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Samenvatting
Conflict en gewelddadige politieke onderdrukking veroorzaken ontheemding. 
Degenen die door dergelijke situaties ontheemd raken kunnen elders asiel zoeken, 
als zij erin slagen de situatie te ontvluchten. Onder hen die asiel zoeken, bevinden 
zich echter ook personen die verantwoordelijk zijn voor precies die misdrijven die 
maken dat mensen ontheemd raken.

Artikel 1F is de ‘uitsluitingsclausule’ van het Vluchtelingenverdrag: individuen die 
asiel aanvragen kunnen worden uitgesloten van vluchtelingenbescherming als er 
ernstige redenen zijn om aan te nemen dat zij bepaalde ernstige misdrijven hebben 
begaan, zoals oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en andere 
ernstige misdrijven. Deze uitsluitingsclausule zou verschillende functies vervullen: 
het uitsluiten van individuen die geen vluchtelingenbescherming verdienen, het 
bevorderen van strafrechtelijke vervolging van daders van ernstige misdrijven, en 
het beschermen van de gemeenschap in het land van toevlucht.

Hoewel landen van toevlucht onder het internationaal recht verplichtingen kunnen 
hebben om bescherming te bieden aan ontheemden die dat nodig hebben, willen zij 
geen veilige haven zijn voor oorlogsmisdadigers.

Bovendien hebben veel landen zich in de afgelopen jaren toegewijd getoond om een 
eind te maken aan straffeloosheid voor de ernstige misdrijven die zich voordoen 
in situaties van conflict en gewelddadige politieke onderdrukking, ook wel 
internationale misdrijven. Een grote ‘straffeloosheidskloof ’ blijft bestaan voor deze 
misdrijven: het aantal personen dat wordt vervolgd voor internationale misdrijven 
door internationale of nationale rechtbanken is zeer klein, wat betekent dat de 
meeste daders van internationale misdrijven ongestraft blijven.

Aangezien de uitsluitingsclausule wordt toegepast bij personen waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze schuldig zijn aan internationale en andere ernstige 
misdrijven, is het actief toepassen van deze clausule mogelijk de sleutel in het 
verkleinen van de straffeloosheidskloof.

Echter, strafrechtelijke vervolging van uitgesloten asielzoekers volgt niet vanzelf uit 
de toepassing van Artikel 1F. Dit vereist een actieve opvolging door een bekwame 
en welwillende actor. Internationale rechtbanken hebben een beperkte rechtsmacht 
en focus. Nationale strafrechtssystemen in post-conflictlanden zijn vaak niet in 
staat deze zaken te vervolgen. Bovendien kunnen uitgesloten asielzoekers vaak niet 
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terugkeren of worden uitgezet en blijven zij dus in het land dat hen heeft uitgesloten. 
Om deze redenen kan worden gesteld dat landen van toevlucht een cruciale rol 
spelen in het berechten van uitgesloten asielzoekers. Zonder inmenging van landen 
van toevlucht kan de straffeloosheidskloof niet worden verkleind.

Het is daarom van belang te weten hoe landen waar uitgesloten asielzoekers 
verblijven (kunnen) bijdragen aan dit doel. In welke mate zijn deze landen bereid 
personen die op hun grondgebied verblijven die vermoedelijk ‘bloed aan hun handen’ 
hebben te (laten) berechten, wat kunnen ze doen, en wat doen ze daadwerkelijk om 
deze vermoedelijke daders verantwoordelijk te houden? Wat is realistisch om te 
verwachten in dit opzicht?

Dit proefschrift is het resultaat van een empirisch onderzoek naar de rol die landen 
van toevlucht in de praktijk spelen in de strafrechtelijke vervolging van vermoedelijke 
daders van ernstige misdrijven die asiel aanvragen. Het betreft een casestudie van 
Nederland, een land met een relatief groot aantal 1F-uitsluitingen, dat sterk is 
toegewijd aan het beëindigen van straffeloosheid voor internationale misdrijven. De 
centrale onderzoeksvraag is: Hoe heeft Nederland als land van toevlucht bijgedragen 
aan de strafrechtelijke vervolging van asielzoekers die zijn uitgesloten van asiel op 
basis van Artikel 1F Vluchtelingenverdrag?

Het onderzoek beantwoordt deze vraag met behulp van een gemixte-
methodenbenadering. Deze methoden bestaan uit een analyse van asieldossiers 
in Nederlandse uitsluitingszaken, een studie van wetenschappelijke literatuur, 
jurisprudentie en beleidsdocumenten, en interviews met experts.

