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1. INLEIDING 

Tijdens zijn bezoek aan Nederland in december 1984 heeft de toenmalige 
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 
(UNHCR), de heer Hartling, verzocht om een verhoging van het Nederlandse 
quotum voor de hervestiging van vluchtelingen die niet langer kunnen 
blijven in het land waar zij reeds bescherming genieten. 

UNHCR's verzoek is bij de eerstvolgende gelegenheid, op 10 januari 
1985, in interdepartementaal overleg aan de orde gesteld. 

Mede naar aanleiding hiervan is in april 1985 te Genève aan UNHCR 
medegedeeld dat in beginsel de bereidheid tot verhoging van het quotum 
bestaat. Dit is nogmaals naar voren gebracht door de Minister-President 
op 16 oktober 1985 bij de Algemene Beschouwingen met betrekking tot 
de rijksbegroting 1986. De Minister-President heeft er hierbij op gewezen 
dat de mate van verhoging niet zonder meer te bepalen is vanwege onder 
meer de financiële en organisatorische implicaties. In hogergenoemd 
interdepartementaal overleg over dit onderwerp is dit verder uitgewerkt, 
waarbij tevens de beleids- en financiële relaties met andere onderdelen 
van het vluchtelingenbeleid in ogenschouw werden genomen. Op 10 
december 1 985 heeft de Tweede Kamer een motie van de heer Van der 
Spek aangenomen om «het aantal uit te nodigen vluchtelingen in 1986 te 
verdubbelen, los van het aantal uit Zuidoost-Azië» (bijlage hand. Tweede 
Kamer 1985, 1986, 19203, no. 25). Bij die gelegenheid is tevens aange-
nomen een motie van de heer Wiebenga, waarbij de regering wordt 
verzocht «ingrijpende wijzigingen van onderdelen van het vluchtelingen-
beleid niet voor te stellen dan in het kader van een notitie welke tenminste 
de internationale, de financiële, de procedurele en de opvangaspecten 
van dat beleid bevat» (bijlage hand. Tweede Kamer 1985, 1986, 19200, 
hoofdstuk 6, no. 17). De regering heeft thans besloten tot een verdubbeling 
van het quotum jaarlijks uit te nodigen vluchtelingen. In verband met nog 
te treffen organisatorische maatregelen (opvangcapaciteit), zal deze 
verhoging op 1 januari 1987 ingaan. De voorliggende nota beoogt tevens 
een overzicht te geven van het Nederlandse internationale en nationale 
vluchtelingenbeleid in zijn vele aspecten, alsmede de hieraan verbonden 
kosten. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van de 
Kamer als blijkend uit de bovengenoemde motie van de heer Wiebenga 
om meer inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen de diverse beleids-
onderdelen. 

2. INTERNATIONALE VLUCHTELINGENSITUATIE 

2.1 Algemeen 

De wereldvluchtelingensituatie blijft een somber en bewogen beeld 
tonen. In de derde wereld, waarheen het zwaartepunt van de problematiek 
zich heeft verschoven, zoeken steeds weer massale aantallen mensen in 
buurlanden een goed heenkomen tegen vervolging, vreemde overheersing 
of gewapend conflict in het eigen land. De landen op wier grondgebied zij 
worden opgevangen zijn slechts in geringe mate in staat zelfstandig in de 
materiële behoeften van deze ontheemden te voorzien, aangezien deze 
landen reeds enorme problemen hebben te overwinnen bij de ontwikkeling 
van eigen land en volk. De massa's ontheemden die zij gastvrij tot hun 
gebied toelaten dienen, op grond van het beginsel van internationale 
solidariteit en lastenverdeling, met hulp van de internationale gemeenschap 
te worden geholpen bij het vinden van een geschikte oplossing. De 
middelen die staten daarbij tot hun beschikking hebben zijn allereerst de 
politieke wil om oplossingen te vinden. Voorts is grondgebied nodig om 
vluchtelingen in op te vangen. Ten derde moeten vluchtelingen daar 
materiële bijstand krijgen teneinde hen zelfvoorzienend te maken. Deze 3 
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middelen zijn van gelijke waarde. Elk land moet aan de internationale 
inspanning t.b.v. vluchtelingen bijdragen wat het het best kan bijdragen. 

2.2 Positie UNHCR 

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) is door de internationale gemeenschap belast met de bescher-
ming van en het vinden van geschikte oplossingen voor vluchtelingen. 
Hoewel dit mandaat zich primair richt op personen die een gegronde 
vrees voor vervolging hebben om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit 
of politieke overtuiging, maakt de massaliteit van de toestroom in 
ontwikkelingslanden een individuele beoordeling daarvan vaak onmogelijk 
en is het geven van humanitaire hulp in de klaarblijkelijke noodsituatie 
waarin de betrokken mensen zich in het buurland bevinden veelal 
dringender dan het toepassen van juridische normen. UNHCR is, gezien 
diens lange ervaring, de VN- organisatie bij uitstek om in zulke situaties 
materiële bijstand en bescherming te verlenen en de internationale hulp 
te coördineren. 

2.3 Bijzondere situaties 

Een aantal bijzondere situaties verdient afzonderlijke vermelding. 

2.3.1 Vietnamese bootvluchtelingen 

Een bijzonder dramatische ontwikkeling van de laatste jaren is de 
toenemende fysieke onveiligheid van asielzoekers en vluchtelingen voor 
en nadat zij ergens een toevlucht hebben gevonden. 

In dit verband kan de situatie in Zuidoost-Azië worden genoemd. Zo 
heeft piraterij in de Golf van Thailand honderden Vietnamese bootvluchte-
lingen het leven gekost. De Thaise krijgsmacht voert thans met toenemend 
succes een door UNHCR opgezet en door donorlanden gefinancierd zgn. 
Anti-Piraterij Programma uit. 

Een grote bron van zorg is ook nog steeds het feit dat op aanzienlijke 
schaal noodsignalen van scheepjes met Vietnamese bootvluchtelingen 
worden genegeerd door voorbijvarende schepen. De oorzaak hiervan zijn 
de grote onkosten die het tijdverlies dat door redding en ontscheping 
wordt geleden de reder oplevert. Kapiteins staan hierdoor onder druk van 
hun reder de noodsignalen te negeren en hun reddingsplicht te verzaken. 
UNHCR heeft thans een fonds waaruit de door een redding van vluchte-
lingen geleden financiële schade tot een bepaald maximum kan worden 
vergoed. Voorts heeft UNHCR een zeer actieve campagne gevoerd in de 
regio en in zeevarende landen om reders en kapiteins op de noodzaak te 
wijzen vluchtelingen in nood te redden. Ook is in 1985 het zgn. RASRO-
systeem (Rescue at Sea Resettlement Offers) voor een proeftijd van een 
jaar van start gegaan. Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat van het 
aantal in een bepaalde periode arriverende bootvluchtelingen het percen-
tage op zee geredden, dat van ruim 20% in de periode 1 979-1981 gezakt 
was naar nog geen 9% in 1984, in 1985 weer gestegen is tot 1 5%. (Zie 
voorts Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2). 

2.3.2 Militaire aanvallen op vluchtelingenkampen 

De afgelopen jaren zijn herhaaldelijk militaire aanvallen uitgevoerd op 
vluchtelingenkampen en nederzettingen. Een van de oorzaken hiervan 
was dat die kampen en nederzettingen in sommige gevallen ook voor 
militaire doeleinden werden gebruikt. In 1984 werd in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin 
militaire aanvallen op vluchtelingenkampen worden veroordeeld. De 
besprekingen in het Uitvoerend Comité van het Programma van de Hoge 
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Commissaris om consensus te bereiken over een Conclusie met betrekking 
tot het voorkomen van militaire aanvallen op vluchtelingenkampen en 
nederzettingen hebben helaas geen succes gehad. 

