en het bekritiseerde lage niveau waarop de harmonisatie tot stand is 
gekomen, niet de belangrijkste oorzaak van een steeds restrictievere 
uitvoeringspraktijk. Dat laatste is vooral het gevolg van maatregelen ge-
nomen op nationaal niveau, die vervolgens door naburige lidstaten wor-
den gecopieerd. Vaak wordt pas daarna aan harmonisatie van regelge-
ving tussen lidstaten gedacht en worden de repressieve maatregelen 
verantwoord onder verwijzing naar de Europese samenwerking. 

Het Verdrag van Amsterdam 

Er is ontegenzeggelijk een belangrijke stap naar een gemeenschappelijk 
asielbeleid op Europees niveau gezet met de aanvaarding van het Ver-
drag van Amsterdam. Het nieuwe Unieverdrag voorziet in een overgangs-
periode van vijf jaar waarin een aantal juridisch bindende instrumenten 
moeten worden aanvaard op welomschreven onderdelen van het visa-, 
immigratie- en asielbeleid, in het kader van de geleidelijke totstandbren-
ging van een 'ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid'. 8  De 
betreffende verdragstitel voorziet ook in een duidelijke rol voor de Euro-
pese instituties in dit wetgevings- en uitvoeringsproces, al blijft die van 
het Europees Parlement en het Europees Gerechtshof in Luxemburg be-
perkt. 

Een nauwkeurige lezing van Artikelen 62 en 63 van het Verdrag leert 
dat bijkans alle onderdelen van het asielbeleid door de voorgestelde ge-
meenschappelijke maatregelen worden geviseerd. Artikel 63 lid 1 betreft 
de toelating tot de procedure (op basis van Dublin), het procedurele en 
materiële asielrecht, en de opvang voor asielzoekers. Artikel 62 lid 2 ver-
wijst naar harmonisatie van tijdelijke bescherming in situaties van mas-
sale instroom, voorlopige voorziening tot verblijf voor personen die bui- 

8 Titel IV van het EG Verdrag zoals geamendeerd in Amsterdam. Titel IV verwijst naar de 
algemene doelstellingen van de Unie zoals in het gewijzigde Artikel 2 (ex B) EU Verdrag, 
vierde streepje, is omschreven: 'handhaving en ontwikkeling van de Unie als een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarin het vrije keer van personen gewaarborgd 

is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buiten-
grenzen, immigratie, asiel en voorkoming van bestrijding van criminaliteit'. 
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ten het Vluchtelingenverdrag vallen maar niet kunnen worden 
verwijderd, en een Europees systeem van lastenverdeling. Andere aspec-
ten van het asielbeleid zoals familiehereniging, uitzetting van uitgepro-
cedeerden en integratie van erkende vluchtelingen kunnen worden ge-
harmoniseerd onder artikel 63 lid 3 en lid 4, die betrekking hebben op 
het wijdere beleidsterrein van migratie. 

De opname van de belangrijkste onderdelen van het asielbeleid in arti-
kel 63 van het Verdrag van Amsterdam is echter nog geen garantie voor 
de samenhang en, vooral, het normatief gehalte van een toekomstig Eu-
ropees asielbeleid. Veel hangt af van de gekozen instrumenten — direct 
toepasbare verordeningen, kaderwetten, richtlijnen of eenvoudige 
Raadsbesluiten — en de reikwijdte en inhoud van deze instrumenten. 
Zullen zij de belangrijkste problemen adequaat aanpakken of zullen hei-
kele kwesties tussen haakjes worden geplaatst zoals met de tot op heden 
aanvaarde niet-bindende instrumenten soms is gebeurd? Zullen zij in 
overeenstemming met internationale normen worden geformuleerd of 
zal Europa haar eigen normen formuleren die een afspiegeling zijn van 
de neerwaartse spiraal die zich de laatste jaren heeft afgetekend? 

Een aantal van de nieuwe instrumenten hebben hun voorloper in 
reeds bestaande resoluties. Hier dreigt een codificatie van bestaande la-
cunes en deficiënties. De omzetting van het huidige EU acquis inzake 
asiel moet worden aangegrepen als een uitdaging om de misstappen uit 
het recente verleden recht te zetten en aanvullende maatregelen op te 
stellen met het oog op een afdoende bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen. Met de handhaving van het unanimiteitsbeginsel in het 
besluitvormingsproces valt echter te vrezen voor een bestendiging van 
de tendens naar een nivellering op basis van de kleinste gemeenschap-
pelijke noemer. 

Na de overgangsperiode van vijf jaar — rond het jaar 2004— moet het 
fundament voor een Europees asielbeleid zijn gelegd. Op dat moment 
kan worden beoordeeld of de voorziene gemeenschappelijke maatrege-
len tot een consistent en coherent beleid hebben geleid, en of zij in over-
eenstemming zijn met de internationale normen ter bescherming van 
vluchtelingen en asielzoekers in Europa. 9  

Een samenhangend en omvattend beleid dat is gebaseerd op interna-
tionale rechtsnormen is als zodanig nog geen garantie voor een eerlijke 
en efficiënte behandeling van een naar verwacht ook in de toekomst 
groot aantal asielverzoeken. De asielinstanties en de vreemdelingendien-
sten dienen over voldoende capaciteiten en middelen te beschikken om 
toekomstige Europese regels ook in praktijk te brengen. Aan de prakti-
sche samenwerking tussen lidstaten en de inbreng van UNHCR en non- 

9 Voor een kritische analyse van de asielparagraaf van het Verdrag van Amsterdam en de 

toekomst van het harmonisatieproces zie J. van Selm-Thorburn, •Asylum in the Amsterdam 

treaty; a harmonious future?', Journal ot" ethnic and migration studies, 24e jrg., nr. 4, 1998, 

pp. 627-638. 
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gouvernementele organisaties in dit proces van implementering van de 
Europese regelgeving moet dan evenredig aandacht worden geschonken. 
Ontwikkeling van wet- en regelgeving kan niet in een vacuüm plaatsvin-
den. 

Conclusie: naar een Europees asielrecht 

De aanvaarding van een aantal gemeenschappelijke maatregelen op het 
gebied van het procedurele en materiële asielrecht is nog geen garantie 
voor de gewenste veranderingen in de administratieve en rechterlijke 
praktijk. Deze zijn immers de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het 
zijn de lidstaten die partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag en die voor 
de behandeling van asielverzoeken verantwoordelijk zijn. De Europese 
regelgeving zal echter de normen moeten vastleggen waaraan de natio-
nale regelgeving en praktijk zal moeten beantwoorden. Hiervan kan niet 
worden verwacht dat de asielpraktijk en -jurisprudentie in detail zal wor-
den herzien. Europees asielbeleid zal op hoofdlijnen het minimum aan 
rechtsnormen moeten aangeven. Het is te hopen dat dit geen maximum-
normen zullen zijn. 

Het asielrecht zal niet direct een grondige gedaanteverwisseling onder-
gaan gedurende de vijf jaren volgend op de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Amsterdam. Toch kan verwacht worden dat 'Europa' de toe-
passing van de procedures en criteria ter bepaling van de vluchtelingen-
status — of een ander beschermingsstatuut — merkbaar zal beïnvloeden. 
Terwijl de behandeling van individuele asielverzoeken (zoals de inrich-
ting van de procedure en de opvang) een nationale aangelegenheid blijft, 
zullen de rechten van de asielzoeker, bepaalde basisvoorwaarden van de 
procedure, en — wellicht het belangrijkst — de interpretatie van enkele 
wezenlijke elementen van de definitie van 'vluchteling', zoals 'vervolging 
door derden', 'burgeroorlog vluchtelingen' of 'vervolging op grond van 
sexe' op Europees niveau worden vastgelegd. 

De contouren van het Europees asielrecht beginnen zich af te tekenen. 
Het is te hopen dat lidstaten op een constructieve wijze aan dit proces 
zullen deelnemen en bereid zullen zijn de heersende praktijk kritisch te 
toetsen en waar nodig bij te stellen in positieve zin. Alleen dan is het 
asielrecht bij Europa in goede handen. 
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De fundamentele vraag die ik in deze bijdrage wil behandelen is, of het 
Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (verder aangeduid als 
het Verdrag van Genève), zoals het tegenwoordig wordt uitgelegd, nog 
voldoende toegerust is om de belangen van miljoenen vluchtelingen te 
kunnen waarborgen. Of moeten we toe naar een nieuwe interpretatie 
ervan, waarbij wij ons asielrecht en onze asielprocedures herformuleren, 
zoals door vooraanstaande academici wordt betoogd? Ik zal achtereen-
volgens behandelen: de specifieke kenmerken van het Verdrag van 
Genève, de uitdagingen van nieuwe ontwikkelingen en plaatsbepalingen 
voor de toekomst. 

De specifieke kenmerken van het Verdrag van Genève 

Tot de aanvaarding van het Verdrag van Genève was de bescherming van 
vluchtelingen voornamelijk gebaseerd op specifieke overeenkomsten die 
werden gesloten binnen het kader van de Volkenbond. Deze overeen-
komsten beschermden groepen vluchtelingen met een specifieke natio-
nale herkomst en beperkten zich bovendien tot bepaalde landen of 
regio's van herkomst. Het Verdrag van Genève gaf voor het eerst een alge-
mene definitie van het begrip vluchteling en bood vluchtelingen zo be-
scherming, ongeacht hun nationaliteit of geografische verblijfplaats. Het 
Verdrag zelf heeft formeel alleen betrekking op Europa, maar met de 
komst van het New York-protocol van 1967 is de toepassing ervan uitge-
breid naar wereldniveau. 

Inherent aan de keuze voor een wereldwijde vorm van bescherming, 
die gebaseerd is op het begrip 'vluchteling', is het feit dat iedereen die 
voldoet aan de in deze definitie gestelde eisen, aanspraak kan maken op 
alle in dit verdrag opgesomde rechten. Daarom wordt vaak beweerd dat 
het Verdrag van Genève een individuele beoordeling van iedere afzon-
derlijke asielaanvraag inhoudt. Toch is er in het Verdrag van Genève 

* De auteur is sinds 1 september 1998 gedetacheerd bij het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en aldaar werkzaam als algemeen coördinator voor de EUROMED-Conferentie 

'Migration and Human Exchanges' die op 1 en 2 maart 1999 in Den Haag zal worden 

gehouden. Dit artikel werd als lezing gepresenteerd tijdens de 14th San Remo Course on 

current refugee law issues (3 november 1998). De Engelstalige versie van deze lezing wordt 

gepubliceerd in de International joumal of refugee law. 
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eigenlijk geen bepaling te vinden die de verdragsluitende staten verplicht 
vluchtelingen te erkennen en toe te laten. Zolang aanvragers van asiel 
niet uitgezet worden, handelen de autoriteiten niet in strijd met het ver-
drag. 

Het belangrijkste recht is dan ook te vinden in artikel 33, te weten het 
beginsel van non-refoulement. Het Verdrag zegt het volgende: 'Geen der 
Verdragsluitende Staten zal op welke wijze dan ook, een vluchteling uit-
zetten of terugleiden (refouler) naar de grenzen van een grondgebied 
waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van ras, gods-
dienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of po-
litieke overtuiging.' 

Het recht van non-refoulement houdt in dat iedereen die is erkend als 
vluchteling, of die zichzelf als vluchteling beschouwt, een beroep op dit 
recht kan doen om zijn of haar uitzetting te voorkomen. Dit betekent dat 
een staat dergelijke personen niet mag uitzetten, alvorens hun aanvraag 
in detail onderzocht te hebben. Hoewel er derhalve geen positieve ver-
plichting tot erkenning en toelating als vluchteling in het verdrag is op-
genomen, moet men wel concluderen dat een individuele behandeling 
van het asielverzoek voorwaarde is voor het kunnen terugsturen van de 
asielzoeker naar zijn of haar land van herkomst. 

Binnen de Europese context is het Verdrag van Genève echter niet het 
enige instrument dat dit recht waarborgt. Volgens artikel 3 van het Euro-
pese Verdrag voor de Rechten van de Mens mag niemand worden onder-
worpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling of straf. 
Deze bepaling is van toepassing op uitzettingssituaties en de instellingen 
van Straatsburg gaan er van uit dat wanneer er ernstige gronden zijn om 
aan te nemen dat een persoon zal worden blootgesteld aan onmenselijke 
of vernederende behandeling in het land waarnaar hij of zij terug- 
gestuurd wordt, het uitzettingsbevel zelf als een dergelijke onmenselijke 
of vernederende behandeling beschouwd kan worden. Een ieder die valt 
onder de jurisdictie van een overheid, die partij is bij het Europese Ver-
drag voor de Rechten van de Mens, kan een beroep doen op dit recht en 
de autoriteiten zijn daarom verplicht om de terugkeer-situatie te onder-
zoeken alvorens een persoon uit te zetten. 

Er is echter nog een reden waarom het Verdrag van Genève, in samen-
hang met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, een indivi-
duele behandeling van asielaanvragen met zich meebrengt. Daarbij 
moet worden bedacht dat de meeste bepalingen van het Verdrag van 
Genève betrekking hebben op de rechten van erkende vluchtelingen. 
Het verdrag bevat bepalingen met betrekking tot hun juridische status, 
betaald werk, sociale zorg en bestuurlijke maatregelen. Aangezien deze 
rechten in principe alleen voor erkende vluchtelingen gelden, heeft de 
asielaanvrager niet alleen direct belang bij het recht van non-refoule- 
ment, maar ook bij de behandeling van zijn of haar aanvraag. Men zou 
zelfs kunnen beweren dat het in onzekerheid laten van een asiel-
aanvrager over zijn of haar status, op zichzelf een onmenselijke of verne- 
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derende behandeling is overeenkomstig artikel 3 van het Europese Ver-
drag voor de Rechten van de Mens. Het lijkt er dus op dat tenminste de 
combinatie van het Verdrag van Genève en het Europese Verdrag voor de 
Rechten van de Mens tot een individuele uitleg dwingt. 

Binnen het huidige systeem is de overheid derhalve gedwongen asiel-
verzoeken individueel te behandelen, ofwel omdat zij overweegt de asiel-
zoekers terug te sturen naar hun land van herkomst, ofwel omdat zij de 
asielzoekers te lang in onzekerheid laat. 

Nieuwe wereldwijde ontwikkelingen 

In 1998 ziet de wereld er anders uit dan in 1951. Zowel de Tweede We-
reldoorlog als de Koude Oorlog liggen ver achter ons; we hebben nu te 
maken met meer verspreide conflicten. Regeringen die burgers vervol-
gen omwille van geslacht, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van 
een bepaalde maatschappelijke groepering of politieke overtuiging — de 
in het Verdrag genoemde gronden — zijn als belangrijkste oorzaak van 
vluchtelingenstromen vervangen door een groot aantal regionale of zelfs 
binnenlandse conflicten. Soms hebben de nationale autoriteiten hun 
greep op rivaliserende groeperingen verloren en zijn zij vaak niet in staat 
hun burgers in woelige tijden te beschermen. 

Ten tweede kunnen of willen niet alle vluchtingen hun land van her-
komst verlaten. In plaats daarvan zoeken zij bescherming in hun eigen 
land, zo mogelijk in veiliger gebieden, maar vaak onder erbarmelijke en 
onveilige omstandigheden. Dit heeft het probleem van 'binnenlandse 
ontheemden' voortgebracht. 

Ten derde is er een internationale immigratiecrisis. De wereld is in de 
afgelopen vijftig jaar zoveel kleiner geworden. Dit doet mij denken aan 
mijn eigen jeugd, toen vakanties werden doorgebacht in buurlanden als 
België en Luxemburg. Dat was een grote belevenis en je waande je echt 
in het buitenland. Tegenwoordig kunnen steeds meer mensen het zich 
veroorloven om hun vakantie waar ook ter wereld door te brengen. Meer 
algemeen is de rol van transnationale organisaties zoals multinationals 
zeer belangrijk geworden. Investeringsbeslissingen worden meestal op 
wereldniveau genomen. De grenzen tussen staten worden door derge-
lijke ontwikkelingen consequent ondergraven. 

