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In het Boek Daniël staat een verhaal over een extravagant feest in Babylonië. Het werd plots
en ruw wordt verstoord door een mysterieuze hand. Op de muur schrijft deze de beroemde
woorden ‘mene, mene, tekel, upharsin’.

Op zijn eigen manier is de situatie bij vluchtelingenrechtelijke jurisprudentie vergelijkbaar
met deze gebeurtenis. Elke vergelijkende studie die twintig jaar omspant kent zijn eigen
beoordeling en interpretatie; de ene meer plausibel dan de ander. Wat vluchtelingenrechtelijke
jurisprudentie deelt met de woorden uit het boek Daniël is dat de betekenis te alle tijde moeilijk
te achterhalen is, en dat is een understatement. 

Allereerst, besef dat aan de zaken die door een rechtbank behandeld werden een verzoek ten
grondslag lag dat in eerste instantie is geweigerd door de overheid. De vluchtelingen kwamen,
ze presenteerden hun verzoek en dit werd afgewezen door de autoriteiten. Aan dit feit kan niet
voorbij gegaan worden als het gaat over jurisprudentie omtrent de status van vluchtelingen.
Waar andere groepen direct werden toegelaten als vluchteling, moesten deze mensen
opnieuw hun zaak bepleiten. Voordat de 1980 Refugee Act in de Verenigde Staten in werking
trad, werden, zoals aangetoond door Loescher en Scanlan, door de Amerikaanse overheid
bepaalde groepen beschouwd als prima facie vluchtelingen. Dit had een voorkeursbehandeling
van hen bij de immigratiediensten tot gevolg. Met het aannemen van de Refugee Act werd
verondersteld dat dit zou veranderen. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat ook
daarna nog steeds hetzelfde principe van toepassing is: sommige zaken haalden het in één
keer, voor andere moest in beroep worden gegaan bij de IJ, BIA, and circuit courts. De
waarde van de aanwezigheid van bepaalde groepen vluchtelingen in de rechtspraak is van
even groot belang voor duiding van het concept "vluchteling" als de afwezigheid van andere
groepen in deze zaken. Zo is het leerzaam om te bemerken dat er in jaren ’80 slechts enkele
zaken uit Oost-Europa voor de Amerikaanse rechtbanken kwamen – de meeste verzoeken
werden in eerste instantie reeds geaccepteerd waarmee de noodzaak om door te procederen
verdween. Tevens is opmerkelijk dat de meeste zaken die aan de rechter werden voorgelegd,
belanghebbenden kende uit midden Amerika. Een vergelijkbaar verschijnsel was in
Nederland in de jaren negentig waarneembaar: er zijn geen zaken over personen uit het
voormalig Joegoslavië. De meeste van deze aanvragers kregen ofwel als vluchteling ofwel
om humanitaire redenen een verblijfsvergunning. 

Laten we de asielverzoeken onder de loep nemen die prominent aanwezig waren in de
Amerikaanse jurisprudentie van de afgelopen vijfentwintig jaar. Welke verzoeken kwamen
het meest voor en werden door de rechtbanken afgehandeld? Welke verzoeken faalden in het
begin of werden vanwege het aanvoeren van ongewenst gronden geherinterpreteerd? 

Amerikaanse jurisprudentie geeft het beeld dat er een specifieke groep van rechten door de
rechtbanken werd beschermd: de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te weigeren
mee te werken aan handelingen die strijdig zijn met het geweten. Om het meer algemeen te
stellen: de vrijheid van overheidsingrijpen. De vrijheid voortplantingskeuzes te maken
neemt – wellicht om de verzoeken niet te politiseren – een minder belangrijke plaats in. Dit
ondanks dat deze vrijheiden door het Amerikaans Congres tot op zekere hoogte zijn
bekrachtigd. Sinds 1990 is er evenwel een gestage stroom jurisprudentie die het bestaan van
deze vrijheid in toenemende mate bevestigd. Interessant genoeg heeft de ontwikkeling van
de Religious Right Movement niet geleid tot een met deze ontwikkeling gelijk lopende stijging
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van het aantal religieus georiënteerde asielzaken. De rechtbanken bleken zich ongemakkelijk
te voelen bij argumenten gestoeld op religieuze gronden en verkozen, waar mogelijk, de
gronden te herinterpreteren of samen te voegen met andere vervolgingsgronden. Dit lijkt
geen gelding te hebben ten aanzien van zaken die het veranderen van levensovertuiging
betroffen. De rechtbanken bleven daar vasthouden aan het uitgangspunt dat het onbehoorlijk
was om de geloofwaardigheid van de overtuigingen van de asielzoekers te onderzoeken. 