Resultaten
Het onderzoek concludeert dat het beleid van de Nederlandse overheid met 
betrekking tot 1F-uitsluiting en de strafrechtelijke vervolging van internationale 
misdrijven heeft geresulteerd in een groot aantal uitgesloten asielzoekers in 
vergelijking met andere landen van toevlucht, en verschillende inspanningen om 
hun strafrechtelijke vervolging te bevorderen.

Maatschappelijke onrust in verband met asielverzoeken van vermoedelijke 
leiders van het voormalige Afghaanse communistische regime leidde in 1997 tot 
de formulering van een 1F-beleid met drie leidende principes: Artikel 1F wordt 
op terughoudende wijze geïnterpreteerd, de mogelijkheden om Artikel 1F toe te 
passen worden maximaal benut, en er worden nadere consequenties verbonden 
aan iedere uitsluiting op basis van 1F. De ‘nadere consequenties’ bestaan eruit dat 
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het individu ongewenst wordt verklaard, hetgeen een verplichting tot het verlaten 
van het Nederlands grondgebied inhoudt, en dat het Openbaar Ministerie (OM) 
in iedere 1F-zaak de mogelijkheden om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging 
onderzoekt.

Andere onderscheidende elementen van het Nederlandse beleid zijn dat aan uitsluiting 
wordt getoetst vóórdat wordt bekeken of iemand onder de vluchtelingendefinitie 
van Artikel 1A Vluchtelingenverdrag; dat bepaalde daartoe aangewezen groepen 
categorisch kunnen worden uitgesloten, in welk geval het aan het individu is om 
aan te tonen dat zijn geval een uitzondering vormt; dat uitgesloten asielzoekers per 
definitie als een gevaar voor de openbare orde worden aangemerkt; en dat 1F alle 
andere soorten verblijfsvergunningen blokkeert.

Samengenomen weerspiegelen deze verschillende, vaak unieke, aspecten van 
het Nederlandse (post-)uitsluitingsbeleid de nadruk die de overheid legt op de 
overtuiging dat Nederland geen ‘veilige vluchthaven’ (safe haven) moet bieden 
aan asielzoekers die vermoedelijk schuldig zijn aan ernstige misdrijven. Dit ‘no 
safe haven’-beleid heeft het aantal 1F-uitsluitingen in Nederland opgedreven. 
Van 1992 tot 2017 zijn duizend asielzoekers uitgesloten. Internationaal is dit een 
uitzonderlijk hoog aantal en dit hoge aantal is bewijs van het actieve, en relatief 
strenge, Nederlandse 1F-beleid.

Nederland als land van toevlucht kan een rol spelen bij het berechten van deze 
vermoedelijke daders door ofwel te bevorderen dat zij worden overgedragen aan 
een internationale of nationale rechtbank buiten Nederland (aut dedere), ofwel zelf 
over te gaan tot strafrechtelijke vervolging in Nederland op basis van universele 
rechtsmacht (aut judicare). Het beginsel van universele rechtsmacht bepaalt dat 
iedere staat strafrechtelijke rechtsmacht kan uitoefenen ongeacht of er ten tijde 
van het misdrijf sprake was van een link met het grondgebied van die staat, of 
met de nationaliteit van dader of slachtoffer. De dossieranalyse laat zien dat het 
overgrote deel van de zaken internationale misdrijven betreft. Voor deze misdrijven 
bestaat vaak universele rechtsmacht, wat betekent dat strafrechtelijke vervolging in 
Nederland – in principe – mogelijk is.

De Nederlandse overheid heeft aanmerkelijke inspanningen verricht om uitlevering 
van uitgesloten asielzoekers mogelijk te maken. Dat heeft zij niet alleen gedaan 
door (passief ) mee te werken aan uitleveringsverzoeken, maar ook door actief 
gunstige omstandigheden te creëren die uitlevering mogelijk zouden maken. Met 
name in Rwanda heeft Nederland de strafrechtsector versterkt door middel van het 
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opbouwen van capaciteit, training en financiële steun. De casus van Rwanda laat zien 
dat ondanks verscheidene juridische en praktische complicaties en obstakels, het 
mogelijk is om op deze wijze uitlevering van uitgesloten asielzoekers te faciliteren 
en bevorderen. Echter, landen waar mogelijk uitleverbare verdachten zich bevinden 
kunnen de omstandigheden voor succesvolle uitlevering maar in beperkte mate 
beïnvloeden. Bovendien kan worden gesteld dat de casus van Rwanda uitzonderlijk 
is. In Rwanda was er een sterke, intrinsiek gemotiveerde toewijding om daders van 
internationale misdrijven te vervolgen. In veel andere post-conflictlanden ontbreekt 
het aan zulke toewijding, terwijl deze cruciaal is. Dat maakt het nog uitdagender 
om te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in het uitleveringsrecht 
en zorgen in verband met mensenrechten weg te nemen. Deze voorwaarden en 
zorgen hebben bijvoorbeeld betrekking op de mogelijke oplegging van de doodstraf, 
algehele omstandigheden in detentie en gevangenissen en het recht op een eerlijk 
proces. Hoewel de Nederlandse inspanningen met betrekking tot (het faciliteren 
van) uitlevering relatief succesvol zijn geweest, zijn slechts vier 1F’ers overgedragen 
of uitgeleverd, wat gelijkstaat aan 0,4 procent van het totaalaantal van duizend 1F’ers 
in Nederland.

