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Vreemdelingenrecht

Mr. Hemme Battjes

In dit katern bespreek ik de ontwikkelingen in het
asielrecht sinds begin 2004. Gezinshereniging en
ander regulier vreemdelingenrecht komt in vol-
gende katernen aan de orde.

REGELGEVING

De Nederlandse wetgever heeft de afgelopen an-
derhalf jaar weinig nieuwe regelgeving voor asiel
het licht doen zien. Hieraan zal de sterk terugge-
lopen instroom van asielzoekers niet vreemd zijn.
Wel was er de nodige wetgevende activiteit op Eu-
ropees niveau. Op 29 april 2004 bereikte de Raad
overeenstemming over de Definitierichtlijn
(Richtlijn 2004/83 (PbEG 2004, L 304). Deze
richtlijn geeft regels voor erkenning als vluchteling
in de zin van het Vluchtelingenverdrag, en codifi-
ceert deels de rechtspraak van het Europese Hof
van de Rechten van de Mens in welke gevallen ar-
tikel 3 EVRM uitzetting verbiedt. Meest opmer-
kelijk aan de Richtlijn is misschien wel dat zij een
subjectief recht op asiel in het leven roept – een
aanspraak die het internationale recht niet biedt.
Dit recht op asiel geldt ten eerste voor Verdrags-

vluchtelingen, ten tweede voor vreemdelingen aan
wier uitzetting artikelen 2 en 3 EVRM in de weg
staan, grofweg de categorieën gedefinieerd in arti-
kel 29 lid 1 onder a en b Vw2000. Ten derde geldt
het voor personen die hebben te vrezen voor
‘ernstige en individuele bedreiging van het leven of
de persoon van een burger als gevolg van willekeu-
rig geweld in het kader van een internationaal of
binnenlands gewapend conflict.’ Wie precies in de
derde categorie valt is onduidelijk. De Nederland-
se wetgever heeft nog tot 10 oktober 2006 de tijd
om de Richtlijn te implementeren. 

Op 29 april 2004 bereikte de Raad eveneens een
hoofdlijnenakkoord over een richtlijn voor de
asielprocedures in de lidstaten. De Procedurericht-
lijn biedt de lidstaten over het algemeen alle ruim-
te om hun huidige procedures te handhaven. Aan-
name van deze Richtlijn was nog niet mogelijk
omdat het Europees Parlement om (onverbin-
dend) advies moest worden gevraagd. 

De Procedurerichtlijn is de laatste van de asiel-
maatregelen die op grond van artikel 63 EG-ver-
drag moesten worden aangenomen. Wat de ande-
re regelingen betreft, de Dublin II Verordening is
al besproken in Katern 89. Richtlijn 2001/55 geeft
de Raad de bevoegdheid om tijdelijke bescherming
in te stellen als zich een massale toestroom van ont-
heemden voordoet. Die bescherming zal in Neder-
land de vorm krijgen van een besluitmoratorium:
de desbetreffende ontheemden krijgen dus de sta-
tus van asielzoeker (Wet van 16 december 2004,
Staatsblad 2004, 691). Ten slotte is ter implemen-
tatie van Richtlijn 2003/86, over de opvang van
asielzoekers, een nieuwe Regeling verstrekkingen
asielzoekers in werking getreden (Staatscourant 3
februari 2005, 4). 

RECHTSPRAAK

Wie klaagt in Straatsburg over een schending van
het EVRM kan het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens (of de President van de behandelen-
de kamer) verzoeken om, hangende het beroep,
een ‘voorlopige maatregel’ te treffen. In de zaak
Mamatkulov bevestigde de Grote kamer van het
Europese Hof voor de Rechten van de mens op 4
februari 2005 dat dergelijke ‘interim measures’ de
lidstaten binden (zie Administratiefrechtelijke Be-
slissingen 2005, 274 m.nt. Barkhuysen; op 6 fe-
bruari 2003 kwam een gewone kamer van het Hof
al tot dezelfde conclusie, zie Rechtspraak Vreemde-
lingenrecht 2003, 1 m.nt. Battjes). Dat is opmer-
kelijk, omdat deze maatregelen worden uitge-
vaardigd op grond van de Rules of Court die als zo-
danig geen externe werking hebben. Volgens de
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Grote Kamer is naleving toch geboden op grond
van artikel 34 EVRM. Deze bepaling verplicht de
staten de ‘doeltreffende uitoefening’ van het
klachtrecht niet te belemmeren. Al meerdere door
Nederland afgewezen asielzoekers hebben met suc-
ces het Hof verzocht om als een soort voorlopige
voorzieningenrechter uitzetting hangende hun
klacht onder artikel 3 EVRM op te schorten.
Daarop rees de vervolgvraag, of ‘interim measures’
ook betekenis hebben voor afgewezen asielzoekers
die geen klacht in Straatsburg hebben ingediend,
maar zich in een vergelijkbare positie als klager be-
vinden (bijvoorbeeld omdat zij uit hetzelfde land
afkomstig zijn). De minister meende in eerste in-
stantie van niet (Kamervragen 2003-2004, nr.
659), maar de Afdeling heeft vervolgens beslist dat
‘interim measures’ inderdaad precedentwerking
hebben, mits uit de motivering valt op te maken
welke groep asielzoekers het betreft (ABRvS 19
maart 2004, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
2004, 200 m.nt. Spijkerboer). 