Nederlandse jurisprudentie geeft een beeld dat van het Amerikaanse verschild. In 1980
bepaalde de Raad van State dat in beginsel homoseksuelen een bepaalde sociale groep
vormden binnen het kader van het Vluchtelingenverdrag. In de betreffende zaak werd echter
wel het beroep van verzoeker afgewezen. Het was in 1980 revolutionair om te stellen dat
homoseksuelen wellicht onder de bescherming van de overeenkomst van Genève zouden
kunnen vallen. Interessant is dat de Raad van State verder hieromtrent niets nader overweegt;
het blijft bij een opmerking en passent om vervolgens het verzoek af te wijzen. De waarde
van de uitlating nam af omdat tot het midden van de jaren negentig slechts enkele zaken
betreffende homoseksuelen door de Raad behandeld werden. Desalniettemin was er in 1980
een signaal afgegeven: homoseksuelen komen in aanmerking voor de vluchtelingenstatus in
Nederland. Een tweede groep die bescherming vond in Nederland, betrof vluchtelingen uit
Eritrea gevlucht voor de oorlog in Ethiopië. Nederlandse rechters waren, zo blijkt, bereid
om groepsvervolging van een ethische minderheid in een land te accepteren als grond voor
bescherming binnen het vluchtelingen verdrag. Tot slot, in de jaren negentig veranderde de
Nederlandse rechters in haar jurisprudentie van koers en werden verzoeken op basis van
gewetensbezwaren toegestaan.

Wellicht zou het, als het gaat om Nederlandse vluchtelingenrechtelijke jurisprudentie, meer
verhelderend zijn om te kijken naar de groepen die wisten te slagen bij in hun verzoek. De
theorieën ontwikkeld in de jurisprudentie, het is hiervoor getoond, neigen er naar categorieën
van personen eerder niet dan wel te betreffen. Zo bestonden, vanaf het eind van de jaren
zeventig tot het begin van de jaren tachtig, groepen die geen vluchtelingenstatus kregen
voornamelijk uit Christenen uit Turkije gevlucht voor geweld en ernstige economische ont-
beringen. De rechters oordeelden, zonder al te veel in te gaan op de vervolgingsgrond in
kwestie, dat economische benadeling geen vervolging is. In het midden van de jaren tachtig
was collectieve behandeling niet toegestaan en werden de meeste zaken van Tamils uit die
periode afgedaan op basis van het ‘singling-out’ principe. De verzoekers hadden als individu
geen discriminerende behandeling ondergaan, dus werden zij niet aangemerkt als zijnde vervolgd.
Het ‘singling-out’ principe is min of meer ongewijzigd, in een latere periode, toegepast op
zaken van Somaliërs. Ook hier werd geoordeeld dat het lot van ieder van hen afzonderlijk
niet uitzonderlijk genoeg was om te oordelen dat ze vervolgd werden. In de jaren negentig
ontstond ook een theorie omtrent de daders van vervolging; Tamils, Somaliërs en Algerijnen
vielen hier niet onder. Tezelfdertijd veranderde opnieuw de lijn van oordelen van de Raad
van State door in sommige gevallen groepsvervolging wel toe te staan als grond voor
bescherming binnen het vluchtelingen verdrag.(Nuba uit Sudan) en in sommige gevallen
economische misère voldoende te laten zijn om vervolging aan te nemen (Assyriërs uit
Turkije).
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Wanneer men de jurisprudentie en de literatuur omtrent asiel in zowel de Verenigde Staten
als Nederland leest, dan vallen er twee dingen op. Ten eerste is dit dat de rechtstheorie met
betrekking tot asiel in the Verenigde Staten positief is geformuleerd, in Nederland luidt deze
negatief. Dit brengt ons op het tweede punt: de domesticatie of acclimatisering.