De Nederlandse overheid heeft ook het eigen strafrechtssysteem toegerust om 
uitgesloten asielzoekers te kunnen vervolgen, door wetten aan te passen en te 
investeren in de capaciteit van politie en OM. Het Nederlandse 1F-beleid omvat 
bovendien standaard een beoordeling door het OM van de mogelijkheden voor 
strafvervolging in uitsluitingszaken. Echter, strafrechtelijke vervolging in het land 
van toevlucht wordt bemoeilijkt door vele juridische en praktische uitdagingen. 
Deze omvatten gebrek aan rechtsmacht; complicaties met betrekking tot het doen 
van opsporingsonderzoek op de plaats delict en het vinden van getuigen, door het 
verstrijken van tijd en gebrek aan toegang tot of samenwerking met het land waar 
de misdrijven plaatsvonden; het feit dat veel van de uitgesloten asielzoekers relatief 
‘onbelangrijke’, laaggeplaatste en dus onbekende individuen zijn; en de zware wissel 
die dit type opsporingsonderzoeken en strafzaken trekt op de capaciteit en middelen 
van politie en OM. De context van 1F-uitsluiting brengt bovendien nog extra 
uitdagingen met zich mee, zoals de grote kloof tussen de drempel voor 1F-uitsluiting 
en de drempel voor een strafrechtelijke veroordeling en de betrouwbaarheid van 
de informatie die aan 1F-beslissingen ten grondslag ligt. Ondanks een sterke 
toewijding aan het bevorderen van strafrechtelijke vervolging van uitgesloten 
asielzoekers in Nederland, zijn sinds 1992 slechts vijf 1F’ers strafrechtelijk vervolgd, 
wat gelijkstaat aan 0,5 procent van het totaalaantal 1F’ers in Nederland, van wie vier 
zijn veroordeeld.
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Als minder dan 1 procent van de uitgesloten asielzoekers ofwel overgedragen ofwel 
in Nederland wordt berecht, wat gebeurt er dan met de anderen? In Nederland – 
in tegenstelling tot veel andere Europese landen – krijgen uitgesloten asielzoekers 
een inreisverbod opgelegd of worden zij ongewenst verklaard, wat betekent dat zij 
in juridische zin geen recht hebben om te blijven en het grondgebied onmiddellijk 
moeten verlaten. Vanwege het inreisverbod worden zij per definitie aangemerkt 
als een gevaar voor de openbare orde en wordt iedere toegang tot andersoortige 
verblijfsvergunningen uitdrukkelijk geblokkeerd. Een aanmerkelijk deel van 
de uitgesloten asielzoekers kan echter niet terugkeren of worden uitgezet, om 
uiteenlopende juridische of praktische redenen, bijvoorbeeld omdat zij gevaar lopen 
na terugkeer of niet over identiteitspapieren beschikken. ‘Onuitzetbaar’ zijn heft de 
verplichting om Nederland te verlaten niet op. Voor zolang als zij onuitzetbaar zijn, 
zijn deze personen veroordeeld tot een leven in ‘juridisch limbo’ en zien zij zich 
geconfronteerd met ernstige economische, sociale en psychologische uitdagingen. 
Het aantal personen in deze situatie in Nederland is aanmerkelijk, en aan het eind 
van 2017 bevonden sommigen van hen zich al twintig jaar in een juridisch limbo.

Sterktes en beperkingen
Zoals ieder onderzoek, heeft ook dit onderzoek zijn methodologische sterktes 
en beperkingen. Sterktes zijn de focus op een land van toevlucht dat een relatief 
groot aantal asielzoekers heeft uitgesloten én zich sterk heeft ingespannen om hun 
strafrechtelijke vervolging te bevorderen; de rijke informatie die beschikbaar is over 
de Nederlandse casus; en het gebruik van de gemixte-methodenbenadering. 