Nu we eenmaal het tijdperk van de nieuwe communicatiemiddelen 
zijn binnengetreden, zijn informatiestromen onstuitbaar geworden. 
Ondanks geregelde pogingen van regeringen om dergelijke stromen in te 
dammen is de realiteit dat iedereen, zelfs met beperkte middelen, zonder 
moeite informatie over de situatie elders in de wereld kan verkrijgen. 

Bovendien verandert het nieuwe vrije-marktdenken ons in economi-
sche wezens. We doen onze boodschappen in de winkel die het meeste 
waar voor ons geld biedt. Dit is geen uitzonderlijke vorm van gedrag, het 
is een natuurlijk fenomeen en wordt sterk gestimuleerd door de media. 
Op dezelfde manier worden we gestimuleerd de school te doorlopen en 
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ons te specialiseren zodat we een goede baan zullen vinden. Dat laatste 
wordt sterk gestimuleerd door onze regeringen, die een soepele werking 
van de arbeidsmarkt proberen te bewerkstelligen. 

Ik zou nog even door kunnen gaan met dergelijke voorbeelden, maar 
zal dat niet doen omdat het in deze bijdrage niet om immigratie gaat. 
Van wezenlijk belang voor het asielbeleid is het feit dat het reguliere 
immigratiebeleid gedurende de afgelopen decennia steeds restrictiever 
is geworden, terwijl tegelijkertijd de mens geacht wordt zich te ontwikke-
len tot een economisch wezen. Deze tegenstelling is onhoudbaar: je kunt 
mensen niet stimuleren om altijd de economisch meest voordelige be-
slissingen te nemen en ze tegelijkertijd gebieden die weer te vergeten als 
ze willen emigreren naar een ander land. Als de wereld kleiner wordt, en 
de zogenaamde verlokkingen van de westerse wereld ook daarbuiten 
dagelijks ervaren worden, zijn grote migratiestromen niet te voorkomen. 

Omdat er tegenwoordig in veel landen nauwelijks mogelijkheden zijn 
overgebleven om de juridische status van immigrant te verkrijgen, heb-
ben velen hun toevlucht gezocht tot oneigenlijke asielaanvragen of ille-
gale manieren van immigratie. 

De eerste twee ontwikkelingen die ik noemde, steeds gecompliceer-
dere conflicten en een groeiend aantal binnenlandse ontheemden, heeft 
zijn effect op bijna de gehele wereld. De immigratiecrisis heeft directe 
consequenties voor de geïndustrialiseerde wereld in het bijzonder. 

Knelpunten en aanscherping van regels 

Hoewel een grote meerderheid van staten het Verdrag van Genève en het 
bijbehorende protocol geratificeerd heeft, bestaat er afhankelijk van de 
nationale, culturele, economische en sociale situatie een grote mate van 
variatie in de toepassing ervan. 

Als Europeaan moet ik mij voortdurend vergewissen van het relatieve 
karakter van het vluchtelingenprobleem in Europa. Tegenwoordig be-
draagt het jaarlijks aantal asielaanvragen in heel Europa 250.000. Tegelij-
kertijd kampen sommige ontwikkelingslanden met een miljoen vluchte-
lingen of meer. Dus, zo zou men kunnen redeneren, waarom zou de 
Europese situatie überhaupt ter discussie moeten staan? 

Het is een feit dat we twee beschermingsniveau's hebben ontwikkeld: 
een collectieve methode, meestal gebruikt in de ontwikkelingslanden en 
een individuele methode, die bij voorbeeld in Europa gebruikt wordt. 
Toen het aantal vluchtelingen nog beperkt van omvang was, vormde de 
individuele behandeling van een asielaanvraag nog geen bijzonder pro-
bleem. Regeringen konden zich een relatief ruimhartige instelling ver-
oorloven, omdat er nauwelijks kritische geluiden te horen waren tegen 
het toelaten van asielzoekers. In het geval een aanvraag werd afgewezen 
konden de betrokkenen met redelijke kans op succes via de pers, actie-
groepen of parlementariërs protest aantekenen. 
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Tegenwoordig is het aantal aanvragen echter zo sterk gestegen dat er 
ernstige knelpunten zijn ontstaan. Om te beginnen is er een uit humani-
tair oogpunt urgent probleem: vluchtelingen moeten veel te lang wach-
ten op erkenning. Omdat geen van de Europese staten snelle procedures 
heeft geïntroduceerd voor duidelijk gegronde asielaanvragen, moeten 
politieke vluchtelingen dezelfde procedure als anderen doorlopen. Dit 
betekent dat ze vaak gedurende een periode van een half jaar tot twee, 
drie jaar moeten wachten op de definitieve beslissing over hun aanvraag. 
Omdat ze gedurende deze periode geen aanspraak kunnen maken op de 
met het Verdrag van Genève verbonden rechten, vormt dit een ernstig 
humanitair probleem. 

In de tweede plaats zijn de kosten die met de beslissingsprocedures en 
de opvang van asielzoekers gemoeid zijn enorm. Voor Nederland hebben 
we het over een bedrag van bijna twee miljard gulden. Er zijn ook voor-
delen: vaak krijgt de plaatselijke economie een flinke impuls door de 
aanwezigheid van een opvangcentrum, om maar te zwijgen over de ad-
vocaten die zich full-time bezighouden met immigratie- en asielzaken. 
Deze effecten zijn echter minder zichtbaar. 

Ten derde wordt de repatriëring van uitgeprocedeerde asielzoekers 
vaak gehinderd door het feit dat de meeste asielzoekers niet beschikken 
over geldige reisdocumenten en dat daarom hun nationaliteit moeilijk 
valt aan te tonen. Dit is een belangrijk aspect van het algemene pro-
bleem, immers als de terugkeer van 80% van de uitgeprocedeerden niet 
geëffectueerd kan worden, zoals dat het geval is in Nederland, kun je je 
afvragen wat voor betekenis het hanteren van immigratieregels nog 
heeft. 

De algemene reactie van regeringen van geïndustrialiseerde landen op 
deze nieuwe ontwikkelingen was het aanscherpen van de asielregels. 
Dit is op verschillende manieren gebeurd. Allereerst zijn er nieuwe be-
grippen geïntroduceerd, zoals het begrip 'veilig land van herkomst' en 
'veilige derde landen'. In feite zijn deze begrippen een poging om de tot 
nog toe puur individuele aanpak te collectiviseren wanneer het gaat om 
de behandeling van asielaanvragen. Dit is het meest opvallend in de toe-
passing van het begrip veilig derde land. Het asielverzoek van asiel-
zoekers aan de Duits-Poolse grens wordt vaak niet uitvoerig behandeld. 
Het is gebruikelijk dat de douanebeambte vaststelt dat de asielzoeker via 
Polen doorgereisd is en daarom daar asiel had moeten aanvragen, omdat 
Polen volgens Duits recht als veilig derde land beschouwd wordt. Alleen 
als de asielzoeker kan aantonen dat er een gegrond gevaar is voor vervol-
ging in Polen, kan hij of zij worden toegelaten tot de reguliere asiel-
procedure. De toepassing van dit begrip heeft twee gevolgen: één op de 
korte termijn en één op de lange termijn. 

Op de korte termijn wordt het idee versterkt dat Europa in een fort ver-
andert en zijn lasten bij zijn buren deponeert. Er is geen vergelijking ge-
maakt tussen de precieze aard van de asielpolitiek in de EU-lidstaten en 
de buurlanden, omdat het onnodig geacht wordt dat de asielprocedures 
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in individuele gevallen precies hetzelfde resultaat opleveren. Voor de Eu-
ropese staten die het begrip veilige derde gastlanden hanteren is het vol-
doende dat de betrokken staat niet het Verdrag van Genève en het New 
York-Protocol overtreedt. 

Op de lange termijn zijn aangrenzende landen geneigd hetzelfde be-
grip op hun buren toe te passen, enzovoort. Zo ontstaat een keten van 
overdracht van verantwoordelijkheid. Dit kan volledige chaos tot gevolg 
hebben, wanneer ergens in de keten een buurland land weigert mee te 
werken en het doorgangsland opgescheept zit met de volle asiellast. Als 
alle opeenvolgende buurlanden wel meewerken, staat de asielzoekers 
een langdurig proces van overdracht te wachten, wat hen uiteindelijk zal 
doen weerkeren in de regio van herkomst. 

Het begrip 'veilig land van herkomst' is veel minder effectief gebleken, 
omdat de meeste landen die hebben getracht deze formule toe te pas-
sen, moesten toegeven dat er in individuele gevallen nog steeds gegrond 
gevaar van vervolging zou kunnen bestaan, zelfs als de situatie in het 
desbetreffende land meestal als 'veilig' beschouwd kon worden. 

Het tweede type maatregel dat als reactie op het toenemende aantal 
asielaanvragen werd geïntroduceerd, is het opzetten van systemen van 
gedeelde verantwoordelijkheid. Dit geldt vooral binnen EU-context, 
maar ook Canada en de VS hebben geprobeerd een dergelijk systeem op 
te zetten. Zich baserend op het Verdrag van Dublin, ondertekend in 1990 
en in werking getreden in 1997, hanteren de EU-lidstaten een aantal cri-
teria om de verantwoordelijkheid voor iedere individuele asielaanvraag 
vast te stellen. Dit idee moet op zichzelf verwelkomd worden, omdat het 
zowel voor de deelnemende staten als voor de asielzoekers zelf duidelijk-
heid schept. Het kan echter alleen volledig legitiem zijn als het afzonder-
lijke asielbeleid van de deelnemende staten dezelfde resultaten oplevert. 
Hoewel het harmonisatieproces binnen de EU al enig resultaat heeft op-
geleverd, is er nog geen volledig geharmoniseerd beleid en kan men zich 
afvragen of er volledig aan deze voorwaarde is voldaan. 

Er kunnen echter nog meer nadelen genoemd worden. Allereerst zijn 
de criteria gebaseerd op het begrip eerste gastland, wat inhoudt dat de 
staat waar de asielzoekers de Europese Unie binnenkomen verantwoor-
delijk is voor de behandeling van de aanvragen. Dit betekent dat EU-
lidstaten met uitgestrekte buitengrenzen of belangrijke internationale 
zee- en luchthavens meer verantwoordelijkheden dragen dan andere 
landen. Oorspronkelijk was de achterliggende gedachte dat deze verant-
woordelijkheid de staat zou stimuleren de grenzen scherper te bewaken. 
Echter, tenzij de aangrenzende niet-EU-lidstaat beschouwd kan worden 
als veilig derde land, ontkomen de desbetreffende EU-lidstaten er niet 
aan de asielaanvraag in behandeling te nemen, ongeacht de kwaliteit van 
de grenscontrole. Je kunt een asielzoeker die zichzelf aan de grens meldt 
niet terugsturen. Om die reden kunnen goede grenscontroles het aantal 
asielaanvragen in zeker opzicht eerder doen toenemen dan afnemen. 
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Ten tweede kan het systeem gemakkelijk ondermijnd worden als asiel-
zoekers hun asielaanvraag niet indienen in het land waar ze het eerst 
arriveerden, maar illegaal doorreizen naar de lidstaat van hun keuze. In 
deze gevallen bleek het erg moeilijk te zijn om genoeg bewijzen te verza-
melen voor een overdracht van verantwoordelijkheid. 

De derde manier waarop regeringen geprobeerd hebben om de 
groeiende aantallen asielverzoeken aan te pakken, is het beperken van 
de beroepsmogelijkheden en de invoering van kortere procedures. Tege-
lijkertijd groeit de druk om de situatie in de landen van herkomst zo snel 
mogelijk genormaliseerd te verklaren, zodat alle verdere asielaanvragen 
uit deze landen afgewezen kunnen worden en alle vluchtelingen, inclu-
sief erkende vluchtelingen teruggestuurd kunnen worden. 

Toekomstige plaatsbepaling 

Kan het Verdrag van Genève deze nieuwe uitdagingen aan? Ik zou zeg-
gen, ja, maar niet op zichzelf. Ik heb een oplossing beloofd die ik nu zal 
aanreiken. Persoonlijk ben ik van mening dat we het asielvraagstuk te 
lang beschouwd hebben als een fenomeen dat door Justitie en Binnen-
landse Zaken behandeld moest worden, of als het vluchtelingen elders 
ter wereld betrof, als een fenomeen dat via humanitaire hulp aangepakt 
moest worden. 

Zoals door de Europese Commissie in haar Mededeling over 
Immigratie- en Asielbeleid, uit 1994, wordt gesteld is een geïntegreerde 
aanpak noodzakelijk. De UNHCR benadrukt dit jaar in haar notitie over 
Internationale Bescherming voor de Executive Committee nog eens de 
noodzaak van een dergelijke aanpak. Het centrale element van een geïn-
tegreerde aanpak is, dat men niet alleen de directe symptomen in be-
schouwing neemt, dat wil zeggen de migratiestromen zelf, maar ook de 
oorzaken ervan: manieren om gedwongen migratie te voorkomen en het 
integratieproces dat volgt na toelating in een land. 

Om te beginnen met het eerste deel van de keten: er is tegenwoordig 
een overvloed aan informatie over migratiestromen en hun oorzaken. 
Het is van belang om hier een onderscheid te maken tussen factoren die 
potentiële migratiedruk veroorzaken en factoren die de daadwerkelijke 
migratiestromen in gang zetten (de triggers). Voor wat betreft de factoren 
die potentiële migratiedruk veroorzaken valt te denken aan strijdgewoel, 
oorlogen, repressie, schending van mensenrechten maar ook gebrek aan 
werkgelegenheid, milieuafbraak, hongersnood enzovoort. De triggers 
zijn: beschikbaarheid van informatie over de situatie in het beoogde 
gastland, aanwezigheid van anderen in het gastland, met dezelfde natio-
naliteit of behorend tot dezelfde etnische groep, infrastructuur om het 
beoogde gastland te bereiken en de beschikking hebben over middelen 
om daar te komen. 

In een sterk repressieve samenleving kan de potentiële migratiedruk 
hoog zijn, maar als het ten gevolge van diezelfde repressie bijna onmoge- 
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lijk is het land te verlaten, kan het daadwerkelijke aantal vluchtelingen 
klein zijn. In een zeer arm land kan de economische en sociale situatie zo 
schrijnend zijn dat grote aantallen migranten te verwachten zijn. Maar 
als de desbetreffende mensen desondanks niet de middelen hebben om 
te reizen, zal de daadwerkelijke migratie bescheiden van omvang zijn. 

Binnen de context van het VN-systeem zijn verschillende pogingen 
ondernomen om een early- warning- systeem voor massale migratie op te 
zetten. Het is technisch mogelijk om computermodellen te ontwikkelen 
die tot op zekere hoogte betrouwbare informatie over potentiële 
migratiedruk kunnen geven. Door de triggers aan deze modellen te kop-
pelen moet men in staat zijn massale migratiestromen te voorspellen. 

De volgende vraag is dan hoe de oorzaken en de triggers aan te pakken. 
De geïndustrialiseerde wereld heeft haar inspanningen hoofdzakelijk 
gericht op het bestrijden van de triggers. Het werd veel moeilijker geacht 
om de oorzaken aan te pakken. Zo zijn er bij voorbeeld door de Interna-
tionale Organisatie voor Migratie pogingen ondernomen om het type 
informatie over de situatie in potentiële gastlanden te veranderen. Hoe-
veel informatie er echter ook wordt verstrekt over het ontbreken van 
immigratiemogelijkheden, het gebrek aan werkgelegenheid enzovoort, 
het effect van dit soort contra-informatie zal altijd beperkt blijven. Im-
mers als gevolg van de aanwezigheid van zoveel nationaliteiten in elk van 
de Europese lidstaten, zullen immigranten directe berichten sturen aan 
vrienden en familieleden in het thuisland en dergelijke informatie zal 
veelal positief gericht zijn en een groter effect sorteren dan de 'officiële' 

- informatie. 
Ten tweede hebben staten geprobeerd de triggers te beïnvloeden, door 

het voor vluchtelingen veel moeilijker te maken om hun grondgebied te 
bereiken. De invoering van visa-eisen en aansprakelijkheid van vervoer-
ders in combinatie met verscherpte grenscontroles, hebben het inder-
daad veel moeilijker gemaakt om Europa binnen te komen. 