Toen de Amerikaanse rechtbanken de theorie voor (bijvoorbeeld) neutraliteit als een politieke
standpunt creëerden, deden zij dit in duidelijke en begrijpelijke taal. De kwestie van
"gegronde vrees" en "politieke opvatting" werd geanalyseerd en er is beoordeeld in hoeverre
neutraliteit daaraan bijdroeg. Ook is de samenhang tussen politieke opvattingen en vervolging
beoordeeld. Het is interessant om op te merken dat sommige gerechtelijke beslissingen ingedeeld
zijn in secties en subsecties met specifieke titels voor de verschillende besproken onderwerpen.
De taal is helder en argumenten evenals kwalificatiecriteria werden duidelijk benoemd zodat
deze in toekomstige zaken konden worden ingeroepen. Met enige regelmaat is door gerechten
verwezen naar vergelijkbare oordelen van gerechten in andere/aanverwante "circuits", alvorens
uitspraak te doen. Er ontwikkelde zich langzaam een neutraliteitstheorie die vervolgens
werd omgevormd en veranderd in een "imputed political opinion theory" en in het concept
"hazardous neutrality". Dezelfde ontwikkeling geld voor "the nexus requirement" en het
concept "a particular social group". Indien jurisprudentie onderling tegenstrijdig was, zelfs
binnen een "circuit", dan werd dit vermeld. Soms intervenieerde een gerecht om opheldering
over het een en ander te geven, dit werd gedaan bij een zitting en banc (met alle raadsheren
aanwezig). Een gerecht had er geen probleem mee een nieuwe doctrine uit te spreken, waarbij
met regelmaat gebruik werd gemaakt van normen uit het constitutioneel-, straf- of privaatrecht.
Door gebruik te maken van deze normen voelde een Amerikaanse rechters zich op zijn
gemak om te oordelen over vluchtelingenrechtelijke vragen.

Juridische theorie werd gevormd en ontworpen door de gerechten zelf; juridische doctrine
bleek van secundair belang. Doctrine speelde een meer beschrijvende rol. Slechts in enkele
gevallen werden de gerechten door juristen gewaarschuwd (Anker, Blum, von Sternberg,
etc.) over mogelijke problemen van de door hen gevolgde interpretatielijn alsmede mogelijke
inconsequenties met eerdere jurisprudentie.