Het feit dat het onderzoek zich hoofdzakelijk richt op één enkel land, wat het 
moeilijk zou kunnen maken de bevindingen te generaliseren naar andere landen van 
toevlucht, kan als een beperking van dit onderzoek worden gezien. Tegelijkertijd 
is het waarschijnlijk dat andere landen te maken krijgen met dezelfde juridische 
en praktische uitdagingen en complicaties. Gezien de rijke informatie en de grote 
1F-populatie en de inspanningen van de Nederlandse overheid gericht op het 
bevorderen van de berechting van deze groep, kan gesteld worden dat Nederland 
de best beschikbare casus biedt om de onderzoeksvragen die centraal staan in dit 
onderzoek te beantwoorden.

Het feit dat alleen uitsluitingsdossiers tot 2010 zijn geanalyseerd zou ook als een 
beperking van dit onderzoek gezien kunnen worden; sindsdien zijn er nieuwe 
1F-zaken bijgekomen, met betrekking tot andere nationaliteiten. De effecten van 
de Arabische Lente en de daaropvolgende ‘vluchtelingencrisis’ in Europa hebben 
de samenstelling van de asielinstroom aanzienlijk veranderd. Echter, de structurele 
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problemen, zoals een gebrek aan mogelijkheden voor uitlevering, de kloof tussen de 
verschillende bewijsdrempels of de uitdagingen met betrekking tot het verzamelen 
van bewijs zijn blijven bestaan. Bovendien lijkt het er op basis van openbare informatie 
niet op dat het aantal strafzaken tegen uitgesloten asielzoekers is toegenomen.

Discussie
In het omgaan met asielzoekers hebben staten een verplichting om die immigranten 
uit te sluiten waarbij het vermoeden bestaat dat ze ernstige misdrijven hebben 
begaan. Deze verplichting is gebaseerd op het idee dat internationale bescherming 
niet beschikbaar zou moeten zijn voor hen die dit ‘niet verdienen’ en niet misbruikt 
zou moeten worden om strafvervolging te ontlopen. Staten hebben zich ook 
toegewijd aan vergaande ambities, zoals het ‘beëindigen van straffeloosheid voor 
de ernstigste misdrijven die de internationale gemeenschap in het geheel aangaan’ 
en te bewerkstelligen dat ‘het recht zoveel mogelijk zijn loop krijgt’. Deze staten 
zien zich geconfronteerd met hoge verwachtingen om te voorkomen dat personen 
asiel krijgen die geen recht hebben op bescherming, geen bescherming verdienen, 
of gevaarlijk zijn. Als gevolg hiervan is de aandacht voor en het gebruik van de 
uitsluitingsclausule toegenomen.

Dit onderzoek concludeert dat ondanks sterke toewijding van de Nederlandse 
overheid om 1F’ers te (laten) berechten, minder dan 1 procent van hen daadwerkelijk 
strafrechtelijk vervolgd is, laat staan veroordeeld, in Nederland of elders. Rekening 
houdend met het feit dat de succesvolle strafvervolging van een uitgesloten 
asielzoeker een sporadische gebeurtenis zal blijven, die zich enkel voordoet wanneer 
verschillende gunstige omstandigheden die grotendeels buiten de invloedssfeer van 
het land van toevlucht liggen samenkomen, zijn de vooruitzichten voor landen van 
toevlucht die de straffeloosheidskloof willen sluiten door uitgesloten asielzoekers 
strafrechtelijk te vervolgen niet veelbelovend.

In de praktijk worden de vergaande ambities dus verre van bereikt. Bovendien heeft 
het ‘no safe haven’-beleid aanzienlijke neveneffecten voor het land van toevlucht 
zelf, voor andere landen en voor de betreffende personen. Het resulteert in een 
aanzienlijk aantal uitgesloten personen wiens schuld of verantwoordelijkheid nooit 
deugdelijk zal worden vastgesteld in een strafproces, die onuitzetbaar zijn en in 
een ‘juridisch limbo’ terechtkomen. Als deze limbosituatie vele jaren voortduurt, 
maakt dit het uitsluitingsbeleid kwetsbaar voor kritiek en verzet vanuit de politiek 
en vanuit de samenleving. Deze personen zullen hoogstwaarschijnlijk ofwel in het 
land van toevlucht blijven, ofwel van de radar verdwijnen en zich elders in Europa 
hervestigen. De duurzame aanwezigheid van hen die blijven – een groep ongewenste 
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maar onuitzetbare ongedocumenteerden zonder deugdelijke middelen om in hun 
levensonderhoud te voorzien – zou twijfelachtige gevolgen kunnen hebben voor de 
veiligheid in het land van toevlucht. De ‘hervestiging’ van anderen in andere Europese 
staten biedt voor het individu en voor het land van toevlucht wellicht een pragmatische 
oplossing voor deze impasse, maar ondermijnt de veronderstelde functies van de 
uitsluitingsclausule. Het ontbreekt Europese staten aan een samenhangende aanpak 
en deze staten lijken te doen wat ze kunnen om deze zaken van hun bord te krijgen, 
wat er in feite aan zou kunnen bijdragen dat daders van internationale misdrijven een 
veilige vluchthaven vinden en strafvervolging ontlopen.