2.3.3 Zuidelijk Afrika 

In Zuidelijk Afrika heeft een honderdduizendtal vluchtelingen een goed 
heenkomen gezocht vanuit Zuid-Afrika en Namibië in naburige landen als 
Angola, Zambia en Tanzania, alwaar ze in door verzetsbewegingen 
beheerde vluchtelingenkampen zijn ondergebracht. Er was reeds een kern 
van «oude» vluchtelingen die in de zestiger jaren Zuid-Afrika reeds 
hadden verlaten. Eind zeventiger jaren kwam de tweede stroom op gang. 

In het kader van de ondersteuning van vreedzame veranderingsprocessen 
in Zuid-Afrika (het zgn. Tweede Spoor) draagt Nederland bij aan de 
hulpverlening aan deze vluchtelingen. Deze hulp is gedeeltelijk bestemd 
voor primaire levensbehoeften, deels voor meer structurele activiteiten in 
de kampen, zoals voedselproduktie en onderwijs. 

2.3.4 Palestijnse vluchtelingen 

Een speciale plaats binnen het wereldvluchtelingenvraagstuk wordt 
ingenomen door de Palestijnse vluchtelingen. Voor hen is een speciale 
VN- organisatie, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), 
in het leven geroepen. Sinds 1950 is UNRWA belast met de uitvoering 
van hulpprogramma's ten behoeve van ca. 2 miljoen Palestijnse vluchte-
lingen in Jordanië, Syrië, Libanon, alsmede de Westelijke Jordaanoever 
en de Gaza- strook. 

De activiteiten van UNRWA, uitgevoerd in samenwerking met de 
gastlanden, concentreren zich op onderwijs, gezondheidszorg en (op 
beperkte schaal) noodhulp. Deze activiteiten worden door Nederland 
ondersteund. 

2.4 Voorkomen van vluchtelingenstromen 

In 1981 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
een groep van regeringsspecialisten in te stellen die aanbevelingen moet 
doen over internationale samenwerking om nieuwe vluchtelingenstromen 
te voorkomen. De onderliggende gedachte hierbij is dat internationale 
inspanningen om het wereldvluchtelingenvraagstuk op te lossen zich tot 
nog toe hebben geconcentreerd op vluchtelingensituaties nadat die 
waren ontstaan. Die inspanningen zijn gericht op gevolgen, niet op 
oorzaken. De Algemene Vergadering was evenwel van oordeel dat 
aanvullende maatregelen van internationale samenwerking moeten 
worden ontwikkeld die gericht zijn op het voorkomen van nieuwe massale 
vluchtelingenstromen. Het rapport van hogergenoemde groep van 
regeringsspecialisten verscheen recentelijk en zal onderwerp van discussie 
zijn in de Algemene Vergadering. 

In dit rapport komt de groep van regeringsspecialisten tot de conclusie 
dat massale vluchtelingenstromen het gevolg zijn van een aantal complexe, 
vaak onderling samenhangende politieke, economische en sociale 
problemen, die verweven zijn met de algemene internationale situatie. 
Een der conclusies is dan ook dat weliswaar de direct betrokken staten 
primair verantwoordelijk zijn voor de oplossing van dit probleem, maar 
dat tevens een betere internationale samenwerking vereist is op alle 
niveaus, in het bijzonder in het kader van de Verenigde Naties. De 
belangrijkste organen van de Verenigde Naties worden aangespoord 
vollediger gebruik te maken van hun bevoegdheden teneinde, door in een 
zo vroeg mogelijk stadium aandacht te besteden aan situaties en problemen 
die tot massale vluchtelingenstromen kunnen leiden, die stromen te 
voorkomen. 
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2.5. Duurzame oplossingen 

Binnen de internationale gemeenschap, inclusief UNHCR, bestaat er 
brede overeenstemming over dat voor vluchtelingenproblemen duurzame 
oplossingen dienen te worden nagestreefd en wel langs de volgende drie 
lijnen, te weten: vrijwillige repatriëring, locale integratie en hervestiging. 

2.5.1 Vrijwillige repatriëring 

De beste oplossing voor een vluchtelingenprobleem is de vrijwillige 
terugkeer van de betrokken vluchtelingen naar hun land van oorsprong. 
Omdat het succes van vrijwillige repatriëring vaak voor een groot deel 
afhankelijk is van een verbetering van het binnenlandse politieke klimaat 
in het land van oorsprong is deze oplossing voor een belangrijk deel aan 
beïnvloeding door buitenstaanders onttrokken. Niettemin werd tijdens de 
36e vergadering, in oktober 1985, van het Uitvoerend Comité van het 
programma van de Hoge Commissaris evenwel een conclusie aanvaard 
die uitgaat van een actieve benadering. Allereerst wordt daarin het recht 
van een ieder om naar zijn eigen land terug te keren nogmaals bevestigd. 
Voorts wordt bedongen dat repatriëring van vluchtelingen alleen mag 
plaatsvinden als zij de wens daartoe vrijelijk te kennen hebben gegeven. 
Vervolgens wordt een procedure aangegeven waarlangs omstandigheden 
die een vrijwillige repatriëring bevorderen actief kunnen worden nage-
streefd. Allereerst betreft dit het leggen van contacten met en het 
bevorderen van een dialoog tussen betrokken staten en tussen partijen 
van het land van-oorsprong van de vluchtelingen, om zo tot de politieke 
wil te geraken daar een situatie te creëren die een vrijwillige terugkeer 
naar dat land mogelijk maakt. UNHCR wordt daarbij een actieve rol 
toebedeeld. Aangezien het humanitaire karakter van deze organisatie ook 
bij dergelijke activiteiten dient te worden gewaarborgd is voorzien in de 
mogelijkheid steun te zoeken bij staten en bij andere VN-organen, die in 
staat zijn een politieke rol te spelen. Voorts worden door de internationale 
gemeenschap te verschaffen materiële bijstandprogramma's in de landen 
van oorsprong t.b.v. terugkerende vluchtelingen gezien als een belangrijke 
aanvullende factor om ook diegenen tot vrijwillige repatriëring te bewegen 
voor wie alleen nog het gebrek aan sociaal-economische vooruitzichten 
thuis aan een dergelijke repatriëring in de weg staat. 

De vrijwillige repatriëring van Ethiopische vluchtelingen uit Djibouti, op 
grond van een in 1982 gesloten overeenkomst tussen de regeringen van 
beide landen en UNHCR, had reeds, na aanvankelijke bedenkingen, 
aanwijzingen opgeleverd dat een dergelijke actieve benadering succes 
kan hebben. 