Door zich te concentreren op de triggers zonder een gelijktijdige ade-
quate aanpak van de oorzaken, hebben de staten een nieuwe markt voor 
criminaliteit geschapen. Hoewel we allemaal mensensmokkelaars ver-
oordelen omdat ze hoge winsten behalen uit menselijk leed, moeten we 
niet vergeten dat hun werk voor vluchtelingen belangrijk is geworden. 
Een persoon die voldoet aan de criteria van het Verdrag van Genève heeft 
dezelfde problemen om het beoogde gastland te bereiken als zoge-
naamde 'economische vluchtelingen'. Hij of zij heeft doorgaans proble-
men met het verkrijgen van een visum, èf omdat het moeilijk is de am-
bassade te bereiken èf omdat het antwoord negatief zal zijn (omdat men 
nog geen vluchteling kan zijn als men zich nog in het land van herkomst 
bevindt). Gewoon het vliegtuig of de boot nemen is ook niet zo gemakke-
lijk, omdat men daarvoor geldige reisdocumenten, inclusief een geldig 
visum, nodig heeft. Om de overgebleven mazen in het net te vinden, is 
men dus bijna genoodzaakt de hulp van smokkelaars in te roepen. 
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Het is duidelijk dat de oriëntatie op triggers op de lange termijn tot fa-
len gedoemd is. Met behulp van systematische analyses moeten de 
daadwerkelijke oorzaken achter de migratiestromen aangepakt worden. 
Dit betekent, zoals de UNHCR stelt, de ontwikkeling van een effectiever 
mensenrechtenbeleid, intensievere pogingen om oplossingen te vinden 
voor bloedige conflicten en niet in de laatste plaats een meer evenredige 
wereldwijde verdeling van welvaart. 

Het ligt echter buiten het bereik van dit artikel om het institutionele 
aspect van deze aanpak te schetsen. Naar mijn mening moet het VN-
systeem echter worden aangepast aan de verschillende onderdelen van 
die aanpak. Rond kwesties als mensenrechten, conflictpreventie en 
conflictoplossing, en economische kwesties zouden effectieve VN-
instellingen gevormd moeten worden, wat aansluit op de recente discus-
sies over de hervorming van de VN. Maar men moet ingrijpende oplos-
singen niet uit de weg gaan. Om een voorbeeld te geven: de herverdeling 
van economische welvaart vereist een serieuze discussie over sociale en 
economische rechten. Naar mijn mening is het tijd om te beginnen met 
een discussie over de ontwikkeling van een wereldwijd stelsel voor so-
ciale zekerheid. Ik zal de dag prijzen waarop er een VN-organisatie wordt 
opgericht voor sociale zekerheid. Het klinkt natuurlijk ontzettend idea-
listisch en gecompliceerd, maar waarom kunnen we niet ten minste een 
begin maken met een denkproces over de ontwikkeling van een wereld-
wijd systeem van afdrachten en betalingen, dat iedereen een bestaans-
minimum garandeert? Ik ben ervan overtuigd dat men één van de be-
langrijkste oorzaken van migratiedruk serieus aanpakt als het recht op 
een fatsoenlijk onderkomen en vrijwaring van honger over de hele we-
reld gegarandeerd zou worden. In plaats van het vergroten van de kloof 
tussen arm en rijk, is het tijd deze kloof te verkleinen. 

Als we ons richten op het toelatingsbeleid, blijf ik van mening dat het 
Verdrag van Genève gerespecteerd moet worden, ook onder gewijzigde 
omstandigheden. Er bestaat op dit punt echter ruimte voor interpretatie. 
Omdat het Verdrag niet voorziet in het recht om in een bepaald land toe-
gelaten te worden, moeten we onszelf de vraag stellen of het wel echt 
humaan is dat etnische gemeenschappen zich over de hele wereld ver-
spreiden. Waarom was het noodzakelijk dat de Bosniërs zich al vluch-
tend over heel Europa verspreidden, terwijl vluchtelingen uit Rwanda 
maar in drie Afrikaanse staten werden opgevangen? 

De basisbehoefte van een vluchteling is bescherming tegen vervolging; 
de basisbehoefte van een slachtoffer van een burgeroorlog of sociale op-
standen is bescherming tegen geweld. Doet het ertoe waar hij of zij die 
bescherming vindt? Als er geen specifieke motieven in het spel zijn, Of 
economisch gericht Of ontstaan uit de aanwezigheid van gezin of familie 
in een bepaald land, zou ik zeggen dat de plaats waar de bescherming 
wordt geboden er niet echt toe doet. 

In dat geval zouden we wellicht moeten denken aan een nieuw wereld-
omvattend opvangsysteem, gebaseerd op de algemene premisse dat op- 
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vang in de regio van herkomst verkozen moet worden boven opvang el-
ders ter wereld. Ik denk daarbij aan het volgende model: op korte termijn 
zou ieder werelddeel verantwoordelijk zijn voor de vluchtelingen die het 
zelf voorbrengt. Zo zou Europa niet moeten klagen over grote aantallen 
vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Die vallen onder onze verant-
woordelijkheid. Echter wanneer het vluchtelingen uit Irak en Afghanis-
tan betreft zou Azië in principe verantwoordelijk zijn. 

Ik zie het directe antwoord van de ontwikkelingslanden al voor me: de 
geïndustrialiseerde landen dumpen hun probleem bij ons en wij hebben 
al verreweg de meeste vluchtelingen binnen ons grondgebied. Ik kan me 
zo'n reactie volledig indenken en haast me daarom eraan toe te voegen 
dat de eventuele invoering van zulke praktische systemen niets afdoet 
aan de algemene verantwoordelijkheid van de internationale gemeen-
schap voor vluchtelingen die zich waar dan ook in de wereld bevinden. 
Ik wil deze algemene verantwoordelijkheid niet ontkennen, maar zou de 
manier waarop deze wordt uitgedrukt willen verbeteren. 

Kortom, de geïndustrialiseerde wereld heeft naar mijn mening een ver-
dere verantwoordelijkheid: de opname van vluchtelingen zou niet alleen 
door humanitaire hulp bevorderd moeten worden, maar in het geval van 
langdurige vluchtelingensituaties zou het oude mechanisme van her-
vestiging ('resettlement') nieuw leven ingeblazen moeten worden. Lang-
durige situaties van vervolging, dat wil zeggen schending van grondrech-
ten, evenals langdurige interne of externe conflicten zijn aangelegen-
heden die de internationale gemeenschap in zijn geheel raken. Volgens 
de huidige stand van het internationale recht, rust er op de internatio-
nale gemeenschap uitdrukkelijk de verplichting in dit soort situaties in 
the grijpen. Dit betekent ook dat als er na een bepaalde periode — laten 
we zeggen vijf jaar — geen oplossing gevonden kan worden, dit niet alleen 
het betrokken land of de betrokken regio, maar de gehele internationale 
gemeenschap is aan te rekenen. Tegen deze achtergrond, lijkt het mij 
niet meer dan logisch, dat dan ook het principe van opvang in de regio 
van herkomst vervangen wordt door de noodzaak om de desbetreffende 
landen te helpen via het opzetten van hervestigingsprogramma's voor de 
vluchtelingen die zich op hun grondgebied bevinden. Ik heb het hier niet 
over een paar honderd personen, maar over grootschalige operaties. De 
kosten die ermee gemoeid zijn, kunnen gerechtvaardigd worden als de 
prijs die de internationale gemeenschap betaalt, wanneer zij er niet in 
slaagt om grote mensenrechtenschendingen en conflicten adequaat aan 
te pakken. 

De geïndustrialiseerde wereld moet zich realiseren dat onderhandelin-
gen op wereldniveau in dit opzicht de enige weg vooruit betekenen. In de 
EXCOM-discussie van dit jaar over het gecompliceerde thema van 
lastenverdeling tekent zich het begin van een dergelijk proces af. Geba-
seerd op de veronderstelling dat diasporavorming en systemen die de rol 
van smokkelaars bevorderen doodlopende wegen zijn, moeten andere 
wegen bewandeld worden. Europa bij voorbeeld kan direct belang heb- 
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ben bij opvangcentra in de ontwikkelingslanden. Door op zich al belang-
rijke vormen van humanitaire hulp aan de desbetreffende landen uit te 
breiden, moet het mogelijk zijn een humaan niveau van opvang te ga-
randeren. Ik ga hier voorbij aan het dilemma van veiligheid. Zoals werd 
aangetoond in het recente conflict rond het Grote-Merengebied in 
Centraal-Afrika zijn vluchtelingenkampen niet altijd veilig en kan het in 
de praktijk erg moeilijk zijn om veiligheid voor iedereen te garanderen. 
Hieruit kunnen lessen worden getrokken en ik ben er zeker van dat er op 
langere termijn oplossingen gevonden kunnen worden. 

Wat betekent dit voor de niet-Europese asielzoeker die toch naar Eu-
ropa komt? Ik pleit ervoor dat het geen overtreding van het Verdrag van 
Genève is om deze persoon terug te sturen naar de opvangfaciliteiten in 
de regio van herkomst, op voorwaarde dat het desbetreffende gastland 
volledig gecompenseerd wordt en instemt met het hierboven genoemde 
model van regionale verantwoordelijkheid. Ook moeten we het 
hervestigings-aspect niet vergeten. Deze persoon zou op een dag als er-
kend vluchteling naar Europa kunnen komen. Denk maar eens aan het 
verschil in behandeling die hij of zij zal ontvangen: geen langdurige 
toetsingprocedures en volledige erkenning van de in het Verdrag van 
Genève toegekende rechten. 

Internationale samenwerking zou zich niet moeten beperken tot het 
vluchtelingenprobleem. Als gevolg van het feit dat de terugkeer van ille-
gale immigranten of uitgeprocedeerden een moeizaam proces blijkt te 
zijn, worden de gastlanden bijna gedwongen om onderhandelingen te 
beginnen met de landen van herkomst. Hoewel, bij toepassing van deze 
nieuwe vorm van regionale opvang, de terugkeer van uitgeprocedeerden 
ipso facto is opgelost (er is immers geen asielprocedure meer voor niet-
Europeanen), zou het illusoir zijn te menen dat ook de stroom van ille-
gale immigratie in deze nieuwe benadering zonder meer is opgedroogd. 
De terugkeer van illegale immigranten blijft daarom naar alle waar-
schijnlijkheid een heet hangijzer en daarmee blijven onderhandelingen 
met landen van herkomst en transit geboden. Deze onderhandelingen 
kunnen en zouden eigenlijk ook moeten leiden tot een nieuwe aanpak 
van het immigratiebeleid. De ontvangende landen zouden zich moeten 
realiseren dat de terugkeer van illegale immigranten grote problemen 
kan veroorzaken voor de landen van herkomst. Hun reïntegratie kan niet 
alleen de nationale economische en sociale situatie verslechteren, maar 
in sommige gevallen kunnen ook de spanningen onder de bevolking 
door terugkerende immigranten worden vergroot. Daarnaast zijn veel 
landen van herkomst in sterke mate afhankelijk van de financiële bijdra-
gen die de in het buitenland verblijvende landgenoten overmaken. 

Om medewerking van landen van herkomst te verkrijgen zouden de 
gastlanden zich daarom ten minste onbevooroordeeld op moeten stellen 
tegenover de mogelijkheid tot heropening van legale immigratievormen. 
Dit kan de vorm aannemen van specifiek gerichte, tijdelijke immigratie, 
bij voorbeeld om een studie te beginnen, om bij te scholen, of zelfs om 
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tijdelijk te werken, geïntegreerd in een uitgebreid en gedetailleerd pro-
gramma voor terugkeer en reïntegratie. Ook zou het Amerikaanse 
tombolasysteem kunnen worden geïntroduceerd, dat aan al degenen die 
graag willen emigreren, althans weer een kans, hoe klein ook, biedt. 

Door heroverweging van ons veel te rigide immigratiebeleid zou wel-
licht niet alleen de medewerking van landen van herkomst en transit ver-
kregen kunnen worden bij de terugkeer van illegale immigranten, maar 
op den duur zou ook het aantal illegale immigranten erdoor kunnen af-
nemen. Wanneer er weer legale mogelijkheden zijn om datgene te doen, 
wat de door en door vercommercialiseerde samenleving van een ieder 
vraagt, mag men er tot op zekere hoogte van uitgaan, dat die mogelijkhe-
den beproefd zullen worden, voordat men zich overlevert aan 
mensensmokkelaars. 

Tenslotte vereist een omvattende aanpak een effectief integratiebeleid. 
Racistische en xenofobische tendensen moeten met alle macht worden 
tegengegaan. Tegelijkertijd kan het voor bepaalde gastlanden noodzake-
lijk zijn een debat te organiseren over de aard van de natie en de nationa-
liteit. Als huidskleur niet langer een beslissend element is om te bepalen 
welke nationaliteit iemand heeft, wat is dat behalve het paspoort dan 
wel? Staat Nederland voor iets speciaals? Als we zulke speciale kenmer-
ken vinden, dan is de volgende vraag of ze ook vatbaar zijn voor verande-
ring. Tenslotte moet het vaststellen van deze belangrijke waarden een 
licht werpen op wat het begrip 'integratie' betekent. Het betekent zeker 
geen assimilatie, maar kan met zich meebrengen dat men respect toont 
voor de verschillende nationale waarden. 

Met een succesvol integratiebeleid zal de bevolking minder geneigd 
zijn om immigratie als bedreiging te zien. Dit kan niet alleen immigran-
ten maar ook vluchtelingen helpen. Ik zal de dag prijzen waarop bij voor-
beeld vluchtelingen binnen de context van bovengenoemde her-
vestigingsprogramma's in plaats van door de politie, op het vliegveld 
door een welkomstcomité begroet worden. 

Conclusie 

Het Verdrag van Genève is nog in leven, maar ternauwernood. Velen be-
weren dat het verouderd is en dat de geïndustrialiseerde wereld zich de 
dure toetsings- en opvangprocedures niet langer kan veroorloven. 

Er moeten nieuwe initiatieven ontplooid worden. Ik heb er een aantal 
genoemd, in het bijzonder het opzetten van een permanente wereld-
wijde dialoog over asiel en immigratie. Ik had er nog meer initiatieven 
aan toe kunnen voegen, maar die heb ik welbewust vermeden omdat ik 
daar nauwelijks in geloof. Zo heb ik niet gerefereerd aan de kwestie van 
tijdelijke bescherming. Een aantal jaren geleden waren veel regeringen in 
Europa van mening dat tijdelijke bescherming de oplossing voor hun 
problemen vormde. De autoriteiten dachten via het verlenen van een 
tijdelijke status — heel anders dan de vluchtelingenstatus — gemakkelijker 
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terugkeer te kunnen realiseren zodra de situatie in het land van her-
komst dat toeliet. Dit is echter onjuist gebleken: de zwakke plek in deze 
redenering is het feit dat men in het geval van terugkeer individueel be-
slissingen moet nemen. Bovendien, wanneer personen jarenlang in een 
gastland gewoond hebben, hebben ze mogelijk allerlei redenen om lan-
ger te blijven, zelfs als de situatie in het land van herkomst is verbeterd. 
De tijdelijke status verandert daarom niets aan het migratieproces zelf. 
Het kan het toelatingsproces bespoedigen, maar als de kwestie van te-
rugkeer in het geding komt, zal er toch nog steeds een individueel onder-
zoek noodzakelijk zijn. 