Op 5 juli 2005 oordeelde het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens voor het eerst dat een
door Nederland voorgenomen uitzetting strijdig
zou zijn met artikel 3 EVRM (Jurisprudentie
Vreemdelingenrecht 2005, 304, Said t. Nederland,
m.nt. Spijkerboer). Said stelde represailles van de
kant van het leger te vrezen te hebben omdat hij
gedeserteerd was na arrestatie wegens het uiten van
kritiek op de legerleiding. In Nederland werd zijn
verzoek versneld afgedaan: Said werd ongeloof-
waardig geacht. Zowel de president van de recht-
bank als de Afdeling lieten dat oordeel intact. Op
grond van informatie die pas na de Nederlandse
procedure beschikbaar kwam, komt het Hof tot de
slotsom dat Said wél geloofwaardig is. Onduidelijk
is welke implicaties het arrest heeft voor de Neder-
landse asielpraktijk. Mogen verzoeken als die van
Said wel versneld, in de Aanmeldcentrum (AC)-
procedure worden afgedaan? En moet de Neder-
landse asielrechter de geloofwaardigheid op dezelf-
de wijze toetsen als het Hof? In dat geval kan de
rechter niet volstaan met de terughoudende toet-
sing die volgens de huidige jurisprudentie van de
Afdeling geboden is. 

Belangwekkend is ten slotte het arrest N. t. Finland
(EHRM 26 juli 2005, Jurisprudentie Vreemdelin-
genrecht 2005, 304 m.nt. Spijkerboer), dat nieuw
licht werpt over de toepassing van het ‘reëel risico’-
criterium. Volgens vaste rechtspraak verbiedt arti-
kel 3 EVRM uitzetting, indien er een ‘reëel risico’
is dat de asielzoeker in zijn land van herkomst aan
een behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM
(marteling of onmenselijke of vernederende be-
handeling of bestraffing) zal worden onderwor-
pen. In 1991 stelde het Hof dat van zo’n ‘reëel ri-

sico’ alleen dan sprake is als de autoriteiten in het
land van herkomst het in het bijzonder op betrok-
kene gemunt hebben. Later leek het Hof dit ver-
eiste af te zwakken, en een grotere rol toe te ken-
nen aan de algehele mensenrechtensituatie. Maar
in N t. Finland bevestigt het met zoveel woorden
dat de asielzoeker ‘slechter af ’ moet zijn dan ande-
ren in een overigens vergelijkbare situatie. Dat be-
tekent dat de algehele mensenrechtensituatie een
minder belangrijke plaats toekomt bij de beoorde-
ling van de vrees van de asielzoeker, wat de bewijs-
last voor de laatste verhoogt.

LITERATUUR

Onlangs verscheen de tweede, geheel herziene
druk van T.P. Spijkerboer en B.P. Vermeulen,
Vluchtelingenrecht, Nijmegen: Ars Aequi 2005,
‘het enige boek over het Nederlandse vluchtelin-
genrecht’ volgens de flaptekst. Het behandelt de
nationaal-, internationaal- en Europeesrechtelijke
aspecten van het asielrecht, en vereist geen voor-
kennis van het migratierecht. 

Dat is wel vereist voor A. Terlouw (red.), Binnen
48 uur. Zorgvuldige behandeling van asiel-
verzoeken?, Nijmegen: Wolf 2003, een bundel
kritische, zeer lezenswaardige artikelen over de
versnelde afdoening in Aanmeldcentra.�

Volkenrecht

Ige F. Dekker, Nico J.Schrijver

1 WERELDTOP VERENIGDE NATIES

Van 14-16 september 2005 kwamen 150 rege-
ringsleiders in New York bijeen om de zestigste ver-
jaardag van de Verenigde Naties te vieren. Zoals
besproken in Katern 94 en 96, AA 54 (2005) 3 en
12, p. 5212 en p. 5319, had secretaris-generaal
Kofi Annan sterk ingezet op een drastische hervor-
ming van de volkerenorganisatie, onder meer via
instelling van een High-level Panel van vooraan-
staande personen die hem in december 2004 ad-
vies uitbracht en een mede daarop gebaseerd eigen
rapport met concrete hervormingsvoorstellen van
21 maart 2005. Slechts op enkele punten bereikte
de Top evenwel resultaten. Deze werden neerge-
legd in een resolutie van de Algemene Vergadering
(A/RES/60/1), die maar liefst 40 pagina’s beslaat
en uit vijf delen bestaat. Deel I handelt over
waarden en verwoordt de groeiende betekenis van
humaniteit en duurzaamheid. Aan de waarde van
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