2.5.2 Locale integratie 

Indien vrijwillige repatriëring niet mogelijk is zal de inspanning van de 
internationale gemeenschap gericht moeten zijn op integratie van de 
vluchtelingen in een land dat bereid is hen op zijn grondgebied op te 
nemen. Uitgangspunt hierbij is dat vluchtelingen in een land in hun regio 
van oorsprong dienen te worden opgevangen omdat daar, maatschappelijk 
en cultureel gezien, de beste mogelijkheden voor hun integratie bestaan 
en omdat zij de wens om naar hun land van oorsprong terug te keren van 
daaruit makkelijker kunnen realiseren. Hoewel de landen in de regio's 
waarin zich de meeste vluchtelingen bevinden veelal wel de wil hebben 
om hen permanent op te nemen en voldoende grondgebied om grote 
aantallen te kunnen herbergen, ontbreekt het hen, zoals gezegd, vaak 
grotendeels aan de mogelijkheden om in de materiële behoeften van deze 
ontheemden te kunnen voorzien. Die leden van de internationale gemeen-
schap die de middelen daartoe wel hebben dienen die dan ook in ruime 
mate ter beschikking te stellen. De donor-landen stellen deze hulp voor 
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een groot deel via UNHCR ter beschikking, dat projecten doet uitvoeren 
gericht op de integratie en zelfvoorziening van de vluchtelingen in het 
land waar zij verblijven. De projecten kunnen gericht zijn op zelfvoorziening 
d.m.v. landbouw of veeteelt, maar ook op het verwerven van inkomsten 
uit een eigen bedrijfje of een coöperatie. Voorts wordt actief getracht 
daarvoor in aanmerking komende vluchtelingen aan banen te helpen bij 
plaatselijke werkgevers. Waar dit zinvol is worden voor zover mogelijk 
beurzen gegeven voor het volgen van een beroepsopleiding, of een 
taalcursus om integratie in de plaatselijke samenleving te bevorderen. 
Getracht wordt deze projecten in te passen in de ontwikkelingsplannen 
van de betrokken landen en, in samenwerking met andere organisaties, 
faciliteiten te creëren die, waar toepasselijk, zowel vluchtelingen als de 
plaatselijke bevolking ten goede komen. Leidraad is dat vluchtelingen niet 
in een betere positie worden gebracht dan de plaatselijke bevolking noch 
in een positie komen te verkeren die naar plaatselijke maatstaven 
onaanvaardbaar is te achten. De projecten worden in principe gefinancierd 
uit UNHCR's reguliere budget, maar zonodig worden landen gevraagd 
bijzondere bijdragen te leveren aan speciale projecten van humanitaire 
noodhulp. Voorts financieren veel landen een zeer aanzienlijk aantal 
vluchtelingen-projecten via non-gouvernementele organisaties (NGO's). 

2.5.3 Hervestiging 

Wanneer noch middels vrijwillige repatriëring een duurzame oplossing 
voor vluchtelingen kan worden gevonden noch middels vestiging in het 
land in de regio van oorsprong waar zij reeds een toevlucht hadden 
gevonden, moet overwogen worden de minst wenselijke van de drie 
oplossingen te zoeken, t.w. hervestiging buiten de regio van oorsprong. 

Er bestaat een zeker verschil in opvatting over de vraag op welke 
gronden moet worden geconcludeerd dat in een land in de regio van 
oorsprong voor een bepaalde vluchteling geen duurzame oplossing kan 
worden gevonden. Dat het niet genieten van alle in het Vluchtelingenver-
drag genoemde faciliteiten een doorslaggevend criterium zou zijn kan op 
grond van het vluchtelingenrecht niet worden geconcludeerd. Ook om 
zuiver praktische redenen kan een dergelijk uitgangspunt niet worden 
geaccepteerd. De meeste vluchtelingen bevinden zich immers in landen 
waar zelfs de locale bevolking niet over al die faciliteiten beschikt en 
vluchtelingen dienen, zoals gezegd, niet in een betere positie te worden 
gebracht dan de locale bevolking. Om dan alle vluchtelingen te hervestigen 
in landen waar zij die faciliteiten wel kunnen genieten zou een massale 
migratie betekenen naar m.n. de westerse geïndustrialiseerde landen die 
een dergelijke migratie niet dan met de grootste moeite en tegen zeer 
hoge kosten zouden kunnen opvangen. Aangezien de locale bevolking 
onder die omstandigheden aanspraak op eenzelfde migratie niet zou 
mogen worden ontzegd, zou een dergelijke benadering van de hervestiging 
van vluchtelingen wereldwijd tot volstrekt onaanvaardbare situaties 
leiden. 

Bij de afweging of tot hervestiging dient te worden overgegaan, moet 
met name aandacht worden gegeven aan de vraag of de vluchteling in 
het land waar hij bescherming tegen refoulement had gevonden die 
bescherming niet langer geniet, of hij een handicap heeft die daar niet 
behandeld kan worden, of hij familiebanden elders heeft of dat hij in het 
land waar hij zich bevindt ook op den duur niet kan worden opgenomen 
op een wijze die in het licht van de plaatselijke omstandigheden aan-
vaardbaar kan worden geacht. 

Er doet zich in de wereld een toenemend aantal situaties voor waarin 
de duurzaamheid van de bescherming van vluchtelingen tegen refoulement 
niet zeker is. De regeringen van sommige landen achten zich, om interne 
of externe politieke redenen, genoodzaakt erop toe te zien dat alle of 
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bepaalde vluchtelingen het land verlaten. In sommige landen is van meet 
af aan zeker dat vluchtelingen daar maar tijdelijk mogen verblijven. In 
andere gevallen doen zich pas na enige tijd omstandigheden voor 
waardoor aanvankelijk permanent toegelaten vluchtelingen alsnog 
moeten vertrekken. Afhankelijk van de urgentie waarmee het betrokken 
land de noodzaak tot vertrek van deze vluchtelingen ervaart wordt 
UNHCR verzocht om op gecoördineerde wijze voor hun hervestiging zorg 
te dragen, worden zij zonder zeker reisdoel het internationaal luchtverbin-
dingennet ingestuurd (de problematiek van de «refugees in orbit»), 
worden zij in meer of minder zeewaardige scheepjes terug de zee 
opgestuurd of rechtstreeks naar het land van oorsprong teruggezonden. 
Hervestiging moet dan ook steeds meer gezien worden als een instrument 
dat UNHCR ter beschikking staat voor de fysieke bescherming van 
vluchtelingen direct of na enige tijd «in orbit» te zijn geweest. 

2.6 Ongewenste ontwikkelingen 

2.6.1 Ongecoördineerde vluchtelingenstromen en emigratie 

UNHCR streeft ernaar om vluchtelingen die wegens onvoldoende 
bescherming een land moeten verlaten waar zij eerder bescherming 
hadden gevonden, op gecoördineerde wijze, zonodig buiten de regio van 
oorsprong, te hervestigen. UNHCR tracht dan ook zoveel mogelijk te 
voorkomen dat vluchtelingen onder druk komen te staan om dat land op 
ongecoördineerde wijze te verlaten. Dit is zowel in het belang van de 
veiligheid van de betrokken vluchtelingen als in het belang van de 
hervestigingslanden, die op grond van internationale solidariteit en 
evenredige lastenverdeling met de georganiseerde opvang en de daaraan 
verbonden kosten van een redelijk aantal vluchtelingen dienen te worden 
belast. Een door UNHCR gecoördineerde hervestiging van vluchtelingen 
is ook in het belang van het land waaruit zij moeten vertrekken omdat dat 
land daardoor kan blijven deelnemen aan de inspanningen van de 
internationale gemeenschap een dergelijk probleem op humane wijze op 
te lossen. Voorwaarde voor een geloofwaardige UNHCR-positie tegenover 
dat land is dat UNHCR op voldoende hervestigingsplaatsen elders kan 
rekenen waar de betrokken vluchtelingen, zonodig op uiterst korte 
termijn, kunnen worden opgenomen. Tijdens de 36e zitting van het 
Uitvoerend Comité van het Programma van de Hoge Commissaris, in 
oktober 1985, bleek er consensus over te bestaan dat degenen die op 
eigen gelegenheid op zoek gaan naar een hervestigingsland in principe 
afbreuk doen aan deze inspanningen en naar het land waar zij bescherming 
hadden gevonden mogen worden teruggezonden in afwachting van een 
door UNHCR gecoördineerde hervestiging. Er bestond eveneens consensus 
over dat de internationale gemeenschap een voldoende aantal hervesti-
gingsplaatsen ter beschikking moet stellen ten behoeve van diegenen 
voor wie hervestiging werkelijk geboden is. Thans zijn onvoldoende 
hervestigingsplaatsen beschikbaar. 