Implicaties voor beleid en praktijk
De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen de uitdagingen in verband met de 
veronderstelde functie van het bevorderen van het strafrechtelijk ter verantwoording 
roepen van daders van ernstige misdrijven, en de mate waarin landen van toevlucht 
– die cruciale actoren zijn in dit verband – in staat zijn om deze functie te 
ondersteunen.

Wat betekent dit voor de bijdrage die landen van toevlucht kunnen leveren aan de 
ambitie om de straffeloosheidskloof voor de ernstigste misdrijven te sluiten en de rol 
van de uitsluitingsclausule in dat verband? Als staten een rol voor zichzelf zien om 
bij te dragen aan de strijd tegen straffeloosheid voor internationale misdrijven, dan 
is het van belang dat zij die strafvervolging tot taak hebben de beperkte waarde van 
1F-dossiers inzien en andere bronnen niet links laten liggen. Strafzaken op basis van 
universele rechtsmacht impliceren bijzonder grote uitdagingen en vereisen sterk 
bewijs en toegeruste actoren in de strafrechtspleging. Dergelijke zaken vragen ook 
om blijvende investeringen in de capaciteit van deze actoren. Daarnaast benoemt 
het onderzoek een aantal mogelijkheden om de kans op succes in de toekomst te 
vergroten, waarvan een versterking van de samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen welwillende landen de belangrijkste is.

Wat betekent dit voor de toepassing van de uitsluitingsclausule? De doelen die de 
uitsluitingsclause zou moeten dienen zijn niet helder gedefinieerd of universeel 
geaccepteerd, wat het moeilijk maakt om vast te stellen of een uitsluitingsbeleid 
‘succesvol’ is. In ieder geval moet om elk van deze doelen te bereiken een smalle 
nationale focus worden losgelaten en is een geharmoniseerde, Europese aanpak nodig. 
Desondanks kunnen sommige van de in dit onderzoek geïdentificeerde uitdagingen 
te boven worden gekomen door het veranderen of aanpassen van nationaal beleid, 
wat mogelijkerwijs zal leiden tot een daling van het aantal onuitzetbare en niet-
vervolgde uitgesloten asielzoekers of neveneffecten zal beperken.
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Echter, zelfs als het aantal uitgesloten asielzoekers daalt, en zelfs als het aantal dat 
strafrechtelijk wordt vervolgd zal verdubbelen, verdrievoudigen of verviervoudigen, 
zolang de drempel om uit te sluiten aanzienlijk lager ligt dan de drempel voor 
strafvervolging, zal de meerderheid van uitgesloten personen simpelweg nooit 
worden veroordeeld. Precies om die reden, zou Artikel 1F hoofdzakelijk moeten 
worden gezien als een tool voor beslismedewerkers van immigratiediensten die 
ertoe dient de integriteit en geloofwaardigheid van het regime van internationale 
bescherming te garanderen.

Richtingen voor vervolgonderzoek
De bevindingen van dit onderzoek wijzen op verschillende richtingen voor 
vervolgonderzoek. Allereerst zou het waardevol zijn om 1F-uitsluitingen die de 
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in andere landen dan Nederland te analyseren. 
Momenteel is weinig openbaar bekend over de samenstelling van de populatie 1F’ers 
in andere landen van toevlucht. In de tweede plaats zou toekomstig onderzoek 
zich kunnen richten op de effecten die een sterkere internationale samenwerking 
tussen nationale opsporings- en vervolgingsinstanties, en tussen nationale 
immigratiediensten, zouden hebben op het aantal succesvolle strafrechtelijke 
vervolgingen van 1F’ers. In de derde plaats zou toekomstig onderzoek zich kunnen 
richten op het verkrijgen van inzicht in de beweging van uitgesloten asielzoekers 
binnen Europa. Tenslotte is nader onderzoek nodig naar structurele oplossingen 
voor het probleem van duurzaam onuitzetbare 1F’ers. Gezien de ongewenste 
effecten op de lange termijn in deze gevallen is er een duidelijke behoefte aan op 
feiten gebaseerde oplossingen voor dit heikele vraagstuk.