In de Nederlandse jurisprudentie ging het er anders aan toe. Allereerst werd, zo lijk het, zo
veel als mogelijk voorkomen een heldere juridische doctrine te construeren. Er werd de
voorkeur aan gegeven om te duiden wie niet – in plaats van wie wel – in aanmerking komt
voor een vluchtelingenstatus. Het is interessant om te zien dat in de gevallen waar het dienst-
weigeraars betrof, het enkele jaren duurde voordat de rechtbanken duidelijke en heldere
voorwaarden gaf om te beoordelen of dienstweigering kon leiden tot een vluchtelingenstatus.
In veel van de gevallen werd de beoordeling als volgt opgeschreven: "De Appellant heeft
niet aannemelijk gemaakt dat hij gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging." Deze wijze
van oordelen ging de Nederlandse Raad van State beter af dan te duiden wat wel gegronden
redenen zouden kunnen zijn. Dit had tot gevolg dat de vraag omtrent dienstweigeraars in de
jaren ’70 bleef terugkeren en dat het tot 1980 duurde voordat er een meer definitief oordeel
kwam. De precedentwerking was evenwel beperkt. Nadien verleende de rechtbanken liever
een verblijfsvergunning op clemente gronden, waarmee een beoordeling van de feiten
meestal achterwege bleef, dan dat de vluchtelingenstatus werd geduid.
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Dus, de Nederlandse rechtbanken droegen zo af en toe wel bij aan de juridische doctrine?
Ja en nee. In dit verband zijn de zaken betreffende homoseksuelen en daders van vervolging
relevant. De Raad van State oordeelde in 1981 dat het oordeel dat homoseksuelen kwalificeerden
voor de status van vluchteling "een redelijke interpretatie" is, evenwel zonder precies aan te
geven waarom. In de vijftien jaar die op dit oordeel volgde werden bijna alle asielverzoeken
gebaseerd op seksuele oriëntatie afgewezen vanwege "onvoldoende bewijs in de specifieke
zaak". Het was pas in de late jaren ’90 – reeds in de tijd van Arrondissementsrechtbanken – dat
Nederlandse rechters een asielverzoek van een groep homo’s toewees. Het betrof Iraniërs en
Armeniërs. Een voorbeeld waarin de Nederlandse rechter weigerde om een duidelijke verklaring
te geven, betrof daders van vervolging. In eerste instantie vonden rechtbanken dat een staat
"willing and knowing" in de vervolging moest zijn (in een ander geval werd zelfs gesproken
over "schuldig zijn aan"). Nederlandse commentaren waren ontstemt over dit oordeel. En,
met het oog op een kritische noot hierover in een van de juridische tijdschriften, vermeden
Arrondissementsrechtbanken uit te weiden over het onderwerp. De norm werd simpelweg
naar eigen goeddunken toegepast. Deze ontwijkingstrategie leidde tot een chaotische lijn in
de beslissing in de late jaren ’90. In een van zijn noten vergeleek Spijkerboer de coherentie
van de uitspraken met een loterij. Het onderwerp werd uiteindelijk afgedaan met een lange
en gedetailleerde beslissing van een van de Arrondissementsrechtbanken. Er werd daarin
geen ruimte voor ambiguïteit gelaten.

Het is interessant om te bemerken dat Nederlandse rechters het vreemdelingenrecht lijken te
zien als vreemd of ander recht. Er wordt bij de interpretatie haast geen gebruik gemaakt van
elders ontwikkelde juridische theorie. Ik heb geen enkele uitspraak kunnen vinden waarin
een Nederlands gerecht verwees naar, of citeerde uit constitutioneel-, straf- of privaatrecht
om zo mogelijk verhelderend licht te werpen op de te beoordelen asielzaak.

Het is hierom dat juridische theorie in Nederland een andere rol speelt dan in de Verenigde
staten. In Nederland zijn oordelen gebaseerd op wat ik zou willen noemen "negatieve" juris-
prudentie. Er wordt geprobeerd een theorie te reconstrueren van degene die als asielzoeker
kwalificeert, gebaseerd op oordelen waarin de Raad van State bepalen wie juist niet tot deze
groep behoort. Dit is frustrerend en maakt de uitspraken lastig te ontcijferen. Vergeleken
andere Nederlandse commentatoren ban ik dan overigens nog mild in mijn kritiek over de
manier van oordelen van de Raad van Staten.

In een van de zaken merkte de Raad van State het volgende op: "De asielprocedure is niet
het arme-mans alternatief voor emigratie." Wellicht niet, maar het is wel het zelfde gerecht
dat zeer terughoudend was bij het formuleren wat het dan wel is. De aarzeling om dit te
bepalen, de voorzichtigheid in de manier waarop juridische theorie en doctrine gebruikt
werd en de voorkeur voor een negatieve formulering is een eigenschap van de jurisprudentie.
Afgezien van sporadische en korte overwegingen waarin principes genoemd worden ("
homoseksuelen vallen erbinnen" of "dienstweigeraars vallen eronder, maar slechts in extreme
omstandigheden"), wordt een duidelijk meer expliciete juridische theorie ontweken. Ik zou
het aandurven te stellen dat de Nederlandse rechtbanken de vraag van wie wel en wie niet
een vluchteling is, liever open laten. Door op deze wijze beslissingen te verwoorden, laat de
Afdeling aan de staat een beoordelingsruimte bij de omgang met asielverzoeken. Door dit
te doen hebben de Nederlandse rechtbanken zichzelf de mogelijkheid van flexibiliteit
gegund, als het nodig is kan anders beslist worden. De profeet Daniel wordt veel speelruimte