Er doen zich geen situaties voor waar de opvang van vluchtelingen op 
een naar locale maatstaven aanvaardbare wijze ook op de langere termijn 
niet mogelijk moet worden geacht. Ondanks de inspanningen van de 
plaatselijke autoriteiten en de internationale gemeenschap zijn er echter 
vluchtelingen die het harde, doch naar plaatselijke maatstaven aanvaard-
bare leven dat hen als vluchtelingen door een nabijgelegen buurland 
wordt geboden zelf volstrekt onacceptabel vinden. Het betreft hier veelal 
jongere mannen afkomstig uit de steden die in hun land van oorsprong 
tot het meer bemiddelde, beter opgeleide deel van de bevolking behoorden. 
Hoewel dit hen geen aanspraak op hervestiging geeft is er een begrijpelijke 
neiging onder deze mensen om op eigen gelegenheid een passende 
oplossing elders te zoeken. Op deze vluchtelingen oefenen meer ontwik-
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kelde landen in de regio, maar in het bijzonder de westerse geïndustriali-
seerde landen, met hun verhoudingsgewijs gunstige economische situatie 
en liberale tradities op het punt van asielverlening, een sterke aantrek-
kingskracht uit. Overigens hebben vluchtelingen die rechtstreeks van hun 
land van oorsprong naar westerse landen vluchten in plaats van naar een 
nabijgelegen land in de regio van oorsprong vaak dezelfde motieven. 

Deze vluchtelingenstromen plaatsen regeringen en UNHCR voor een 
moreel probleem. Dat een vluchteling, zoals een ieder, een verbetering in 
zijn levensomstandigheden nastreeft is vanzelfsprekend. Dat hij niet wil 
worden geremd door het vluchtelingenbeleid van regeringen en interna-
tionale organisaties is begrijpelijk. De verantwoordelijkheden van een 
regering en van een organisatie als UNHCR kunnen echter het nastreven 
van het eigen belang door de individuele vluchteling te boven gaan. Het 
enkele feit dat een vluchteling zijn land van oorsprong of het land waar hij 
reeds bescherming had gevonden heeft verlaten om naar een ontwikkeld 
land te emigreren betekent nog niet dat er geen acceptabele oplossing in 
zijn regio van oorsprong tot stand kan komen en ook niet dat hij die in een 
meer ontwikkeld land ook daadwerkelijk zal vinden. 

Tijdens de 36e zitting van het Uitvoerend Comité van het Programma 
van de Hoge Commissaris bestond er eveneens consensus over dat de 
ongecoördineerde trek van vluchtelingen en asielzoekers uit landen waar 
zij reeds bescherming hadden gevonden naar andere landen het interna-
tionale systeem voor de bescherming van en materiële bijstand aan 
vluchtelingen in gevaar brengt en daarom dient te worden tegengegaan. 
Zij dreigen immers de hervestigingsmogelijkheden in gevaar te brengen 
voor wie hervestiging werkelijk geboden is. De zeer aanzienlijke kosten 
die gemoeid zijn met hun opvang in de westerse landen, zeker nu zij daar 
veelal geen werk kunnen vinden, doen voorts afbreuk aan de financiële 
armslag van die landen bij het verlenen van materiële steun aan de veel 
grotere aantallen zwakkere vluchtelingen die in de landen in de regio van 
oorsprong achterblijven. Het vertrek van de vindingrijke, meer bemiddelde, 
opgeleide jongere mannen van stedelijke afkomst kan een verarming 
betekenen voor het land waar zij zich bevonden en voor hun eigen 
vluchtelingengemeenschappen die daardoor onevenwichtiger worden 
voor wat betreft opleiding, leeftijd en geslacht. De onevenwichtige 
opbouw van vluchtelingengemeenschappen bemoeilijkt toch reeds hun 
integratie in het land waar zij een toevlucht vonden. 

Laatstgenoemde nadelige invloeden op de vooruitgang van de ontwik-
kelingslanden die grote aantallen vluchtelingen herbergen alsook op die 
vluchtelingengemeenschappen zelf gaan tevens uit van immigratiepro-
gramma's van die landen die zich bij de hervestiging van vluchtelingen 
vooral laten leiden door de behoeften van hun arbeidsmarkt. Deze 
programma's onderscheiden zich in zoverre gunstig van ongecoördineerde 
vluchtelingenstromen naar de westerse geïndustrialiseerde landen dat 
door deze programma's de betrokkenen zeker passend werk zullen vinden 
terwijl dat anders vaak niet het geval zal zijn. 

2.6.2 Kennelijk ongegronde en frauduleuze aanspraken op de vluchtelin-
genstatus of asiel 

Tijdens de 34e zitting, in oktober 1 983, aanvaardde het Uitvoerend 
Comité van het Programma van de Hoge Commissaris een conclusie over 
de noodzakelijke maatregelen om de problematiek van kennelijk onge-
gronde en frauduleuze aanspraken op de vluchtelingenstatus of asiel het 
hoofd te bieden. Het Uitvoerend Comité stelde vast dat, indien geen 
maatregelen worden getroffen om deze gevallen snel te onderkennen, te 
goeder trouwe verzoekers onder deze situatie zouden lijden. Aanbevolen 
werd onder meer om personen wier aanvrage kennelijk ongegrond of 
frauduleus wordt bevonden wel de mogelijkheid te bieden dit te doen 
toetsen, maar dat dan met een korte procedure kan worden volstaan. 
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3. NEDERLANDSE BIJDRAGE BUITEN NEDERLAND 

3.1 Handhaving van de rechten van de mens 

De behoefte aan een speciale VN Hoge Commissaris voor de Vluchte-
lingen en aan een vluchtelingenbeleid van staten vloeit voort uit bepaalde 
schendingen van rechten van de mens. De noodzaak de handhaving van 
de rechten van de mens te bevorderen ligt daarom ten grondslag aan elk 
vluchtelingenbeleid. Het is immers niet alleen een doel op zichzelf, en als 
zodanig een hoeksteen van het Nederlands buitenlands beleid, maar het 
kan ook bijdragen aan het voorkomen van nieuwe vluchtelingenstromen 
en het bevorderen van vrijwillige repatriëring. 

3.2 Lidmaatschap van internationale organisaties 

Nederland is niet alleen actief binnen multilaterale (Verenigde Naties, 
Raad van Europa, de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in 
Europa) kaders ter bevordering van de rechten van de mens; binnen de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Benelux wordt eveneens een 
constructieve bijdrage geleverd aan de formulering van een wereldwijd 
dan wel regionaal vluchtelingenbeleid. In dit verband zij vermeld dat 
Nederland partij is bij diverse verdragen, zoals het Verdrag van Genève 
betreffende de Status van Vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het protocol 
van New York van 1 967 en het Verdrag betreffende de Overname van de 
Verantwoordelijkheid voor Vluchtelingen dat in het kader van de Raad van 
Europa tot stand is gebracht. Voorts heeft Nederland actief meegewerkt 
aan de vaststelling van vele aanbevelingen in de Raad van Europa en 
conclusies van het Uitvoerend Comité van UNHCR. Deze aanbevelingen 
en conclusies houden geen juridisch bindende verplichting tot naleving in 
van het daarin gestelde maar hebben een moreel karakter in die zin dat 
staten worden aangespoord om bij het voeren van het beleid (of voorbe-
reiding van wetgeving) rekening te houden met de in deze instrumenten 
vervatte, nastrevenswaardig geachte punten. Binnen het genoemde 
Uitvoerend Comité van UNHCR, het Ad Hoc Comité betreffende de 
juridische aspecten van territoriaal asiel, vluchtelingen en staatlozen 
(CAHAR) van de Raad van Europa alsook in Benelux verband wordt ook 
thans meegewerkt aan de totstandkoming van instrumenten op het 
gebied van het vluchtelingen- en asielrecht, en worden beleidsinzichten 
uitgewisseld. 