In plaats van te zoeken naar lokale oplossingen kunnen we de kwestie 
beter als een wereldwijd probleem beschouwen. Mischien is dit een van 
de weinige terreinen waar de ontwikkelinglanden de meeste troeven in 
handen hebben. Persoonlijk zou ik er niets op tegen hebben als deze 
troeven ook gebruikt zouden worden — zolang we ons maar realiseren dat 
asiel geen spel is, noch een criminele activiteit. Asiel gaat over mensen 
die internationale bescherming nodig hebben. In plaats van het uitden-
ken van steeds meer van nature ineffectieve, beperkende maatregelen 
zouden alle landen die het Verdrag hebben ondertekend of steunen, hun 
krachten moeten mobiliseren om een omvattende aanpak mogelijk te 
maken. De wereld wordt kleiner, laten we onze geestelijke horizon ver-
breden! 
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Justitiële verkenningen (Judicial exploration) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the internationally most relevant articles of each issue. The central 
theme of this issue is (vol. 24, no. 9, 1998): Asylum policy under pressure. 

Asylum migration; problems of regulation 
J. Doomernik 
The current trend towards globalisation has a number of consequences, 
some of them direct, others rather indirect in nature. Among the latter 
is a growing emigration pressure in large parts of the developing world. 
Among the direct consequences is the increasing availability of 
relatively cheap and frequent means of transportation that, in addition 
to transporting businessmen, tourist, and goods, also enable those who 
suffer from this emigration pressure to travel to western countries. In 
many instances these migrants subsequently file an asylum claim. 
Receiving states like the Netherlands face problems in dealing with this 
unsolicited immigration largely because they cannot categorically close 
their doors without violating the Geneva Convention. They therefore 
have devised measures by which potential asylum seekers should be 
kept from arriving at their territory in the first place. It is in this context 
that the increasing role of human smuggling in migration processes 
should be understood. 

Asylum migration to the Netherlands; patterns and explanations 
T Havinga en A. Bikker 
Are asylum seekers from particular countries of origin randomly 
distributed among the European Union countries? Which factors can 
explain patterns of origin and destination? Three groups of factors are 
examined: various linkages between the country of origin and the 
country of asylum; characteristics of the country of destination and the 
asylum seekers' image of this country and; events during the flight. The 
analysis relies on statistics on asylum applications and interviews with 
key informants in the Netherlands, Belgium and the United Kingdom. 
The choice of country for asylum often is not a conscious, rational 
choice by the asylum seeker. For asylum seekers in an acute situation 
without options, the country of asylum will be infiuenced mainly by 
factors related to accessibility like visa requirements, available transport 
facilities, prices of tickets and documents and, the possibilities offered 
by travel agents. Is the flight anticipated and are options available, the 
existence of a settled community of compatriots or a familiar person in 
a country of asylum will be most important. 
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Women in asylum procedures 
J.W van Wetten 
This article contains the findings of a study into the position of female 
asylum seekers in the Netherlands. For random samples drawn from 
three cohorts of asylum seekers — that is the cohorts who had entered 
an asylum procedure in the years 1983-1989, 1990-1992, and 1993 — to 
mid 1998 — it was investigated whether male asylum seekers had 
different chances of being accepted in the Netherlands than female 
asylum seekers. With the exception of the cohort 1990-1992, in which 
female asylumseekers had a greater chance of getting a temporary 
residence permit, it turned out that no relation could be established 
between acceptance and sex. This result was sustained when differential 
background characteristics of male and female asylumseekers and less 
easy quantifiable characteristics of their cases, such as the credibility of 
their flight narratives, were taken into account. 

The asylum policy; a future for Europe? 
J. van der Klaauw 
European Member States' initiatives to harmonize asylum policies have 
yielded some important results so far, yet have not addressed a number 
of problems which Member States' asylum systems are confronted with 
at present. Following the entry into force of the Amsterdam Treaty 
expected for 1999, a coherent and consistent European asylum policy 
may be developed within five years. European policy development can 
provide some but not all solutions to the various problems related to 
the implementation of procedural and material asylum law at a 
national level. Any future European asylum instruments should be 
developed in accordance with principles of international refugee law, 
and harmonization on the basis of the lowest common denominator 
should be avoided to the extent possible. 

Are present asylum policies outdated? Towards a new worldwide 
system of regional refugee centres 
C.D. de Jong 
In this article the author tackles the question as to what extent the 
Geneva Treaty is sufficiently equipped to safeguard the interests of 
millions of refugees. First the author discusses the specific traits of the 
treaty (especially the principle of non-refoulement), the challenges we 
are faced with concerning worldwide developments, the bottlenecks in 
immigration policies and the restricted admittance. Whatever measures 
western states take or think of, the real causes of the asylum problem 
(wars, unemployment, hunger) are not being dealt with. According to 
the author it is time to think of structural solutions, like the develop-
ment of a world wide system of social security. We should ask ourselves 
if it is really humane that large numbers of refugees are dispersed 
around the world. The author states that if refugees are protected 
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against persecution, it is not really important where in the world this 
protection is provided. He therefore favors talcing care of refugees in 
their regions of origin. Every continent should be responsible for its 
own refugees. However, this should not relieve western states from their 
added responsibility to bear the costs of large resettlement programs. 
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc  

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum (WODC) van 	(overzichten van congressen en 
het Ministerie van Justitie is onlangs 	studiedagen); 
via Internet bereikbaar geworden. Het 
WODC is een kenniscentrum op 	 In de toekomst wordt de aangeboden 
justitieel terrein dat een wetenschap- 	informatie uitgebreid met specifieke 
pelijk bijdrage levert aan de 	 producten als databases Oopend 
ontwikkeling en de evaluatie van 	onderzoekbestand en literatuur- 
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 	bestand) en aan producten en 
de volgende informatie te vinden: 	diensten gekoppelde bestel- 

mogelijkheden (via e-mail) en/of 
1. Doelstelling en organisatie (o.a. 	aanvraagformulieren. Voor vragen over 
organigram, beschrijvingen van de 	producten en diensten van het WODC 
verschillende afdelingen en de namen 	en voor het snel en efficiënt leveren 
van de medewerkers); 	 van statistische en literatuur-informatie 

kunt u terecht bij de WODC 
2. Producten en diensten; 	 informatiedesk (e-mail: 
- overzicht en uitgebreide samenvat- 	informatiedesk@wodc.minjustn1). 
tingen van de nieuwste rapporten; 	Wij hopen op deze wijze bij te dragen 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	aan de verspreiding van relevante 
korte samenvattingen van artikelen in 	kennis en informatie buiten het 
het tijdschrift Justitiële verkenningen; 	Ministerie van Justitie. 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
korte samenvattingen van artikelen in 	tel. 070-3706553 
het engelstalige tijdschrift European 	fax. 070-3707948 
Journal on Criminal Policy and 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjustn1  
Research; 
- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (NODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteits vraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis- 

wezen en reclassering. Na het 
uitkomen van de eerste uitgave van de 
WODC-thesaurus in 1993 is deze met 
succes toegepast als instrument bij het 
toegankelijk maken van publicaties op 
het gebied van het criminaliteits-
vraagstuk Niet alleen bij de Afdeling 
Documentaire lnforamtievoorziening 
van het WODC maar ook op andere 
afdelingen binnen het Ministerie van 
Justitie wordt de WODC-thesaurus 
gebruikt Daarnaast maken andere 
organisaties waaronder politie- 



Justitiële verkenningen, jrg. 24, nr. 9, 1998 	 76 

bibliotheken, het openbaar ministerie, 
gevangenisbibliotheken en de 
rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast Dit alles 
heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 

officiële lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706553 
Email: c.netburg@wodc.minjustn1  
bestelwijze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 
Bestelwijze: 
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjustril  

Themanummers Justitiële 
verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV1, 1999, januari/februari: Gevange-
niswezen 
JV2, 1999, maart: Organisatie-
criminaliteit 
JV3, 1999, april: Gerechtsdeurwaar-
ders 
JV4, 1999, mei: TBS 
JV5, 1999, juni/juli: Schuld 

Congressen 

Schengen still going strong; evaluation 
and update 
The Schengen colloquium (number 
seven in row) has become a 
prestigious forum for insiders and 
outsiders with a keen interest in 
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various policy making processes that 
surround the Schengen Agreements 
and EU cooperation in the field of 
justice and home affairs. The 
colloquium shall be conducted in 
French, English and German, and in 
the event of sufficient demand from 
the participants, simultaneous 
interpretation will be available in these 
three languages. The main objective of 
this colloquium is to provide an update 
on the incorporation of Schengen into 
the European Union, and to monitor 
the operationalisation of the Schengen 
provisions. More specifically, attention 
will be devoted to the situation 
concerning the Nordic countries, the 
initiatives that are being undertake 
vis-á-vis non EU member states, the 
democratie control of Schengen, illegal 
immigration, harmonisation of visa 
policy, the role of non-governmental 
organisations, cross border police 
competences and mutual legal 
assistance. 
Datum: 4 en 5 februari 1999 
Plaats: European Institute of Public 
Administration, Maastricht 
Inlichtingen: mw. dr. M. de Boer, tel.: 
043-3296296. 

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
overheden en ambtenaren en 
bestuurders in België, Duitsland en 
Nederland 

Op deze studiemiddag, die door de 
Nederlandse Vereniging Voor 
Rechtsvergelijking samen met het 
Nederlands Studiecentrum voor 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 
wordt georganiseerd, zullen spreken: 
G. Heine (hoogleraar strafrecht, 
Giessen); A. Koekkoek; H. Nijboer 
(directeur Seminarium voor Bewijs-
recht in Leiden); D. Roef (onderzoeker 
bij METRO, Maastricht). 
Datum: 5 maart 1999. 13.00u.-17.30u. 
Plaats: NSCR, Wassenaarseweg 72, 
2333 AL Leiden 

Aanmelding/informatie: Secretariaat 
NSCR, mw. W. de Graaf, tel.: 
071-5278527. 
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Vooruitzichten in de criminologie 
Op 17 juni 1999 is het 25 jaar geleden 
dat de Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie werd opgericht. De 
driejaarlijkse congressen die de 
vereniging organiseert behoren zonder 
twijfel tot de hoogtenpunten in haar 
25-jarig bestaan. Op deze congressen 
komen wetenschappelijke onderzoe-
kers en mensen die in de strafrechts-
praktijk werkzaam zijn bijeen om de 
stand van zaken in hun vakgebied op 
te maken. Dat het jubileum plaatsvindt 
aan de vooravond van de overgang 
van het millenium is een mooie 
gelegenheid om op de dag zelf een 
congres te organiseren dat in het 
teken zal staan van vooruitzichten. Wat 
zullen we zeggen over toekomstige 
ontwikkelingen die zich in de 
criminaliteit en de criminaliteits-
bestrijding zullen voordoen? Zal de 
criminaliteit in Nederland stijgen of 
dalen en bij welke vormen van 
criminaliteit zal zo'n verschuiving 
optreden? Wat zullen de kernvragen 
zijn waar de criminologie en de 
criminele politiek zich in pakweg 2010 
op richten? De NVK nodigt u uit een 
paper te schrijven dat past binnen het 
congresthema: 'Vooruitzichten in de 
criminologie: De inspiratie voor zo'n 
vooruitblik kan onder meer worden 
gevonden in: de historie; hedendaagse 
ontwikkelingen op het terrein van 
criminologie, criminaliteit en 
rechtshandhaving; inzicht in 
samenhangen en internationale 
ontwikkelingen; een meer technische 
benadering, zoals prognosemodellen 
en scenario's. Als richtsnoer geldt dat 
het paper een op de toekomst gerichte 
beschrijving of analyse dient te 
bevatten. Maximaal aantal woorden: 
8000 in WP of Word. Uiterlijk in te 
dienen voor 1 februari 1999. Zenden 
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aan: mr. W. Huisman, Vakgroep 
Criminologie, Faculteit der rechtsge-
leerdheid, Vrije Universiteit, De 
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 
Telefoon: 020-4446224. Een commissie 
onder voorzitterschap van prof. dr. 
G.J.N. Bruinsma zal de bijdragen 
selecteren voor de congresbundel die 
op 17 juni 1999 tijdens het congres 
aan de VU Amsterdam wordt 
uitgereikt. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Slachtofferstudies 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(informatiedesk WODC). 

Algemeen 

1 
Currie, E. 
Market crime and community; toward a 
mid-range theoty of postindustrial 
violence 
Theoretical criminology, le jrg., nr. 2, 
1997, pp. 147-172 
In dit artikel beargumenteert de auteur 
de stelling dat het relatief hoge niveau 
van geweldscriminaliteit in met name 
marktgeoriënteerde Westerse landen 
gerelateerd kan worden aan het 
marktgeoriënteerde karakter van 
dergelijke type samenlevingen. De 
auteur definieert een markt-
samenleving als een samenleving, 
waarin het verkrijgen van persoonlijk 
gewin het dominante organiserende 
principe is van het sociale en 
economische leven. Volgens de auteur 
is deze sociaal-economische context 
verantwoordelijk voor het hoge 
geweldsniveau, met name in de 
Verenigde Staten, waar het markt-
denken met name ingang heeft 
gevonden. De volgende mechanismen 
of factoren dragen onder andere bij 
aan de 'gevoeligheid' van dergelijke 
samenlevingen voor geweld: grotere 
bestaansonzekerheid voor veel 
mensen, het toenemen van de sociale 
ongelijkheid en materiële deprivatie, 
een terugtredende overheid, het 
wegvallen van traditionele netwerken, 
de verspreiding van een materiële 
cultuur en het verzwakken van 
politieke en sociale alternatieven. 
Overigens beperkt de auteur zijn 
analyse niet alleen tot de Verenigde 
Staten en andere Westerse markt-
samenlevingen, maar geldt deze met 
name ook voor derde wereldlanden en 
de voormalige Sovjet Unie, die de 
marktideologie min of meer kritiekloos 
overgenomen hebben. De auteur 
waarschuwt tenslotte voor de 
implicaties van een verdergaande 
wereldwijde deregulering en 
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globalisering, waarbij het dominante 

marktdenken steeds meer aan invloed 
wint, op het geweldsniveau in de 
wereld. Criminologen dienen zich dan 
ook te mengen in het publieke debat 
om de relaties tussen geweld en de 
sociaal economische context te 
problematiseren. 

2 
Mortimer, D.B., R.A. George 
Identification and treatment of adult 
male attention deficit disorder 
Corrective and social psychiatry, 43e 
jrg., nr. 1, 1997, pp. 6-20 
'Attention Deficit Disorder (ADD)' of 
Attention Deficit/ Hyperactivity 
Disorder (ADHD)' is een neuropsy-
chiatrische aandoening die geken-
merkt wordt door onoplettendheid, 
motorische hyperactiviteit en 
impulsiviteit. Het is gebleken dat 
ADHD, in tegenstelling tot wat altijd 
gedacht is, niet beperkt blijft tot de 
kindertijd, maar gedurende een heel 
leven van invloed is op een patiënt. 
Mensen met ADHD hebben een 
grotere kans op andere psychiatrische 
klachten, meer ongelukken in het 
verkeer, groter sociaal isolement, 
minder zelfvertrouwen en een grotere 
kans op suïcide. Door het impulsieve 
gedrag komen mensen met ADHD 
vaker in aanraking met justitie. Het 
blijkt dat in gevangenissen in Oregon 
(VS) een grote groep mannen 
symptomen van ADHD heeft. In het 
artikel worden de symptomen 
nauwkeurig beschreven, alsmede de 
behandelingsmogelijkheden. Het blijkt 
dat medicatie in combinatie met 
gedragstherapie het meeste effect 
sorteert. Aangezien ADHD genetisch 
bepaald is en het dus niet voorkomen 
kan worden, menen de auteurs dat 
correcte diagnose en behandeling 
effectieve methoden zijn om te 
voorkomen dat mensen met ADHD in 
de toekomst minder met justitie in 
aanraking kunnen komen. 

Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Boutellier, H. 
Right to the community; neighbourhood 
justice in the Netherlands 
European journal on criminology policy 
and research, 5e jrg., nr. 4, 1997, pp. 
43-52 
In navolging van Franse en Ameri-
kaanse initiatieven is in Nederland het 
project 'Justitie in de buurt' (JIB) 
gestart; om de concentratie van 
criminaliteit in bepaalde wijken te 
verminderen of te voorkomen, om het 
gat tussen preventie en berechting te 
verkleinen en om voor de omgeving 
zichtbaarder op te kunnen treden. 
Uitgangspunten zijn dat het Openbaar 
Ministerie de verantwoordelijke 
instantie moet zijn, dat de verantwoor-
delijkheid voor het welslagen van de 
initiatieven lokaal is en dat de 
projecten nauwkeurig gevolgd en 
geëvalueerd moeten worden. De 
steden waarin de JIB-bureaus zijn 
ingericht zijn Arnhem, Maastricht, 
Rotterdam en Amsterdam, elk met hun 
eigen speerpunten. De projecten 
moeten gezien worden als antwoord 
op de heersende paradox tussen de 
hulpverlenende instanties, afkomstig 
uit de verzorgingsstaat, en de taak van 
de overheid waar momenteel de 
nadruk op ligt, namelijk het bieden van 
veiligheid en het voorkomen van 
criminaliteit 

4 
Goris, P. 
Justice closer to communities; two 
tracks in Belgian justice policy 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 4, pp. 53-65 
Om de relatie tussen het justitiële 
systeem en de burgers te verbeteren 
zijn er in België net als in vele andere 
landen initiatieven ontwikkeld om dit 
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systeem hechter in de samenleving te 
verankeren. De auteurs bespreken 
twee projecten om justitie dichter bij 
de burger te brengen: het huis van 
justitie en de gerechtelijke antenne. Zij 
beschrijven de opmaat, de doelstellin-
gen, de realisering van beide projecten 
en geven tevens een evaluatie. Zij 
signaleren het gevaar dat de term 
community justice (gemeenschaps-
gerichte justitie) een sterk symbolisch 
karakter heeft, dat bovendien ook op 
verschillende manieren door de 
diverse belanghebbenden geïnterpre-
teerd kan worden. Verder zijn de 
auteurs van mening dat de coördinatie 
tussen beide projecten te wensen 
overlaat. Ook dient de euforie rond 
beide projecten getemperd te worden, 
want gemeenschapsgerichte justitie is 
niet per definitie een goede justitie. Bij 
voorbeeld de samenwerking tussen 
justitie en hulpverlening mag er niet 
toe leiden dat justitie hulpverlenings-
organisaties gaat controleren of dat de 
grenzen tussen beide werkvelden niet 
meer duidelijk herkenbaar zijn. Vooral 
voor bepaalde kwetsbare 
criminaliteitsgevoelige woonwijken is 
het van groot belang dat er een 
evenwichtige relatie is tussen justitie 
en haar welzijnspartners. 
Met literatuuropgave. 

5 
Petersen, R.D., DJ. Palumbo 
The social construction of intermediate 
punishments 
The prison journal, 77e jrg., nr. 1, 1997, 

pp. 77-91 
De doorsnee Amerikaan is slecht op 
de hoogte van de feitelijke omvang en 
aard van de criminaliteit en weet ook 
weinig van het karakter van de 
gedetineerdenbevolking. De mening 
van het publiek wordt vooral gevoed 
door sensatiebeluste media die een 
vertekend beeld geven van de werke-
lijke criminaliteit. Politici exploiteren 
vervolgens de angst voor criminaliteit 
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met beloftes om de criminaliteit hard 
aan te pakken. De meningsvorming is 
gebaseerd op morele retoriek en niet 
op de rationaliteit en de feiten die 
criminologen aandragen. Een 
soortgelijk verschil in benadering valt 
te bespeuren als het gaat om 
zogenaamde intermediate sanctions. 
Dat zijn sancties, zoals kampementen 
en (elektronisch) huisarrest die qua 
zwaarte een positie innemen tussen 
het gewone reclasseringstoezicht en 
de traditionele gevangenisstraf. De 
morele retoriek vanuit de politiek ziet 
dit soort sancties vooral als een 
manier om criminelen hard aan te 
pakken. De confrontatie met dergelijke 
harde sancties in plaats van het als te 
zacht beschouwde reguliere 
reclasseringstoezicht, zou een 
afschrikwekkende werking hebben op 
plegers van misdrijven. Dat criminolo-
gen hebben aangetoond dat 
intermediate sanctions zonder 
behandelingscomponent geheel geen 
effect hebben op de latere recidive 
dringt niet door. De auteurs pleiten 
ervoor dat criminologen uit hun 
wetenschappelijke ivoren toren afdalen 
en actiever betrokken raken op de 
maatschappelijke discussie teneinde 
de publieke meningsvorming een meer 
rationele grondslag te geven. 
Met literatuuropgave. 

6 
Tutt, N. 
Restorative justice in practice in Great 
Brittain and Ireland 
European journal on criminology and 
research, 5e jrg., nr. 4, 1997, pp. 
99-112 
Onder restorative justice wordt de 
reactie op criminaliteit verstaan, die 
gericht is op de slachtoffers en de 
mogelijkheid biedt om de daders de 
door hen toegebrachte schade te 
herstellen. De nadruk van de sancties 
ligt op het oplossen van de problemen 
die de oorzaak zijn van de criminaliteit, 
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of die het gevolg zijn van die 

criminaliteit. Onder de activiteiten 
vallen 'bemiddeling' tussen slachtoffer 
en dader, 'reparatie' van de gemaakte 
schade door de dader, 'compensatie' 
van de toegebrachte schade, 
gemeenschapswerk, bewustwording 
van de gevolgen voor het slachtoffer 
en het afkeuren van de daden door 
familie of vrienden. Met behulp van 
een schriftelijke enquête is bij de 
reclassering van Groot-Brittannië en 
Ierland onderzocht wat de stand van 
zaken is wat betreft de toepassing van 
de bovengenoemde soorten 
alternatieve sancties. Het blijkt dat de 
wettelijke context veel invloed heeft op 
de soorten activiteiten uitgevoerd door 
de reclassering (vaak in samenwerking 
met bureaus voor slachtofferhulp en 
CAD's) en op de mate waarin dat 
gebeurt. Toch is het duidelijk dat men 
zich bewust is dat er op het gebied 
van alternatieve sancties veel winst is 
te behalen in de zin dat het 
vertrouwen van slachtoffers in de 
maatschappij hersteld kan worden en 
dat de kans dat de daders weer in 
dezelfde fout vervallen verminderd kan 
worden door ze te betrekken bij de 
gevolgen van hun daden. 

7 
Wyvekens, A. 
Mediation and proximity; community 
justice centres in Lyons 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 4, 1997, pp. 
27-42 

In de jaren zeventig begon men in 
Frankrijk met een nieuw criminaliteits-
beleid: gedecentraliseerd, dicht bij de 
burger met nadruk op samenwerking 
tussen gemeente, justitie, politie, 
sociaal werkers en maatschappelijke 
instellingen. In de jaren negentig 
verschenen de eerste maisons de 
justice, oftewel gemeentelijke justitiële 
centra, vaak werkend volgens een 
eigen model. Het artikel van de auteur 

is gebaseerd op een onderzoek uit 
1994-1995 over de vier centra in het 
district Lyons. Zij werken volgens de 
principes van bemiddeling en 
nabijheid. Bemiddeling betekent niet 
zozeer dat conflicten worden opgelost 
met behulp van een neutrale derde 
partij. De term slaat meer op een 
'alternatieve', experimentele en 
informele vorm van rechtspleging 
waarbij dader en slachtoffer face to 
face bij elkaar worden gebracht. De 
zittingen vinden plaats in gewone 
kantoorgebouwen. Bij bemiddeling in 
de centra van Lyons gaat het meer om 
genoegdoening aan het slachtoffer en 
niet zozeer om het volgen van 
transcendente rechtsregels, hoewel 
deze rechtsregels tijdens de hele 
procedure hun invloed blijven 
uitoefenen. Ook gaat het meer om de 
conflictsituatie en de relaties die op 
het spel staan dan om de wetsovertre-
ding en de dader zelf. Het beginsel 
van nabijheid heeft vooral een sterk 
symbolisch karakter: een gemeente die 
een maison de justice heeft, heeft de - 
rechtspleging dichter bij huis gehaald 
door een plek te creëren waar 'justitie' 
(als een gecentraliseerde statelijke 
institutie) op lokaal niveau luistert naar 
de problemen van de burger. Politie, 
sociaal werkers en schoolhoofden 
waarderen de centra om de 
mogelijkheid informele contacten te 
leggen en typeren ze met de 
trefwoorden feedback, vertrouwen en 
toegankelijkheid. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

8 
Crutchfield, R.D., S.R. Pitchford 
Work and crime; the effects of labor 
stratification 
Social forces, 76e jrg., nr. 1, 1997, pp. 
93-118 
In veel discussies over criminaliteit 
wordt gesproken over 'de crimineel' 
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alsof iemand de gehele dag bezig is 
met crimineel zijn. In dit artikel is het 
uitgangspunt dat iemand slechts op 
bepaalde momenten van de dag 
crimineel gedrag vertoont en de rest 
van de tijd zich gedraagt zoals het 
hoort. De stelling is dat het arbeids-
contract dat iemand heeft van invloed 
is op het criminele gedrag, waarbij met 
name de mensen met een onzekere 
arbeidsovereenkomst een grotere kans 
hebben om crimineel gedrag te 
vertonen dan degenen met een zekere 
baan, omdat de eerste groep zich 
minder betrokken zou voelen bij zijn 
werk en sneller van baan wisselt. Over 
de relatie tussen werkloosheid en 
criminaliteit is nooit consensus bereikt, 
daarom wordt hier naar een 
genuanceerdere relatie tussen werk en 
criminaliteit gezocht. Met behulp van 
regressie-analyses wordt op de 
'National Longitudinal Surveys of 
Youth' uit de VS gezocht naar de 
invloed van de soorten arbeidsover-
eenkomsten, de nabijheid van 
lotgenoten of werkloze vrienden en de 
maatschappelijke omgeving op 
crimineel gedrag. De onderzoekers 
vinden hun stelling bevestigd, maar 
vinden ook, verrassend genoeg, een 
positieve relatie tussen geweld en 
militaire dienst 
Met literatuuropgave. 

9 
Jackson, J.L., J.C.M. Herbrink e.a. 
Examining criminal organizations; 
posstble methodologies 
Transnational organized crime, 2e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 83-105 
In het verlengde van de parlementaire 
enquête naar de georganiseerde 
misdaad in Nederland worden twee 
verschillende onderzoeksmethoden 
beschreven die nuttig kunnen zijn om 
een beter inzicht te verkrijgen in 
misdaadorganisaties. De eerste 
methode is de zogenaamde sociale 
netwerk analyse. Met deze techniek 

wordt de sociale dynamiek van een 
misdaadorganisatie geanalyseerd. 
Deze techniek richt zich op de aard 
van de relaties binnen de groep en 
kan onder meer behulpzaam bij het 
identificeren van strategisch zwakke 
plekken in het sociale netwerk van een 
misdaadorganisatie. De analyse kan in 
verschillende stadia van het 
politiewerk worden toegepast, 
variërend van het proactief verzamelen 
van criminele inlichtingen tot het 
analyseren van gegevens uit gesloten 
onderzoeken. In het laatste geval 
moeten de eerdere politie-
ondervragingen en -onderzoeken wel 
gegevens bevatten over het netwerk 
van de betrokken groep. Dit is nu nog 
niet het geval. Een tweede onder-
zoeksmethode is ontleend aan de 
etnografie en is bedoeld om het inzicht 
in de denk- en gedragspatronen van 
misdrijfplegers te vergroten. Hoe deze 
methode kan worden toegepast, wordt 
geïllustreerd aan de hand van een 
voorbeeld van een belastingfraudeur. 
Hem werd gevraagd om de fraude-
gevoeligheid van een aantal 
subsidieregelingen aan te geven. Door 
zijn gedachten hardop te formuleren 
kunnen cruciale denkpatronen worden 
opgespoord. Het gebruik daarvan bij 
het opstellen van nieuwe regelingen, 
kan een bijdrage leveren aan de 
criminaliteitspreventie. 
Met literatuuropgave. 

10 
Maiuro, R.D., D.H. Avery 
Psychopharmacological treatment of 
aggressive behavior; implications for 
domestically violent men 
Violence and victims, 11e jrg., nr. 3, 
1996, pp. 239-261 
In een poging huiselijk geweld als 
volksgezondheidsprobleem beter te 
begrijpen en er beter op te kunnen 
inspelen, zijn er een aantal weten-
schappers die voorrang willen geven 
aan het ontwikkelen van gespeciali- 
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seerde diagnostische- en interventie-
methodes vanuit een biometrisch 
perspectief. Het mogelijke gebruik van 
selectief voorgeschreven en zorgvuldig 
bewaakte medicatie om een einde te 
maken aan geweld en mishandeling, 
zou een belangrijke stap kunnen zijn 
in het stroomlijnen van de behandeling 
van mannen die geweld gebruiken 
tegen hun partner. Hoewel er nog veel 
onderzoek zal moeten worden verricht 
naar de specifieke verbanden en 
mechanismen tussen psychobiologie 
en agressief of gewelddadig gedrag, 
blijkt uit een toenemend aantal studies 
dat medicatie wel degelijk mogelijkhe-
den biedt tot behandeling. In dit artikel 
geven de auteurs een uitgebreid 
overzicht van bovengenoemde studies 
en brengen het in verband met de 
gangbare pogingen mannen die 
huiselijk geweld gebruiken te 
begrijpen en te behandelen. De 
onderzoekers komen tot de conclusie 
dat een geïntegreerd biopsychosociaal 
perspectief kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van een effectievere 
behandelingsmethode ten aanzien van 
gewelddadig gedrag. De waarde van 
een dergelijk biopsychosociaal model, 
waarbinnen een selectieve psychofar-
macologische behandeling wordt 
opgenomen binnen de context van 
cognitieve gedrags- en sociale 
systemen, wordt door de onderzoekers 
uitvoerig besproken. 
Met literatuuropgave. 

11 
Pratt, J., M. Dickson 
Dangerous, inadequate, invisible, out; 
episodes in the criminological carreer of 
habitual criminals 
Theoretical criminology, le jrg., nr. 3, 
1997, pp. 363-384 
Wat is een 'gewoontemisdadiger, en 
wat moeten we ermee? Hoe werd er in 
eerdere jaren aangekeken tegen wat 
wij tegenwoordig een persistente 
delinquent, of een carrièrecrimineel, 

noemen? En hoe staan die verschil-
lende percepties, in de loop der tijd, in 
verband met meer algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen? De 
auteurs laten zien hoe in de twintigste 
eeuw in EngelandNK, sinds de 
invoering van de Prevention of Crime 
Act in 1908, de criminologische 
carrière van de gewoontecrimineel 
steeds weer nieuwe vormen aannam. 
Het thema is actueel nu de laatste 
jaren de vraag naar de adequate 
aanpak van persistente delinquenten, 
van Californië tot in ons land, weer 
luider klinkt. Werd in de 19e eeuw nog 
vooral gedacht dat er met gewoonte-
misdadigers hoe dan ook niets aan te 
vangen was, de Engelse wet van 1908 
kwam met de - thans nog steeds 
actuele - gedachte van de detentie-
fasering: na een vrijheidsstraf met 
zwaar regime maar niet van 
onbeperkte duur, volgde een tweede 
fase speciaal voor de hardnekkige 
recidivisten, met lichter regime. 
Overigens kon deze fase nog wel vijf 
tot tien jaar duren. In het eerste kwart 
van de eeuw stond het idee voorop 
dat de gewoontemisdadiger weliswaar 
flink moest worden opgeborgen, maar 
niet blijvend uit de samenleving 
verwijderd: de hoop op resocialisatie 
werd niet opgegeven. Met de 
groeiende invloed van de psychologie 
en de psychoanalyse in de jaren 
twintig en dertig, verdween de 
eugenetica, als overblijfsel van de 
vorige eeuw, definitief naar de 
achtergrond. De psychologie leerde 
immers dat in beginsel ieder mens, 
ook de hardnekkige delinquent, 
normaal gedrag kan worden 
aangeleerd; en verschafte hiertoe ook 
een aantal instrumenten. Wetsvoorstel-
len in het Engeland van de jaren dertig 
culmineerden na W.O. II in de Criminal 
Justice Act van 1948. In de geest van 
de nieuwe verzorgingsstaat stond straf 
primair in het teken van gedrags-
verbetering, en in de detentie- 
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inrichtingen werden steeds meer 
medisch psychologen aangesteld. 
Dwangmatig crimineel gedrag werd 
vooral gezien als een psychologische 
afwijking, een onvoltooid 
ontwikkelingsproces ofwel een 
inadequate reactie. In de sociaal-
economische hausse van de jaren 
zestig was het opbergen van mensen 
als zodanig niet meer te rechtvaardi-
gen; in de plaats daarvan kwam een 
sterke nadruk op reclassering. 
Inmiddels hebben de jaren zeventig en 
tachtig een meer neo-liberale wending 
met zich meegebracht: de burger krijgt 
een grote mate van individuele 
(keuze)vrijheid; des te meer is hij op 
zijn gedrag aan te spreken wanneer hij 
die vrijheid niet aan blijkt te kunnen. 
De carrièrecrimineel 'kiest' blijkbaar 
voor zijn levenspad; de reactie in 
onder meer Californië is inmiddels 
bekend: three strikes and you're out. 
Volgens de auteurs gaat neo-liberaal 
denken hier samen met zoiets als 
punitief populisme. De vraag tenslotte 
wat eventuele verdergaande 
privatisering in het Engelse gevange-
niswezen zou kunnen betekenen voor 
de aanpak van gewoontemisdadigers, 
laten de auteurs nog onbeantwoord. 
Met literatuuropgave. 