Samenvatting

294

opmaak difining the refugee  27-09-2007  15:12  Pagina 312



gegund in het interpreteren van het teken op de muur: het zou goed nieuws kunnen zijn,
maar ook slecht en soms geen van twee.

Het Amerikaanse vluchtelingenrecht is vergeleken het Nederlandse meer "parochiaal".
Immigratie, evenals vluchtelingen, zijn altijd onderdeel geweest van de Amerikaanse
geschiedenis. De vraag is of zij op zoek zijn naar de zelfde waarde als Amerikanen. Om dat
te bepalen leunen de rechtbanken zwaar op andere rechtsgebieden en wordt met graagte
leentjebuur gespeeld. En waarom niet? Vluchtelingenrecht is deel van het Amerikaans
rechtssysteem. Terwijl de taken van de overheid eerbiedigt worden, worden er beperking
aan gesteld door de jurisprudentie en constitutionele principes. Ik noem bijvoorbeeld "the
freedom from governmental inquiry into the motivation behind a political opnion " of de
bekering tot een bepaalde religie.

Illustratief voor de Amerikaanse droom en de mogelijkheid tot vrije meningsuiting is de
Bolanos Hernandez zaak. Het rechtbank bepaalde dat men het recht heeft zijn eigen opvatting
te hebben, niet een specifieke opvatting (voor of tegen) maar elke gewenste opvatting. In Re
Kasinga, het BIA stelde dat het beoordelen van andere culturen niet ter zake doend was:
indien een individu van mening is dat haar iets aangedaan wordt dat weerzinwekkend is, ze
er vrij van zou moeten zijn. Kasinga zou dus, indien ze leefde in de Verenigde Staten, niet
gedwongen worden om een FGM te ondergaan ongeacht waar ze vandaan komt. Het amen-
dement dat speciale aandacht gaf aan conservatieve Christenen en mensen vluchtende van het
"één kind beleid" in China, is een ander voorbeeld van een Amerikaans juridische theorie die
inwerkt op het Vluchtelingen Verdrag. Een ieder heeft het recht een geloof of zoveel kinderen
hebben als men wil, een ieder zou op deze vlakken vrij moeten zijn van overheidsbemoeienis.
Het citaat uit de Declaration of Indepence "We Hold These Truths to be Self-Evident", is
waar: het Amerikaans rechtssysteem beschouwd deze waarheden als zichtbaar en dus een
ieder betreffend. Zelfs als ze niet universeel toegepast worden, dan worden ze toegepast in dit
forum/deze rechtszaal. Het zijn niet de Verenigde Staten die waarden aan een ander opdringen.
Neen, het is eigenlijk precies omgekeerd. Als ons niet toegestaan wordt vluchtelingen zaken
te boordelen door het prisma van onze waarden, dan importeren we concepten uit den
vreemde in ons juridisch systeem en doen we daarmee af aan de coherentie.

Als ik het begrip van vluchteling zou moeten destilleren uit de Amerikaanse jurisprudentie dan
zou ik het aandurven te stellen dat het begrepen kan worden als: een geldige oproep gedaan
door een individu waarin deze verzoekt zijn vervolger te benoemen als een onderdrukker of
een tiran. Als de vluchteling daarin slaagt, dan mag hij blijven in een land dat ooit gestreden
heeft tegen zijn eigen onderdrukker. Door zijn zaak aannemelijk te maken wordt hij een van
ons. De voorspelling aan Daniel is eenvoudig, en hij weet het.
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