3.3 Politieke steun aan UNHCR 

Het Nederlands vluchtelingenbeleid is gericht op steun aan UNHCR bij 
de uitoefening van diens mandaat om vluchtelingen internationale 
bescherming en materiële bijstand te bieden. Als lid van het Uitvoerend 
Comité voor het programma van de Hoge Commissaris kan Nederland 
invloed uitoefenen op het door UNHCR te voeren beleid. Uitgangspunt 
daarbij is het humanitaire karakter van UNHCR zo veel mogelijk te 
bewaren. Dat betekent dat getracht wordt te voorkomen dat UNHCR 
betrokken raakt in politieke geschillen binnen of tussen staten. Het 
betekent ook dat getracht wordt te voorkomen dat UNHCR zich begeeft 
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, waarvoor zich immers 
reeds een aantal anderen VN-organisaties en NGO's inzetten. Waar 
vluchtelingenopvang in ontwikkelingssamenwerking overgaat dient 
UNHCR de verantwoordelijkheden zoveel en zo snel mogelijk over te 
dragen, zonder dat deze instantie het vluchtelingenaspect geheel uit het 
oog verliest. De grens tussen vluchtelingenhulp en ontwikkelingssamen-
werking is niet scherp te trekken en zal van geval tot geval moeten 
worden bepaald. 
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Waar dit nodig en zinvol is, hetgeen steeds in overleg met UNHCR 
word t vastgesteld, t racht Nederland UNHCR diplomatiek te ondersteunen 
bij het uitoefenen van diens protectietaken. Zo zijn herhaaldelijk stappen 
ondernomen bij regeringen die vluchtelingen hadden gerefouleerd of die 
dreigden dit te doen. Dit geschiedde zo veel mogeli jk samen met de 
partners in de Europese Politieke Samenwerking (EPS) maar zonodig is 
Nederland ook alleen opgetreden of tezamen met andere geïnteresseerde 
landen zoals de Noordse. 

3.4 Financiële s teun 

3.4.1 Reguliere bijdragen 

Nederland betaalt in 1 986 f 12.94 min. aan het algemene programma 
van UNHCR, dat voor 1986 is begroot op US $ 330 min. Hieruit f inanciert 
UNHCR zijn normale beschermings- en materiële bi jstandsactiviteiten 
alsmede een klein deel van de apparaatskosten. In 1985 bedroeg de 
Nederlandse bijdrage per jaar nog f 9 . 0 4 min. t.b.v. een UNHCR begrot ing 
van resp. US $ 282 min, zodat er sprake is van een sti jging van de 
reguliere bijdrage. 

In 1985 bedroeg de Nederlandse bijdrage aan UNRWA f 4 . 9 6 min. In 
1986 is hiervoor een bedrag van f 5.06 min. ui tgetrokken. 

3.4.2 Aanvullende bijdragen 

Afgezien van deze reguliere bijdragen heeft Nederland aan UNHCR in 
1985 f 18 min. als aanvullende bijdragen verstrekt. Deze bijdragen 
kwamen deels aan het algemene programma (bv. bijdragen van elk f 5 
min. in 1985 voor resp. Centraal Amerika en Afrika), deels aan speciale 
programma's ten goede. Voorbeelden van dit laatste zijn het speciale 
noodhulpprogramma voor Afrika en het ant i -pirater i j -programma dat door 
de Thaise regering wordt uitgevoerd om de piraterij in de Golf van 
Thailand, waarvan m.n. Vietnamese bootvluchtel ingen het slachtoffer 
worden, tegen te gaan (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). Aan dit laatste 
programma heeft Nederland via UNHCR in drie jaar totaal US $ 520.000 
bi jgedragen. 

De aanvullende bijdragen werden verstrekt uit het noodhulpart ikel van 
de begroting voor Ontwikkel ingssamenwerking. Voor 1986 is onder dit 
artikel een totaalbedrag van f 6 4 . 8 min. gereserveerd. De praktijk zal 
moeten uitwijzen welk deel hiervan ten goede zal komen aan vluchtel ingen 
en welk deel aan anderen die noodhulp behoeven, bv. als gevolg van 
natuurrampen. 

Behalve deze bijdragen aan projecten van UNHCR heeft Nederland in 
1985 f 6 . 6 9 min. besteed aan projecten t.b.v. vluchtel ingen die niet door 
UNHCR maar door andere VN-organisaties en NGO's (bv. ICRC) en 
regeringen van vluchtel ingenontvangende landen waren opgezet. Van dit 
bedrag kwam f 2 . 9 9 min. ten goede aan vluchtel ingen in Zuidelijk Afrika. 
Ook in 1986 zal Nederland uit de betreffende artikelen van de begrot ing 
voor Ontwikkel ingssamenwerking op deze wijze vluchtel ingenhulp bieden. 

4 . N E D E R L A N D S E B I J D R A G E B I N N E N N E D E R L A N D 

4.1 Q u o t u m b e l e i d 

Zoals in hoofdstuk 2 onder paragraaf 2.6.1 reeds werd gesteld dient de 
internationale gemeenschap voldoende hervestigingsplaatsen ter 
beschikking te stellen om ook die vluchtel ingen die niet bli jvend kunnen 
worden opgenomen in het land waar zij bescherming hadden gevonden, 
onder coördinatie van UNHCR, zonodig buiten hun regio van oorsprong 
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op te vangen. De Nederlandse bijdrage hieraan word t gevormd door het 
zgn. quotumbele id. 

Voordat in 1977 voor het eerst een quotumregel ing werd ingevoerd 
vond de hervestiging van vluchtel ingen in Nederland plaats op grond van 
ad hoc besluiten van de Ministerraad. 

4.1.1 De quotumregeling van 1977 

De regeling van 1977 voorzag in het volgende.' 
Het opzetten van een mechanisme waardoor wel besloten kan worden 

tot groepsgewijze overbrenging van vluchtel ingen, maar zonder dat de 
Ministerraad daarover steeds ad hoc hoeft te beslissen. Hiertoe werd de 
Interdepartementale Commissie Vluchtel ingenbeleid (ICV) gemacht igd 
om, voor zover de ernst van de situatie elders in de wereld daartoe 
aanleiding zou geven, aan de bevoegde Ministers (Buitenlandse Zaken, 
Just i t ie, CRM - thans WVC, Sociale Zaken - thans SoZaWe) voorstel len 
te doen om groepsgewi js vluchtel ingen uit te nodigen. 

De toelat ing van individuele asielzoekers tot Nederland is uitsluitend 
gebaseerd op het door hen voldoen aan bepaalde inhoudeli jke criteria (zie 
hierna Hoofdstuk 5). Van enige getalsmatige l imiter ing is geen sprake. Op 
grond van ervaringsci j fers werd evenwel rekening gehouden met de 
toelat ing als vluchtel ing (A-status) of asielgerechtigde (B-status) van 200 
individuele asielzoekers per jaar. Voorts werd verwacht dat jaarli jks 550 
vluchtel ingen ui tgenodigd zouden worden. Aangezien vooraf niet kan 
worden vastgesteld hoeveel individuele asielzoekers in een jaar zullen 
worden toegelaten, werd het feitel i jke aantal uit te nodigen vluchtel ingen 
daarvan afhankelijk gesteld door de bepaling dat geen vluchtel ingen 
uitgenodigd worden indien daardoor het totaal het bovengenoemd aantal 
van 750 personen per jaar zou overschri jden. 

Indien over het al dan niet ui tnodigen van een groep vluchtel ingen geen 
overeenstemming kon worden bereikt door de bevoegde Ministers, moest 
de ICV de Ministerraad om een beslissing vragen. Voorts moest de 
Ministerraad om een beslissing gevraagd worden wanneer, om welke 
reden dan ook (te denken valt vooral aan een zich plotsel ing wi jzigende 
polit ieke situatie, waardoor een nieuw vluchtel ingenprobleem ontstaat), 
door overbrenging van één of meer groepen vluchtel ingen het maximum 
aantal van 750 personen zou worden overschreden. 