12 
Roy, B., G. Rondeau 
Le controle exercé sur la conjointe; 
comparaison de quatre groupes 
d'hommes 
Criminologie, 30e jrg., nr. 2, 1997, pp. 
47-65 
Dit artikel geeft de resultaten weer van 
een verklarend onderzoek naar de 
macht die mannen over hun 
echtgenoten uitoefenen. Onderzoek 
werd gedaan onder vier groepen van 
vijftien mannen: mannen zonder 
criminele carrière die vrijwillig deel 
hadden genomen aan een hulppro-
gramma voor gewelddadige mannen; 
mannen die door hun wederhelft 
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alleen werden beschuldigd van 
geweld; mannen die door hun 
echtgenoten werden beschuldigd van 
geweld en andere misdrijven; en 
willekeurig gekozen mannen. Er 
werden drie vragenlijsten uitgedeeld: 
een demografische vragenlijst; de 
Abusive Behavior Inventory' (Shepard 
en Campbell, 1992) en de 'Psychologi-
cal Maltreatment of Women Inventory' 
(Tolman, 1989). De controlegroep van 
de willekeurig gekozen mannen 
vertoonde 'stabiliteit' in vergelijking 
met de groepen van de beschuldigde 
mannen (de groepen 2 en 3) waarbij 
belangrijke problemen en 'marginali-
teit' werden waargenomen. Hoe 
ernstiger het psychologisch en fysiek 
misbruik, hoe groter de wens vrouwen 
te domineren en te isoleren. Gelet op 
de geringe omvang en de quasi-
experimentele aard van het onderzoek 
kunnen de resultaten niet als definitief 
worden beschouwd. Zij geven echter 
wel indicaties voor toekomstig 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

13 
Schmid, A.P. 
The links between transnational 
organized crime and terrorist crimes 
Transnational organized crime, 2e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 40-82 
Voor de Verenigde Naties zijn de 
bestrijding van terrorisme en 
internationaal georganiseerde 
criminaliteit belangrijke prioriteiten. De 
laatste jaren legt de Verenigde Naties 
ook een toenemende belangstelling 
aan de dag voor de links tussen beide 
vormen van criminaliteit. Deze links 
zijn ook het belangrijkste thema van 
dit artikel. De auteur geeft van beide 
fenomenen een analyse van de aard, 
de structuur, de modus operandi, de 
dynamiek en de gevaren. Hij gaat in 
op verschillen en overeenkomsten, en 
stelt dat de internationaal georgani-
seerde criminaliteit en het terrorisme, 
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ondanks de vele overeenkomsten, 
beslist twee eigensoortige fenomenen 
zijn. Het zou daarom verkeerd zijn ze 
over één kam te scheren. Tot slot 
benadrukt de auteur dat veel van de 
huidige bestrijdingstechnieken zijn 
gericht op de symptomen en niet op 
de werkelijke fundamentele oorzaken. 
Die hebben te maken met sociale 
onrechtvaardigheid en sociale 
uitsluiting van belangrijke maatschap-
pelijke groepen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Sheptycki, J. 
Insecurity, risk suppression and 
segragation; some reflections on 
policing in the transnational age 
Theoretical criminology, le jrg., nr. 3, 
1997, pp. 303-315 
De auteur hanteert het concept 
'risico-onderdrukking' als een 
heuristisch middel om veranderingen 
in de rol van de staat met betrekking 
tot het criminaliteitsprobleem te 
verhelderen. De hedendaagse 
samenleving kenmerkt zich door een 
verschuiving van de logica van de 
distribution of goods (de logica van de 
moderne kapitalistische samenleving) 
naar de logica van de distnbution of 
bads (de logica van een gevaarlijke 
samenleving vol criminaliteit). Vanuit 
het standpunt van de criminologie 
betekent de distribution of bads de 
verspreiding van populaties door het 
identificeren van verdachte populaties 
en de afscheiding van personen op 
grond van hun gevaarlijkheid. Dankzij 
de technologische ontwikkeling kan nu 
de kans op victimisatie verminderd 
worden door gebruik te maken van 
gesloten televisie-circuits, wat gebeurt 
op bij voorbeeld scholen, winkelcentra 
of in gevaarlijke buurten. Een andere 
methode om risico's te reduceren is 
het op een bepaalde planologische 
manier ontwerpen van de stedelijke 
ruimte. De auteur gaat tot slot in op 

het werk van de politie. Op het niveau 
van de woonbuurt neemt risico-
onderdrukking de vorm aan van 
vigilantisme: groepen waakzame, met 
de politie samenwerkende buurtbewo-
ners. Op statelijk niveau komt 
risico-onderdrukking tot uiting in 
diverse samenwerkingsvormen om 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
bestrijden. 
Met literatuuropgave. 

15 
Stevens, DJ. 
Influences of early childhood 
experiences on subsequent criminally 
violent behavior 
Studies on crime and crime 
prevention, 6e jrg., nr. 1, 1997, pp. 
35-55 
Kunnen ouderlijke twisten ertoe leiden 
dat kinderen later gewelddadig 
worden? Ter beantwoording van deze 
vraag werd een onderzoek gehouden 
onder 189 gewelddadige gedetineer-
den en 124 niet-gewelddadige 
gedetineerden in een maximum-
beveiligde gevangenis in New York. De 
uit het onderzoek naar voren gekomen 
ervaringen uit hun kindertijd werden 
nader onderzocht en vergeleken. De 
bevindingen tonen aan dat frequente 
ruzies tussen ouders als beangstigen-
der werden ervaren door degenen die 
veroordeeld waren voor gewelds-
misdrijven dan door degenen die voor 
niet-geweldsmisdrijven waren 
veroordeeld. De voor gewelds-
misdrijven veroordeelden bleken te zijn 
opgegroeid in door vrouwen 
gedomineerde huishoudens waarin 
ook mishandeling voorkwam en de 
ouders weinig open waren ten 
opzichte van hun kinderen. De 
bevindingen impliceren dat ouders die 
steeds ruziën maken dat hun kinderen 
zoeken naar onmiddellijke bevrediging 
van hun verlangens en dat het 
hierdoor ontstane gebrek aan 
zelfcontrole kan leiden tot geweld in 
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hun latere leven. Vroeg ingrijpen door 
familieleden kan een methode zijn om 
de stijging van geweldsmisdrijven 
tegen te gaan. Nader onderzoek naar 
de kwaliteit van familie-interventie, 
waardoor geleerd wordt respect te 
hebben voor wet, orde en gezag, is 
noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

16 
Applegate, B.K., F.T. Cullen e.a. 
Public support for correctional 
treatment; the continuMg appeal of the 
rehabilitative ideal 
The prison journal, 77e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 237-258 
Verschillende eerdere onderzoeken 
hebben aangetoond dat Amerikaanse 
burgers weliswaar willen dat plegers 
van misdrijven worden gestraft, maar 
dat zij ook voorstander zijn van 
correctionele behandeling. Deson-
danks is het beleid er steeds meer op 
gericht om misdaad en criminelen 
uitsluitend hard aan te pakken. 
Teneinde een beter beeld te krijgen 
van de publieke opinie ten aanzien van 
de resocialisatie van veroordeelden, 
hebben de auteurs een enquête 
gehouden onder duizend inwoners van 
Ohio. In de vragenlijst werd geïnfor-
meerd naar de wenselijke algemene 
doelen van gevangenisstraf: 
resocialisatie versus bescherming van 
de samenleving en vergelding. Verder 
werd gevraagd naar de wenselijkheid 
van resocialisatie-inspanningen in 
specifieke gevallen. Het bleek dat 
resocialisatie vaker werd genoemd als 
het primaire doel van de gevangenis-
straf dan de andere twee bovenge-
noemde doelen. In specifieke gevallen 
bleek ook een overweldigende 
meerderheid van de respondenten een 
resocialisatie-gerichte aanpak voor te 
staan. Voorstanders van een 
resocialiserende benadering waren 
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onder alle lagen van de bevolking in 
de meerderheid. Mede gelet op de 
onderzoeksresultaten die uitwijzen dat 
behandeling van delinquenten wel 
degelijk tot een substantiële 
vermindering van de recidive kan 
leiden, pleiten de auteurs voor een 
minder uitsluitend punitief overheids-
beleid ten aanzien van plegers van 
misdrijven. 
Met literatuuropgave. 

17 
Crundall, I., K. Deacon 
A prison-based alcohol use education 
program; evaluation of a pilot study 
Substance use & misuse, 32e jrg., nr. 
6, 1997, pp. 767-777 
Veel criminaliteit wordt gepleegd onder 
invloed van alcohol; zo ook in de 
Northern Territory van Australië. In 
twee gevangenissen in dit gebied, 
waar aboriginals oververtegen-
woordigd zijn, is daarom een 
alcoholvoorlichtingsprogramma 
gestart, dat de schadelijke effecten 
van overmatig alcoholgebruik laat zien 
en gedragsverandering probeert te 
bewerkstelligen. Het programma start 
enkele weken voor het einde van de 
detentie. 45 deelnemers aan het 
programma en 13 gedetineerden die 
niet hadden geparticipeerd, werden in 
het onderzoek betrokken. Dit hield in 
dat zij ongeveer zes weken na het 
ontslag uit detentie werden geïnter-
viewd. Om te voorkomen dat een 
vertekend beeld werd gegeven van de 
eigen situatie werden ook sleutelfigu-
ren uit de sociale omgeving van de 
ex-gedetineerden geïnterviewd. In de 
interviews werd vastgesteld in 
hoeverre door deelname aan het 
voorlichtingsprogramma het 
alcoholgebruik was veranderd, 
alsmede het drinken in groepsverband, 
het gewelddadig gedrag, de criminele 
activiteit, de gezinsrelaties, de 
algemene gezondheidszorg, de 
algemene frustratietolerantie en het 
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verantwoordelijkheidsbesef. De 
ex-gedetineerden die aan het 
alcoholprogramma hadden deelgeno-
men vertoonden in vergelijking met de 
niet-deelnemers verbeteringen op alle 
onderzochte gebieden. Dit werd 
bevestigd door de geïnterviewde 
sleutelfiguren. De waarde van het 
programma is hiermee aangetoond. 

Reclassering 

18 
Daigle, M. 
Expérience communautaire pour les 
hommes pédophiles 
Criminologie, 30e jrg., nr. 2, 1997, pp. 
109-127 
Evaluatie van het zelfhulp-programma 
voor pedofiele mannen 'le groupe 
d'entraide Amorce' toont aan dat 
vooruitgang werd geboekt met 
betrekking tot bepaalde pedofiele 
karakteristieken, in het bijzonder wat 
een betere integratie van hun 
volwassen sexualiteit betreft. Niemand 
in het programma beweerde echter 
dat zij pedofilie direct 'behandelden'. In 
feite vertrouwde men op het delen van 
ervaringen en de daaraan te ontlenen 
steun om andere verwante problemen 
onder ogen te zien en om de eerste 
noodzakelijke stappen te zetten voor 
verdergaande veranderingen. Het 
gunstige effect van het programma 
betrof voornamelijk het zich niet meer 
terugtrekken, een veranderde houding, 
een grotere empathie, het verbeteren 
van communicatieve vaardigheden, 
beter omgaan met emoties, het 
onderkennen van problemen, 
herpositionering als volwassenen en 
steun bij depressies en angstgevoe-
lens. Begeleiders, externe partijen en 
deelnemers bevestigden deze 
resultaten zowel ten aanzien van de 
pedofilie als van andere problemen. De 
belangrijkste pluspunten van het 
programma waren de steun en het 
delen van ervaringen tussen de 
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deelnemers onderling, de motivatie en 
beschikbaarheid van de betrokkenen, 
de openheid voor kritiek van buitenaf, 
progressiviteit, de gemeenschappelijke, 
niet-medische aanpak van pedofilie en 
het respect en de 
verantwoordelijkheidszin van de 
deelnemers. Sommige aspecten van 
het programma dienen ook te worden 
verbeterd. Tenslotte concludeert de 
auteur dat de resultaten van dit 
onderzoek met de nodige voorzichtig-
heid moeten worden bezien, mede 
gelet op het geringe aantal (elf) 
deelnemers. 
Met literatuuropgave. 

19 
Frenken, J. 
Plegers van seksueel misbruik van 
kinderen; geweld, achtergronden en 
behandeling 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, 52e jrg., nr. 11, 1997, pp. 
1094-1108 
De Belgische zaken 'Dutroux' en 
'Derochette' hebben tot een uiterst 
ongelukkige verwarring geleid op het 
gebied van alles wat met seksualiteit 
met kinderen en jongeren te maken 
heeft. Criminologisch onderzoek naar 
de typen plegers van verschillende 
soorten seksuele misdrijven, hun 
motieven en achtergronden kan 
wellicht meer duidelijkheid scheppen. 
De onderzoeker beschrijft allereerst de 
drie algemeen erkende categorieën: 
het pedofiele-, het situationele- en het 
antisociale type. Het blijkt dat ook 
mengvormen mogelijk zijn. Vervolgens 
gaat hij in op de verschillende 
verklaringen voor pedoseksueel 
gedrag. Wil een volwassene een kind 
seksueel misbruiken, dan moet aan de 
volgende vier voorwaarden worden 
voldaan: seksuele preoccupatie met 
kinderen; blokkade tegen intimiteit met 
een volwassene; interne remmingen 
moeten overwonnen worden en; 
externe barrières en de weerstand van 
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het kind moeten doorbroken worden. 
De laatste vijftien jaar is in de 
Verenigde Staten, in Canada en in 
Engeland een behandelingsmodel, 
gestoeld op deze vier risicofactoren, 
ontwikkeld gericht op recidivepreventie 
door middel van het aanleren van 
zelfbeheersing in risicovolle situaties. 
Elementen uit de cognitieve-, 
gedrags-, gezinsthererapie en de 
psycho-educatie zijn hierin verenigd. 
Dit model wordt langzaamaan ook in 
Nederland en Vlaanderen geïntrodu-
ceerd en toegepast binnen sommige 
Riagg's, enkele ambulante settingen 
en in sommige intramurale forensisch-
psychiatrische instituten. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

20 
Hagan, J. 
Defiance and despair; suboultural and 
structural linkages between delinguency 
and despair in the life course 
Social forces, 76e jrg., nr. 1, 1997, pp. 
119-134 
In dit artikel gaat de auteur in op de 
relatie tussen het rebelleren als 
jongere in een delinquente subcultuur 
en latere werk- en scholings-
problemen en uiteindelijk tot 
gevoelens van wanhoop als men 
eenmaal volwassen is. Dit onderzoek is 
geïnspireerd op het onderzoek van 
Paul Willis die in zijn boek Leaming to 
labour (1977) ingaat op de betekenis 
van een tegen de school gerichte 
subcultuur van arbeiderskinderen 
tijdens de schoolperiode voor de latere 
overgang naar werk (de reproductie 
van bestaande klassenverhoudingen). 
De auteur borduurt verder op zijn 
werk en concludeert op grond van een 
panelonderzoek dat voormalige 
delinquenten die op latere leeftijd 
uitvallen op school en werkloos 
worden vaker last hebben van 
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gevoelens van wanhoop en moede-
loosheid. De delinquente subcultuur 
die tijdens de adolescentie een bron is 
van uitdaging leidt op latere leeftijd tot 
gevoelens van wanhoop en gebrek 
aan vertrouwen. 

21 
Klinteberg, B. 
Hyperactive behaviour and aggressi-
veness as early risk indicators for 
violence; variable and person 
approaches 
Studies on crime and crime 
prevention, 6e jrg., nr. 1, 1997, pp. 
21-34 
Hyperactiviteit bij kinderen is een 
syndroom waarbij sprake is van 
psychosociaal, psycho-fysiologisch, 
biochemisch en cognitief dis-
functioneren. Al deze aspecten van 
hyperactief gedrag verhogen de 
kwetsbaarheid voor slecht aangepast 
gedrag op latere leeftijd. De auteur 
bespreekt een aantal Zweedse 
onderzoeken naar de samenhang van 
hyperactief gedrag in de kinderjaren 
en onaangepast gedrag op latere 
leeftijd. De onderzoeken tonen aan dat 
impulsiviteit de sleutelfactor is die 
hyperactiviteit op jonge leeftijd 
verbindt met allerlei indicatoren van 
onaangepast gedrag op latere leeftijd, 
zoals gewelddadigheid, alcohol-
misbruik, psychopathologie enzovoort. 
Impulsiviteit blijkt in dat opzicht een 
belangrijkere voorspellende waarde te 
hebben dan agressiviteit. Agressiviteit 
is een te algemeen begrip. Hyperactivi-
teit is zowel een noodzakelijke als 
voldoende voorwaarde voor het 
optreden van verschillende vormen van 
ongeremde psychosociale stoornissen, 
van antisociaal gedrag en geweldda-
digheid. De onderzoeker gaat uitvoerig 
in op de methoden om de bovenge-
noemde verbanden te onderzoeken. 
Longitudinale studies zijn daarbij 
onontbeerlijk 
Met literatuuropgave. 
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22 
Savage, J., B. Vila 
Lagged effects of nurturance en crime; 

a cross-national comparison 
Studies on crime and crime 
prevention, 6e jrg., nr. 1, 1997, pp. 

101-120 
Criminaliteit wordt doorgaans 
verklaard door zulke factoren als 
sociaal-economische omstandigheden, 
(sub)cultuur, opvoeding, persoonlijk-
heid en biologische aspecten. Binnen 
bepaalde constellaties van deze 
factoren wordt crimineel gedrag voor 
jeugdigen kennelijk meer of minder 
aantrekkelijk. Maar wat zou de 
bijdrage kunnen zijn van de factor 
gezondheid bij kinderen op jonge 
leeftijd; is het zo'n gek idee om het 
aspect van voeding en verzorging eens 
aan een nadere analyse te onderwer-
pen? Een goede voeding en verzorging 
op jeugdige leeftijd dragen immers bij 
tot een gezonde ontwikkeling van het 
kind tot jong-volwassene; dit op zijn 
beurt zal zeker meewerken aan een 
gunstige ontwikkeling op school, 
hetgeen weer geacht kan worden een 
preventief effect te hebben op de 
ontwikkeling van crimineel gedrag. 
Wat is de invloed van deze factor op 
macro-niveau, namelijk bij landen-
vergelijking? De auteurs bezien de 
Interpol-gegevens van 15 tot 30 landen 
over het jaar 1980 op de meest 
vergelijkbare misdrijfcategorieën: vier 
soorten geweldsdelicten en een index 
voor vermogensmisdrijven. De factoren 
van demografie, economische 
ontwikkeling, inkomensongelijkheid, 
gelegenheidsstructuur, televisie kijken 
en alcoholconsumptie worden zo veel 
mogelijk constant gehouden. Als 
onafhankelijke variabele wordt 
vervolgens een welzijnsindex voor 

kinderen uitgetest op een cohort 
jeugdigen over een periode van 20 
jaar: levensverwachting en kinder-
sterfte bij de geboorte in 1960; 
gezondheid en onderwijsdeelname in 
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1965; gezondheid en mate van 
onderwijs-begeleiding in 1970; 
onderwijsdeelname in 1976 en 1978; 
en criminaliteits-cijfers in 1980. Op die 
manier lijkt - afhankelijk van de 
strengheid van de gebruikte 
analysetechnieken - de factor voeding 
en verzorging in meer of mindere mate 
een autonome bijdrage te leveren aan 
(de preventie van) crimineel gedrag op 
jongvolwassen leeftijd. De resultaten 
zijn, in de woorden van de onderzoe-
kers, voorzichtig bemoedigend. Het 
duidelijkst is het beeld nog bij de 
geweldscriminaliteit. De conclusie luidt 
dat er op dit punt, in weerwil van de 
recente overtuiging van veel 
criminologen en beleidsmakers dat 
nothing works, nog een wereld valt te 
winnen. Maar dat kost dan wel wat 
tijd: bij deze wijze van vroegtijdig 
ingrijpen hebben we het immers over 
een termijn van zo'n twintig jaar. 
Met literatuuropgave. 

23 
Sinclair, BB., S.R. Gold 
The psychological impact of withholding 
disclosure of child sexual abuse 
Violence and victims, 12e jrg., nr. 2, 
1997, pp. 137-145 
Uit specifieke studies naar de invloed 
van het bekend maken van seksueel 
misbruik door kinderen aan derden 
blijkt niet duidelijk of dit helpt of niet. 
De dreiging iets aangedaan of 
mogelijk vernederd te worden, niet 
geloofd of als schuldige aangewezen 
te worden maakt dat slachtoffers niet 
makkelijk naar buiten treden met wat 
hen is overkomen. Maar het 
onderdrukken van traumatisch 
gebeurtenissen blijkt wel samen te 
hangen met latere gezondheids-
problemen. Daarom is nader 
onderzoek naar het verband tussen 
het onvermogen seksueel misbruik 
volledig openbaar te maken en latere 
traumatische symptomatologie 
noodzakelijk. Vragenlijsten, waaronder 
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de 'Trauma Symptom Checklist', de 
'Child Experiences Questionaire' en de 
'Parental Support Scale' werden 
ingevuld door 204 slachtoffers van 
seksueel misbruik als kind. Er werden 
meerdere regressie-analyses 
uitgevoerd, waarbij de traumatische 
symptomatologie als afhankelijke 
variabele fungeerde. De mate waarin 
een slachtoffer wel wilde vertellen over 
de negatieve ervaringen maar dit niet 
kon en de ernst van het misbruik, 
bleken samen te hangen met de 
symptomatologie als volwassene. Uit 
deze resultaten komt naar voren dat 
slachtoffers van ernstiger misbruik 
meer geremd zijn in het naar buiten 
brengen van hun ervaringen; iets wat 
geassocieerd wordt met meer 
psychische symptomen die samenhan-
gen met traumatische ervaringen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

24 
Jansen, F.E., G.J.N. Bruinsma 
Policing organized crime; a new 
direction 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 4, 1997, pp. 
85-98 
De bestrijding van de georganiseerde 
misdaad in ons land was tot voor 
enkele jaren overwegend repressief 
van aard, gebaseerd op een klassieke 
aanpak van opsporing en vervolging 
van individuele verdachten uitsluitend 
langs strafrechtelijke weg. Voor 
preventie van georganiseerde 
criminaliteit bestond, zeker buiten 
kringen van de politie, weinig 
aandacht. De context van criminele 
groeperingen, de wijze waarop deze in 
een maatschappelijke omgeving 
konden functioneren, viel in de regel 
buiten het blikveld van de bestrijders. 
Een van de gevolgen was dat als 
criminele figuren na veel pijn en 
moeite eindelijk vastgezet konden 

worden, ze door hun achterban 
onmiddellijk werden vervangen door 
een ander. Dat schoot dus niet op. De 
auteurs - Bruinsma was lid van de 
groep-Fijnaut - beschrijven hoe, 
geïnspireerd door het werk van de 
criminologengroep-Fijnaut voor de 
Parlementaire Commissie-Van Traa, in 
de politieregio Twente een nieuwe 
aanpak is ontwikkeld. Deze is gericht 
op het systematisch in kaart brengen 
van de omgeving van (potentiële) 
criminele groepen, de voeding vanuit 
de eigen lokale en - bij voorbeeld - 
etnische gemeenschap, en een 
bestuurlijke benadering via netwerken 
van belanghebbenden bij de preventie 
van georganiseerde misdaad: 
gemeenten, bedrijven, buurtbewoners, 
klanten. Veeleer dan het klassieke 
beeld van de Italiaanse mafia en haar 
godfathers, staat daarbij een profiel 
centraal van misdaadgroepen als 
onderdeel van een bredere maat-
schappelijke context: georganiseerde 
misdaad houdt zich bezig met het 
aanbieden van illegale goederen en 
diensten en/of met de infiltratie van de 
legale economie. Dit kan variëren van 
lokale drugshandel tot witwassen van 
crimineel geld, internationale 
kapitaalverplaatsing en internationale 
(bij voorbeeld EU-)fraude. In de regio 
Twente is door de politie in samenwer-
king met de lokale partners een 
gefaseerde aanpak ontwikkeld, lopend 
van het in kaart brengen van de 
gevoelige sectoren en lokaties, via het 
delen van strategische informatie met 
de externe partners, tot en met een 
systematische evaluatie van iedere 
operatie. Onderdeel van de aanpak is 
een voor het gehele politiekorps 
toegankelijke databank. De voorlopige 
resultaten zijn bemoedigend, volgens 
de auteurs mede dank zij het 
structureel, preventief, over en weer 
informeren door politie en partners, en 
de geïntegreerde bestuurlijke aanpak. 
Belangrijke voorwaarde is een hoge 
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mate van integriteit binnen het 
politiekorps. 
Met literatuuropgave. 

25 
Swallow, P. 
Of limited operational relevance; a 
European view of interpol's crime 
fighting role in the twenty-first centuly 
Transnational organized crime, 2e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 106-130 
Dit artikel geeft een beknopt overzicht 
van de ontstaansgeschiedenis van 
Interpol, de internationale politie-
organisatie, en een analyse van de 
huidige positie en status van Interpol. 
De auteur gaat specifiek in op de 
veranderende rol van Interpol als 
bestrijder van met name de grens-
overschrijdende georganiseerde 
criminaliteit in de 21e eeuw en de 
problemen die ze momenteel 
ondervindt. Deze problemen hebben 
met name betrekking op het gebrek 
aan politieke steun, de onduidelijke 
juridische positie, de relatie met de 
Verenigde Naties, negatieve 
beeldvorming (inefficiëntie), onvol-
doende betrouwbaarheid en 
privacy-bescherming en een gebrek 
aan democratische controle en 
politieke steun. Daarnaast ondervindt 
Interpol concurrentie van andere 
internationale politie-organisaties, en 
dan met name Europol. De auteur 
concludeert tenslotte dat de Europese, 
politieke steun voor Europol ten koste 
gaat van de betekenis van en de steun 
voor Interpol. Het ontbreekt de 
Europese landen met name aan de 
politieke wil om Interpol financieel en 
politiek te steunen, aldus de auteur. 

Slachtofferstudies 

26 
Baron, S.W. 
Risky lifestyles and the link between 
offending and victimization 
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Studies on crime and crime 
prevention, 6e jrg., nr. 1, pp. 53-71 

Eerdere studies met betrekking tot het 
slachtoffer worden van criminaliteit 
zagen drie belangrijke onderzoeks-
thema's over het hoofd: jongeren en 
jong-volwassenen als slachtoffer; 
slachtoffers die aan de uiterste rand 
van de maatschappij leven en; het 
verband tussen het begaan van 
misdrijven en het slachtoffer worden. 
In deze studie richt de onderzoeker 
zich op deze ondergeschoven 
onderzoeksgebieden. Verbanden 
worden gezocht tussen levenswijze, 
het begaan van wetsovertredingen en 
het slachtoffer worden van misdrijven. 
Aan de hand van antwoorden op 
vragenlijsten die werden ingevuld door 
een steekproef van tweehonderd jonge 
mannelijke daklozen, worden een 
zevental hypothesen getoetst. Uit de 
resultaten blijkt dat de ondervraagde 
jongeren zeer vaak slachtoffer waren 
van vele vormen van criminaliteit. 
Daarnaast blijkt er een duidelijk 
verband te bestaan tussen het 
vertonen van crimineel gedrag en het 
slachtoffer worden van criminaliteit. De 
onvoorspelbaarheid van gewelddadig 
gedrag, subculturele normen, waarbij 
wraak wordt geëist en de criminele 
status van de jongeren zorgen ervoor 
dat ze erg kwetsbaar zijn. Toch blijkt 
dat wanneer jongeren veel omgaan 
met criminele vrienden die bescher-
mend optreden, de mate waarin zij 
slachtoffer worden van misdrijven 
afneemt. Tenslotte lijkt het erop dat 
jongeren, die als kind slachtoffer 
werden van crimineel gedrag en 
daardoor op straat kwamen te staan, 
meer risico lopen slachtoffer te worden 
omdat zij zich een agressieve/ 
conflictueuze manier van interactie 
hebben aangemeten. Hierdoor wordt 
criminaliteit uitgelokt. 
Met literatuuropgave. 
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Onderstaande publikaties kunnen 
te leen worden aangevraagd bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 100, Den Haag, tel. 
070-3706554[5P. 
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verschillen en veranderingen in 
delinquent gedrag (proefschrift) 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid (O&B) tot en met nr. 161 
uitgegeven door Gouda Quint BV. 
Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 23, 7400 GA 
Deventer, telefoon: 0570-633155. Een 
complete lijst van de WODC-rapporten 
(O&B, K-reeks en Literatuur-
verkenningen) is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-3706554) en te vinden 
op de WODC-Internetsite 
(www.minjustnl/wodc). Daar zijn ook 
te vinden de uitgebreide samenvattin-
gen van alle vanaf 1997 verschenen 
WODC-rapporten. Hieronder volgen de 
titelbeschrijvingen van de in 1996, 
1997 en 1998 verschenen rapporten. 