In de jaren volgend op de inwerkingtreding van de regeling hebben zich 
enige onvoorziene ontwikkel ingen voorgedaan, die het bereiken van het 
met de regeling beoogde doel hebben bemoeil i jkt. 

Allereerst nam het aantal individuele asielzoekers dat als vluchtel ing of 
asielgerechtigde werd toegelaten sterk toe. Voorts bracht de problematiek 
van de Vietnamese schipbreukel ingen een categorie op te nemen 
personen voort die in 1977 niet was voorzien. Het betreft hier namelijk 
vluchtel ingen waarvoor Nederland in 1979 de verpl icht ing op zich nam 
hen op te nemen, zonder dat daarbij voorwaarden konden worden gesteld 
aan identiteit en aantal van de op te nemen personen, of met betrekking 
tot het moment van binnenkomst. De enige voorwaarde was dat ze op 
zee moesten zijn gered door schepen varend onder de Nederlandse vlag. 
Tot slot werd een toenemend aantal, met name Vietnamese, vluchtel ingen 
toegelaten in het kader van gezinshereniging met reeds in Nederland 
verbli jvende vluchtel ingen. 

Het gevolg van de sterke toename in het aantal toegelaten individuele 
asielzoekers, Vietnamese schipbreukelingen en gezinsherenigingen was 
dat, afgezien van het begin van een jaar, niet meer tot het ui tnodigen van 
vluchtel ingen kon worden overgegaan, tenzij hiervoor steeds een beslissing 
van de Ministerraad werd gevraagd: een gang van zaken waaraan de 
regeling van 1977 juist het hoofd trachtte te bieden. 
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4.1.2 De quotumregeling van 1984 

Een oplossing voor de hierboven genoemde problemen werd gegeven 
in de quotumregeling die op 1 januari 1984 in werking trad. Die regeling 
voorzag in een quotum van jaarlijks maximaal 250 personen t.b.v. 
uitsluitend die vluchtelingen die in het kader van hervestiging in Nederland 
opgenomen zouden kunnen worden. 

Reeds in de regeling van 1977 werd gesteld dat voor de toelating van 
individuele asielzoekers geen quotum valt vast te stellen. Ditzelfde moest 
ook gesteld worden met betrekking tot de toelating van Vietnamese 
schipbreukelingen en van de gezinsleden van reeds hier te lande verblij-
vende vluchtelingen en asielgerechtigden. De regering heeft zich verplicht 
tot deze categorieën behorende personen toe te laten indien zij aan 
bepaalde criteria voldoen, terwijl zij geen invloed kan uitoefenen op het 
aantal personen dat in deze kaders voor toelating in aanmerking komt. 
Deze drie categorieën zijn derhalve niet onder een quotum gebracht. Op 
basis van ervaringsgegevens werd verwacht dat jaarlijks ca. 800 individuele 
asielzoekers zouden worden toegelaten en ca. 250 Vietnamese schipbreu-
kelingen en gezinsleden van in het kader van het quotumbeleid toegelaten 
vluchtelingen zouden worden overgebracht. 

Binnen het quotum voor maximaal 250 in het kader van hervestiging op 
te nemen vluchtelingen worden drie categorieën onderscheiden. Voor elk 
daarvan is een apart sub-quotum ingesteld. 

a. Contingenten 
Voor groepsgewijs op te nemen vluchtelingen (contingenten) werd een 

sub-quotum voor maximaal 200 personen per jaar ingesteld. Dit sub-
quotum is in 1984 en 1985 en tot september 1986 als volgt ingevuld: 

1984: 52 Vietnamezen met losse familiebanden in Nederland 
24 Cambodjanen 
40 Vietnamese landvluchtelingen 
49 Iraniërs 
42 Salvadoraanse vakbondsleden met hun familieleden 

7 familieleden van enkelingen in noodsituaties 
5 Chilenen 
2 Ethiopièrs 

1985: 40 Vietnamezen met losse familiebanden 
75 Cambodjanen 
16 Vietnamezen 
53 Iraniërs 
39 Oost-Europeanen 
15 familieleden van enkelingen in noodsituaties 

4 Afghanen. 

1986: 43 Vietnamezen met losse familiebanden 
(1.9) 9 Iraniërs 

41 Vietnamezen 
8 Cambodjanen met losse familiebanden 

27 Cambodjanen 
16 familieleden van enkelingen in noodsituaties. 

b. Enkelingen in noodsituaties 
Voor enkelingen die in onmiddellijke nood verkeren omdat zij niet 

langer mogen of kunnen blijven in het land waar zij zich bevinden, en 
derhalve het gevaar lopen te worden gezonden naar een land waarin zij 
gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging in de zin van het VN-
Vluchtelingenverdrag van 1951, werd een sub-quotum voor maximaal 10 
personen per jaar ingesteld. Indien deze personen vergezeld zijn van 
gezinsleden, hetgeen werd verwacht zelden het geval te zijn, komen die 
ten laste van het sub-quotum voor contingenten. 

Dit sub-quotum is in 1984 en 1985 en tot september 1986 als volgt 
ingevuld: 
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1984: 2 Oegandezen 
1 Vietnamees 

1985: 1 Soedanees 
1 Zuid-Afrikaan 
4 Iraniërs 

1986: 1 Afghaan 
(1.9) 1 Syriër 

3 Zafrezen 

c. Gehandicapten 
Voor gehandicapte vluchtelingen die in het land waar zij zich bevinden 

of elders in de desbetreffende regio niet verder behandeld kunnen 
worden is een sub-quotum voor maximaal 40 personen per jaar ingesteld. 
Dit aantal betreft ruim 10 gehandicapten alsmede de gezins- en familiele-
den die hen, naar verwacht werd, veelal zullen vergezellen. 

Dit sub-quotum is in 1984 en 1985 en tot september 1986 als volgt 
ingevuld: 

1984: 5 Cambodjanen 
23 Vietnamezen 

1985: 2 Afghanen 
12 Vietnamezen 
15 Cambodjanen 

1 Iraniër 

1986: 23 Vietnamezen 
(1.9) 20 Cambodjanen 

Door hervestigingsplaatsen te reserveren voor extra kwetsbare vluchte-
lingen heeft Nederland zich een extra inspanning willen getroosten. 
Voorts kan Nederland op deze wijze zijn bijdrage kwalitatief opvoeren. 

Door te hervestigen vluchtelingen waar nodig ter plaatse te doen 
selecteren door ambtenaren die in Nederland dagelijks werkzaam zijn op 
het gebied van de toelating van vluchtelingen en de opvang en integratie 
van toegelaten vluchtelingen is een consistente uitvoering van het beleid 
in al zijn aspecten gewaarborgd. 

Vermelding verdient dat door een sterk vereenvoudigde besluitvormings-
procedure, de quotumregeling van 1984 het de Nederlandse regering 
mogelijk heeft gemaakt op zeer flexibele wijze in te spelen op door 
UNHCR gesignaleerde problemen die met behulp van de hervestiging van 
vluchtelingen moeten worden opgelost. De Hoge Commissaris heeft 
herhaaldelijk zijn erkentelijkheid betuigd voor de wijze waarop Nederland 
hem middels het quotumbeleid heeft geholpen bepaalde knelpunten op te 
lossen. 