Hoekstra, S.M., Ed. Leuw 
Dwangopname onder de Krankzinnigen-
wet 
1996, O&B nr. 153 
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Beenakkers, E.M.Th., A.Y. Guérin 
Binnentredende gerechtsdeurwaarders; 
het machtigingsvereiste in de praktijk 
1996, O&B nr. 154 
Reijne, Z., R.F. Kouwenberg en 
M.P. Keizer 
Tappen in Nederland 
1996, O&B nr. 155 
Nelen, J.M., V. Sabee m.m.v. 
R. Kouwenberg en R. Aidala 
Het vermogen te ontnemen; wets-
evaluatie - fase 2 
1996, O&B nr. 156 
Blees, L.W., M. Brouwers 
Taakstraffen voor minderjarigen; 
toepassing en uitvoering opnieuw 
belicht 
1996, O&B nr. 157 
Terlouw, GJ., U. Aron 
Twee jaar MOT; een evaluatie van de 
uitvoering van de Wet melding 
ongebruikelijke transacties 
1996, O&B nr. 158 
Boendermaker, L, C. Verwers 
Een veld in beeld; een beschrijving van 
het werk in de justitiële behandel-
inrichtingen 
1996, O&B nr. 159 
Bol, M.W., E.G. Wiersma 
Racistisch geweld in Nederland; aard en 
omvang, strafrechtelijke afdoening, 
dadertypen 
1996, O&B nr. 160 
Spaans, E.C. 
De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten 
gekeerd; onderzoek naar de resultaten 
van de Jeugdwerkinrichting en het 
project Binnenste Buiten 
1997, O&B nr. 161 
Mayhew, P., JJ.M. van Dijk 
Criminal victimisation in eleven 
industrialised countries; key findings 
from the 1996 international crime 
victims surveys 
1997, O&B nr. 162 



Boeken en rapporten 

Grapendaal, M., P.P. Groen, W. van 
der Heide 
Duur en volume; ontwikkeling van de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen 
7985 en 1995, feiten en verklaringen 
1997, O&B nr. 163 
Spaans, E.C., C. Verwers 
Elektronisch toezicht in Nederland; 
uitkomsten van het experiment 
1997, O&B nr. 164 
Kleiman, W.M., N. Kuyvenhoven 
Een netwerk als vangnet? een 
procesbeschrijving van preventie-
projecten gericht op een integrale 
aanpak van jeugdcriminaliteit 
1997, O&B nr. 165 
Kleiman, M.W., GJ. Terlouw 
Kiezen voor een kans; evaluatie van 
harde-kernprojecten 
1997, O&B nr. 166 
Boendermaker, L 
Eind goed, al goed? De leefsituatie van 
jongeren een jaar na hun vertrek uit 
een justitiële behandelinrichting 
1998, O&B nr. 167 
Leuw, Ed. 
Instroom en capaciteit in de tbs-sector; 
geregistreerde gegevens en izichten van 
deskundigen 
1998, O&B nr. 168 
Mertens, N.M., M. Grapendaal en 
BJ.W. Docter-Schamhardt 
Meisjescriminaliteit in Nederland 
1998, O&B nr. 169 
Nelen, J.M., V. Sabee 
Het vermogen te ontnemen; evaluatie 
van de ontnemingswetgeving 
eindrapport 
1998, O&B nr. 170 
Eshuis, R.J.J. 
Een kwestie van tijd; onderzoek naar de 
doorlooptijden in handelszaken 
1998, O&B nr. 171 

WODC-Onderzoeksnotities 
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Baas, NJ. 
Stalking; slachtoffers, daders en 
maatregelen tegen deze vorm van 
belagen 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 1, 1998 
Kruissink, M., C. Verwers, N. 
Dijkhoff 
Organisatie van de recherchefunctie; 
een inventarisatie in de 25 politie-
korpsen 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 2, 1998 
Beijers, W.M.E.H., A. Klijn, J. van 
der Schaaf, G. Paulides 
Twee halen, ...; over de prijs van 
meervoudig beroep op gesubsidieerde 
rechtsbijstand 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 3, 1998 
Baas, N.J. 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 
(SOV); een literatuurverkenning naar 
voor de SOV relevante ervaringen met 
onvrijwillig geplaatste justitiabele 
verslaafden in binnen- en buitenland 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 4, 1998 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers, 
G.L.A.M. Huijbregts en E.C. Spaans 
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: 
periode 7980-1996; een tussentijds 
verslag 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 5, 1998 
Beenakkers, E.M.Th. 
Bijzondere verhoormethoden; een 
literatuurverkenning 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, WODC-Onderzoeksnotities, 
nr. 6, 1998 
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K-reeks (Gratis opvraagbaar. 
Opgeheven per 1.1.1998) 
Eshuis, RJJ., E.A.I.M. van den Berg 
Dossier TCR; tien jaar schone schijn 
1996, WODC, K43 
Sabee, V., W.M.E.H. Beijers 
Evaluatie Parcon-experiment; over 
particuliere en collectieve handhaving 
van parkeerbeleid en fiscalisering van 
parkeerboetes 
1996, WODC, K44 
Cozijn, C. 
Wet en Besluit politieregisters; een 
inventarisatie van knelpunten in de 
politiepraktijk 
1996, WODC, K45 
Wetten, J.W. van, E.A.I.M. van den 
Berg, RJJ. Eshuis, M. Brouwers 
Evaluatie OM-Milieukaart 
1996, WODC, K46 
Wartna, BJ.S., R. Aidala en P.N. van 
der Veer 
RETour Helmond; resultaten van een 
nieuw reffitegratieproject voor 
gedetineerden 
1996, WODC, K47 
Baas, NJ. 
Blokkeringstechnieken tegen geweld via 
de audiovisuele media 
1996, WODC, K48 
Spaans, E.C. 
Aan banden gelegd; tussenverslag 
onderzoek elektrisch toezicht 
1996, WODC, K49 
Blees, L.W., R. Aidala en BJ.S. 
Wartna 
ERA Norgerhaven; eerste resultaten van 
een reïntegratieproject voor extra zorg 
behoevende gedetineerden 
1997, WODC, K50 
Leuw, Ed. 
Criminaliteit en etnische minderheden; 
een criminologische analyse 
1997, WODC, K51 

Literatuurverkenningen (reeks 
opgeheven) 
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Baars-Schuyt, A.H. 
Witwassen op de Nederlandse Antillen 
en Aruba 
1996, WODC, Literatuurverkenning nr. 
6 (volledige tekst is te vinden op de 
WODC-Internetsite, zie boven) 
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Onderstaande tijdschriften werden in 1998 geraadpleegd ten behoeve 
van de selectie van artikelen voor het literatuuroverzicht van Justitiële 
verkenningen. 

AbMngigkeiten 
Acta criminologica 
Addiction 
Adolescence 
Advocatenblad 
Algemeen politieblad 
American journal of orthopsychiatry 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand journal of criminology 
Balans 
Beleid en maatschappij 
Binnenlands bestuur 
British journal of criminology 
Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Contemporary sociology 
Contrast 
Corrections compendium 
Corrective and social psychiatry 
Crime and delinquency 
Crime, law and social change 
Criminal behaviour and mental health 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice ethics 
Criminal justice review 
Criminal law forum 
Criminal law review 
Criminologie 
Criminology 
Delikt en delinlcwent 
Deviance et societé 
Deviant behavior 
Europe 2000 
European addiction research 
European journal of crime, criminal law and criminal justice 
European journal on criminal policy and research 
Eurocriminology 
Evaluation review 
Facta 
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Federal probation 
Focus on police research and development 
Geopolitical drug dispatch 
Handhaving 
Howard journal of criminal justice 
International journal of drug policy 
International journal of law and psychiatry 
International journal of offender therapy and comparative criminology 
International journal of risk, security and crime prevention 
International journal of the sociology of law 
International review of victimology 
Intersec 
Journal of contemporary criminal justice 
Journal of crime and justice 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and criminology 
Journal of family violence 
Journal of law and society 
Journal of quantitative criminology 
Journal of research in crime and delinquency 
Journal of social issues 
Jurimetrics journal 
Justice quarterly 
Kriminalistik 
Kriminologisches Bulletin 
Kriminologisches Journal 
Law and human behavior 
Lavv and society review 
Maandblad geestelijke volksgezondheid 
Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Modus 
Monatsschrift ffir Kriminologie und Strafrechtsreform 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden 
Nemesis 
Netherlands official statistics 
Neue Kriminalpolitik 
New England journal on criminal and civil confinement 
Nul tot 25 
Opportuun 
Panopticon 
Penal issues 
Perspectief 
Police journal 
Policing (voortzetting van Police studies en American journal of police) 
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Politeia 
Politie magazine 
Politieofficier 
Polizei, die 
Pretekst 
Prison journal 
Prison service journal 
Privacy en informatie 
Probation journal 
Proces 
Psychologie en maatschappij 
Psychology, crime and law 
Recht der werkelijkheid 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Recht vooruit 
Revue de droit pénal et de criminologie 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 
Sancties 
SEC; kwartaalblad voor samenleving en criminaliteit 
Security management 
Social and legal studies 
Social forces 
Social justice 
Social problems 
Socialisme en democratie 
Sociological quarterly 
Sociologische gids 
Studies on crime and crime prevention 
Substance use and misuse 
Theoretical criminology 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor de sociale sector 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 
Tijdschrift voor psychiatrie 
Transnational organized crime 
Trema 
Vigiles 
Violence and victims 
Vrijspraak 
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift ffir Rechtssoziologie 
Zeitschrift fUr Strafvollzug und Strafrálligenhilfe 
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Register Justitiële verkenningen 
jaargang 1998 

	

Nr. 	Blz. 
Bekkum, D.HJ. van 
Rites de passage; ondersteunende structuren bij volwassen- , 

wording 	 6 	70 
Berg, J.TILL van den 
Sociale rechtsstaat en economische risicogemeenschap 	 2 	8 
Bijl, B., M.H. Glas 
Hulp op de-weg-terug; drie (re)integratieprojecten voor thuisloze 
jongeren 	 1 	69 
Blaauw, LA. 
Dubieuze verhoren, fatale gevolgen 	 4 	47 
Bosch, S. 
Illegalen in Amsterdam; hulpverlening onder druk 	 1 	31 
Bovenkerk, F. 
Fenomeenoriderzoek; of hoe de etnografische criminologie haar 
onschuld verliest 	 8 	27 
Broek, J.H.G. van den, P.H.M. Versteegh 
Politiecriminologie in Haaglanden 	 8 	50 
Bruinsma, GJ.N., C.D. van der Vijver 
Politie en sociale wetenschap; samenwerking en tegenstellingen 	8 	8 
Bussemaker, J. 
De fictie van ruilrechtvaardigheid; burgerschap, zelfstandigheid en 
de grenzen van consumentensoevereiniteit 	 2 	32 
Diekman, PAM. 
De accountant en het tuchtrecht 	 3 	70 
Dooijeweert, A.CJ. van 
De vreemdelingekamer; de toekomst van de achterstand 	 9 	40 
Brugman, D., M.E.W. Weisfelt 
Morele oordelen van registeraccountants 	 3 	83 
Docter-Schamhardt, BJ.W., M. Grapendaal en N.M. 
Mertens 
Meisjes en criminaliteit; zijn meisjes in de wieg gelegd voor een 
criminele carrière? 	 6 	82 
Doomernik, J. 
Asielmigratie; problemen van regulering 	 9 	8 
Donk, W.B.H. van de 
It's the technology stupid! Over doorzichtige rechtspraak 	 5 	73 
Engbersen, G. 
De mens zonder documenten; informele verblijfstrategieën 	 1 	9 
Eshof, P. van den 
Zedendelinquenten; verscheidenheid van daders en recidive- 
patronen 	 6 	98 
Ferwerda, H.B. 
Loopbanen in het kwaad; criminele carrières van allochtone 
jongvolwassenen 	 6 	57 
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Fijnaut, C. 
Het politiéle verdachtenverhoor; naar de audio-visuele registratie 	4 	118 
Fijnaut, C. 
De politie onderzocht; kanttekeningen bij het rapport Politie in 
wetenschap 	 8 	57 
Gortemaker, J.C.A. 
De toekomst van het accountantsberoep 	 3 	39 
Grapendaal, M., B. van der Linden 
Naar een nieuw straftoemetingsbeleid; penitentiaire capaciteits- 
problemen en Amerikaanse oplossingen 	 5 	8 
Havinga, T., A.G.M. Bikker 
Asielmigratie naar Nederland; patronen van herkomst en 
bestemming 	 9 	19 
Heijden, P.F. van der 
De flexibele verzekeringsstaat; veranderingen in het sociale recht 	2 	68 
Hen, P.E. 
'De vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer': een eeuw 
accountantswerk in Nederland 	 3 	8 
lppel, 
Solidariteit en selectie; over Con)gelijkheid in de gezondheidszorg 	2 	82 
Jackson, J.L. 
De geloofwaardigheid van getuigenverklaringen; een empirische 
benadering 	 4 	86 
Jong, C. P. de 
Is het huidige asielrecht achterhaald? Naar een nieuw, wereldwijd 
systeem van regionale opvangcentra 	 9 	59 
Klaauw, J. van der 
Het asielbeleid; is de toekomst aan Europa? 	 9 	51 
Klink, A. 
Sociale vrijheidsrechten; de vergeten dimensie van grondrechten 	2 	44 
Koppen, P.J. van 
Bekennen als bewijs; bedenkingen bij het verhoor van de 
verdachte 	 4 	61 
Rassin, E. 
Onjuiste verklaringen tijdens het politieverhoor 	 4 	74 
Kuip, J.G. 
Justitie, financieel rechercheren en forensische accountancy; is 
de accountant een strategische partner voor Justitie? 	 3 	59 
Lensing, J.A.W. 
Controle op het politieverhoor; meer waarborgen voor de 
verdachte en de strafrechtspleging 	 4 	37 
Leun, J. van der 
Onbedoelde integratie; iq- en uitsluiting van illegale vreemdelin- 
gen in de lokale beleidspraktijk 	 1 	19 
Loeber, R. 
Ontwikkelingspaden naar ernstige jeugddelinquentie 	 6 	8 
Luijpers, E.Th., W. Meeus 
Delinquentie onder adolescenten; het onderscheid tussen 
aanhoudend- en tijdelijk crimineel gedrag 	 6 	44 
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Maijoor, SJ. 
Accountantscontrole; van professie naar markt 	 3 	28 
Malsch, M. 
Eenheid in straftoemeting; gebruik van informatiesystemen in het 
buitenand 	 5 	27 
Muller, E.R. 
De vervlechting van politie en wetenschap; tien stellingen 	 8 	35 
Nelen, J.M. 
Kind aan huis bij de politie; enkele dilemma's voor de wetenschap 	8 	18 
Nierop, N. 
Het verdachtenverhoor; een gedragskundig perspectief 	 4 	101 
Nijboer, J.F. 
Procesvoering op een koopje; enkele rechtsvergelijkende notities 
over verdachten en getuigen 	 4 	9 

Nijboer, J.A., F.M. Weerman 
Delinquente carrières van jongens; dynamiek en variërend gedrag 
in de adolescentieperiode 	 6 	26 
Nuy, M.H.R. 
Het thuisloze bestaan; een psychologisch enigma, een 
maatschappelijke zorg 	 1 	43 
Oskamp, E.W., A.HJ. Schmidt 
De opmars van informatietechnologie; een vergelijkend 
warenonderzoek van drie strafmaatsystemen 	 5 	39 
Otte, M. 
Het onderzoek ter terechtzitting; over de betrekkelijke betekenis 
van het onmiddellijkheidsbeginsel 	 4 	26 
Otte, M. 
Nostra; een informatiesysteem voor de straftoemeting 	 5 	62 
Poot, JJ.M. 
Het dagboek van een registeraccountant 	 3 	18 
Spierings, F. 
Dak- en thuislozen in Rotterdam; hulpverlening en overlast- 
bestrijding 	 1 	82 
Straver, M.A. 
Politie en wetenschap; provencaalse bespiegelingen 	 8 	42 
Thomeer, M.A.E., L.W.C. Tavecchio 
Thuisloze jongeren; schets van een ontwikkelingsgang 	 1 	51 
Toenders, P.L.B., R.A. Krikke 
Politie en de omgang met daklozen; dilemma's en problemen 	 1 	93 
Twist, RJ. van, V. Sabee 
Openbaar accountants en de overheid; de verwachtingskloof bij 
de bestrijding van financiële criminaliteit 	 3 	48 
Westerveld, M. 
Ruilen in plaats van verdelen?; het lot van de sociale grondrech- 
ten binnen een geprivatiseerd pensioenstelsel 	 2 	58 
Wetten, J.W. van 
Vrouwen in de asielprocedure 	 9 	33 
Wolfson, D. 
Risico in de veranderende rechtsstaat; naar een marktanaloog 
uitvoeringstraject 	 2 	20 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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