4.1.3 Verhoging van het quotum m.i.v. 1987 

Zoals gesteld in paragraaf 2.6.1 bestaat wereldwijd een tekort aan 
hervestigingsplaatsen t.b.v. vluchtelingen voor wie dit werkelijk geboden 
is. Dit leidt er o.m. toe dat grote aantallen vluchtelingen moeten wachten 
tot hun de kans wordt geboden elders een nieuw leven op te bouwen 
Velen wachten al meer dan 5 jaar in gesloten kampen, waar een generatie 
is geboren en opgroeit die geen ander leven kent dan dat van het vluchte-
lingenkamp. De vooruitzichten op hervestiging zijn al bijzonder gering 
voor gehandicapte vluchtelingen. Het afgelopen jaar voerde UNHCR een 
campagne om het zgn. «Ten or more»-plan voor de hervestiging van 
gehandicapte vluchtelingen uit te breiden tot een «Twenty or more»-plan. 
Bijzondere aandacht vereisen voorts die vluchtelingen die in een onmid-
dellijke noodsituatie verkeren in het land waar zij zich bevinden. 
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De regering heeft besloten tot een verhoging van de Nederlandse 
bijdrage aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om 
deze nood te lenigen, door het jaarlijks quotum van maximaal 2 5 0 te 
hervestigen vluchtel ingen te verhogen tot 500. Binnen het quo tum zullen 
ook de 3 subquota voor groepsgewijs op te nemen vluchtel ingen 
(cont ingenten), gehandicapten en voor enkelingen in noodsituaties 
worden verdubbeld. Afgezien van het aantal blijft de quotumregel ing van 
1984 van kracht. De regering verwacht dat van een verhoging van het 
Nederlandse quotum een gunstige invloed uitgaat op de pogingen van de 
internationale gemeenschap om in UNHCR-kader de ongecoördineerde 
trek van vluchtel ingen en asielzoekers in goede banen te leiden, en de 
negatieve gevolgen ervan voor het internationale systeem voor de 
bescherming van en materiële bi jstand aan vluchtel ingen zoveel mogeli jk 
tegen te gaan. 

Naar verwacht ing zal het aantal jaarli jks boven het quotum op te nemen 
vluchtel ingen in het kader van gezinshereniging alsmede de Vietnamese 
schipbreukelingen toenemen van tezamen 250 tot 300 . 

4 .2 V i e t n a m e s e sch ipbreuke l ingen 

Zoals hiervoor onder paragraaf 4.1.1 gesteld heeft Nederland in 1 979 
de verpl icht ing op zich genomen Vietnamese schipbreukel ingen op te 
nemen die op zee worden gered door schepen varend onder de Nederlandse 
vlag. Deze bereidheid is niet gebaseerd op een volkenrechtel i jke verpl ich-
t ing tot opname. Het internationale recht gaat uit van de ontscheping van 
geredde schipbreukel ingen in de eerstvolgende haven die word t aange-
daan. Waar dit Vietnamese vluchtel ingen betrof hebben de regeringen 
van bepaalde landen in Zuid-Oost en Oost-Azië ontscheping in hun 
havens verboden, tenzij de regering van de vlaggestaat van het schip 
garandeerde deze vluchtel ingen, doorgaans binnen 3 maanden, op te 
nemen. De meeste vlaggestaten, waaronder Nederland, zijn hieraan 
tegemoetgekomen. Dit om te voorkomen dat onmenseli jke toestanden 
zouden ontstaan door lang verbli j f van groepen geredde Vietnamese 
schipbreukelingen aan boord van schepen die daartoe niet zijn uitgerust 
en om te voorkomen dat kapiteins, teneinde dergeli jke situaties aan boord 
te vermijden, hun pl icht verzaken schipbreukel ingen te redden. De aldus 
ontstane situatie vormde een inbreuk op het ui tgangspunt van internatio-
nale solidariteit en evenredige lastenverdeling en op het ui tgangspunt dat 
vluchtel ingen in de regio van oorsprong opgevangen dienen te worden. 
Door Nederland geïnst igeerd overleg in UNHCR-kader heeft op 1 mei 

1985 geleid tot de inwerkingtreding, voor een proefronde van een jaar, 
van de zgn. RASRO-regel ing (Rescue at Sea Resett lement Offers). De 
bedoeling hiervan is het kapiteins van schepen in de Zuidchinese Zee te 
vergemakkeli jken te voldoen aan hun verpl icht ing bootvluchtel ingen die 
op zee in nood verkeren, te redden. Gehoopt wordt dat hiermee een eind 
kan komen aan het door UNHCR gesignaleerde verschijnsel dat schepen 
noodsignalen negeren en dat mensen verdr inken. De kern van RASRO is 
dat niet de vlaggestaat van het reddende schip verantwoordel i jk word t 
gesteld voor de opname van de geredde vluchtel ingen, maar dezen naar 
die landen gaan waarmee zij banden hebben of, voor zover zij geen 
banden hebben, via een verdeelsleutel en tot een bepaald max imum 
worden verdeeld over de in RASRO deelnemende landen, die elk een 
bepaald aantal hervestigingsplaatsen ter beschikking hebben gesteld. De 
ontscheping van de geredden gebeurt nog wel op basis van een zoge-
naamde garantieverklaring van de vlaggestaat. De verwacht ing is dat dit 
efficiënt door UNHCR gecoördineerde systeem van internationale 
lastenverdeling de ontscheping zal bespoedigen en zo ti jdverl ies en 
onkosten voor het reddende schip zal voorkomen. Nederland zal boven 
het aantal in het kader van de quotumregel ing op te nemen vluchtel ingen 
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met maximaal 100 hervestigingsplaatsen in het RASRO-systeem blijven 
deelnemen. 

Zoals gesteld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 is het percentage geredde 
Vietnamese schipbreukelingen van nog geen 9% in 1984 gestegen tot 
15% in 1985. 

5. HET BELEID I N Z A K E I N D I V I D U E L E AS IELZOEKERS 

5.1 Asie lbele id t e n opz ichte van het a l g e m e e n v r e e m d e l i n g e n -
beleid 

Een van de onderdelen van het Nederlands vluchtel ingenbeleid is het 
beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de toelat ing van individuele 
asielzoekers tot Nederland. 

Het betreft de beoordel ing van verzoeken van vreemdelingen die, 
zonder tussenkomst van UNHCR, spontaan naar Nederland komen en hier 
een verzoek om asiel indienen. 

Het asielbeleid is een onderdeel, een species van het vreemdelingenbe-
leid, maar onderscheidt zich duidelijk hiervan. 

De voornaamste verschil len zijn: 
a. Het toelat ingsbeleid ten aanzien van individuele asielzoekers is niet 

restrictief, in tegenstel l ing tot het algemene beleid dat wordt gevoerd 
met betrekking tot de toelat ing van vreemdel ingen. Bij het algemene 
toelatingsbeleid staat voorop dat, gegeven de beperkte opvangcapaciteit 
in Nederland en de noodzaak van een verantwoord minderhedenbeleid, 
het aantal toe te laten vreemdel ingen beperkt moet bli jven. Op grond van 
dit ui tgangspunt komen vreemdelingen slechts voor toelating tot Nederland 
in aanmerking op grond van internationale verpl icht ingen, een wezenlijk 
Nederlands belang of op grond van klemmende redenen van humanitaire 
aard. De toepassing van het asielbeleid vindt zijn oorsprong in met name 
humanitaire criteria. Op grond hiervan wordt er in het beleid van uitgegaan 
dat indien aan de voor asielverlening geldende criteria wordt voldaan, 
verbli jf in Nederland word t verleend. 

b. Uit het vorenstaande volgt dat bij de beoordeling van asielverzoeken 
in sterke mate humanitaire aspecten een rol spelen. Zulks wordt mede 
bepaald door het feit dat bij de beoordeling van asielverzoeken zeer 
elementaire mensenrechten in het geding zijn, zoals het recht op leven en 
persoonli jke vri jheid. 

c. Asielbeleid stoelt op een combinat ie van nationaal en internationaal 
geldende waarden en normen. 

d. Bij een asielverzoek is sprake van een complex van feiten en 
omstandigheden die zich buiten Nederland hebben voorgedaan. 

5.2 Cri ter ia bij de beoorde l ing van individuele as ie lverzoeken 

Algemeen ui tgangspunt is dat de asielzoeker aannemelijk dient te 
maken dat hij v luchtel ing is en als zodanig tot Nederland dient te worden 
toegelaten of anderszins voor asielverlening in aanmerking komt. 

5 .2 .1 . Algemeen 

De vaststell ing van het aan het asielverzoek ten grondslag l iggende 
fei tencomplex is vaak moeili jk omdat de tot het asielverzoek leidende 
omstandigheden zich elders in een vaak moeilijk toegankeli jk land en op 
een niet publiek kenbare wijze hebben voorgedaan. 

Het is dan ook essentieel dat de asielzoeker waar mogeli jk zijn verzoeken 
adstrueert met documenten, andere stukken en voor controle geschikte 
feiten om met behulp daarvan de door hem gestelde vrees voor vervolging 
aannemelijk te maken. 
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Vanzelfsprekend kan dit niet steeds van hem worden ver langd. De 
beoordelende instantie kan hem in een aantal gevallen helpen door een 
onderzoek in te stellen ter bevestiging van de door hem gedane medede-
lingen. Dit is echter niet in alle gevallen te verwezenlijken. Waar mogeli jk 
wordt de asielzoeker het voordeel van de twi j fel gegeven. 

Het in de laatste jaren steeds vaker voorkomende verschijnsel dat 
asielzoekers zich voor aankomst in Nederland hebben ontdaan van de in 
hun bezit zijnde (reis)documenten teneinde controle op voorafgaand 
verbli j f in andere landen te bemoeil i jken en uitzett ing te voorkomen, is 
stri jdig met bovenomschreven op de asielzoeker rustende verpl icht ing om 
zijn vluchtverhaal aannemelijk te maken. 

Dit betreft veelal asielzoekers die deel uitmaken van de ongeregelde 
stroom van asielzoekers, d.w.z. personen die naar Nederland zijn gereisd 
om hier asiel te zoeken vanuit een land waar zij reeds bescherming 
hadden gevonden. De inspanningen om dit verschijnsel tegen te gaan 
dienen onverkort te worden voortgezet om redenen vermeld in hoofdstuk 
2, onder paragraaf 2 . 2 . 1 . 

5.2.2 Vluchtelingen 

5.2.2.1 Erkenning als vluch teling 

De criteria die door de Nederlandse regering worden gehanteerd voor 
de vaststell ing of een persoon vluchtel ing is vloeien voort uit artikel 1 van 
het Verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtel ingen, zoals 
gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967. 

De criteria vervat in artikel 1 5 van de Vreemdel ingenwet zijn weer 
hieraan ontleend en komen hiermee overeen. 

Een persoon die aan de criteria als genoemd in het Vluchtel ingenverdrag 
voldoet, komt de status van Verdragsvluchtel ing toe. 

Het Verdrag en Protocol bevatten geen bepalingen omtrent de toelat ing 
als v luchtel ing. De bevoegdheid hiertoe berust bij elke individuele staat. 

5.2.2.1.1 Art. 1 A Verdrag van Genève 

Voor een antwoord op de vraag of een asielzoeker de status van 
vluchtel ing toekomt geldt met name als cr i ter ium of voldaan word t aan de 
algemene definitie van vluchtel ingschap van art 1 A tweede lid van het 
Verdrag. 

Voor de toepassing van dit Verdrag geldt als vluchtel ing elke persoon 
die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn polit ieke 
overtuiging zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit 
en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbe-
doelde vrees niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en 
verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verbl i j fplaats had, 
daarheen niet kan of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil 
terugkeren. 

Deze definit ie bevat een aantal elementen welke hieronder nader 
worden toegelicht. Voor een uitvoerige toel icht ing wordt verwezen naar 
de nota Vluchtel ingenbeleid van de Minister van Buitenlandse Zaken (Bijl. 
Hand. Tweede Kamer, zitt ing 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , 15 990 , nrs. 1, 2). 

a. «Uit gegronde vrees voor vervolging wegens ». 

- De term «uit gegronde vrees voor» (in de authentieke Engelse tekst 
«owing to wel l - founded fear of») geeft aan dat deze vrees door de 
feiteli jke omstandigheden gestaafd moet worden. Met andere woorden 
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het is niet voldoende dat een persoon stelt in een bepaalde gemoedstoe-
stand te verkeren, nl. bang te zijn. Bovendien zal op grond van de 
feitelijke situatie in het land van herkomst en de bijzondere omstandigheden 
van het individuele geval een evaluatie moeten plaatsvinden of de 
betrokken vreemdeling bij eventuele terugkeer naar zijn land aan vervolging 
in de zin van het vluchtelingenverdrag zal blootstaan. 

- «vervolging wegens ». 

De term «vervolging» (persecution) - die onlosmakelijk is verbonden 
met de bovengenoemde «gegronde vrees» - is niet gedefinieerd in het 
Vluchtelingenverdrag. Evenmin is er een universeel aanvaarde definitie 
van dit begrip. Uit de tekst van artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag 
van Genève kan worden afgeleid dat er in ieder geval toe gerekend kan 
worden een bedreiging van iemands leven of vrijheid in verband met zijn 
ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep 
of zijn politieke overtuiging. Hierbij gaat het niet om personen die 
gevlucht zijn voor een gewone strafvervolging (prosecution). «Prosecution» 
voor het overtreden van de strafwet kan tevens «persecution» in de zin 
van het verdrag betekenen indien aannemelijk is dat een persoon om 
hogergenoemde redenen met een discriminatoire bestraffing wordt 
bedreigd en deze bovendien onevenredig zwaar is. 

b. «Vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging». 

Uit de omschrijving van artikel 1A (2) blijkt dat «vervolging» in de zin 
van het Vluchtelingenverdrag zich voordoet omdat de slachtoffers ervan 
bepaalde kenmerken bezitten. De vermelde kenmerken zijn dan ook te 
beschouwen als een nadere precisering van het begrip «vervolging». In 
hoofdzaak gaat het hier om kenmerken welke de persoon niet kunnen 
worden toegerekend. 

Er zij op gewezen dat het feit dat personen die in een samenleving een 
minder gunstige behandeling genieten op grond van hun ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke 
overtuiging, op zich niet hoeft te betekenen dat zij slachtoffers van 
«vervolging» zijn. Ofschoon dergelijke maatregelen van discriminatoire 
aard dienen te worden afgekeurd, kan niet gesteld worden dat de 
gevolgen daarvan steeds zodanig zijn, dat een ieder die daaraan is 
onderworpen reeds uit dien hoofde geacht zou kunnen worden, gegronde 
vrees te hebben voor «vervolging». 

c. Daden van vervolging 

In het algemeen zal, wil er sprake kunnen zijn van «vervolging» als 
bedoeld in het Vluchtelingenverdrag, zodanige vervolging uitgaan van de 
autoriteiten van een bepaalde staat. Een optreden van een individuele 
ambtenaar die iemand kennelijk onheus bejegent vanwege zijn ras, 
godsdienst, etc, terwijl daarvan in die staat in het algemeen geen sprake 
is, zal als regel niet als «vervolging» worden opgevat als tegen een 
dergelijke onheuse behandeling via bestaande rechtsmiddelen kan 
worden opgetreden. 

Indien evenwel het gebruik van rechtsmiddelen wordt ontzegd, moet 
van geval tot geval worden bezien of er geen sprake is van «vervolging», 
zoals wanneer personen vanwege een of meer van de kenmerken, 
opgesomd in artikel 1A (2), systematisch te lijden hebben van gewelddaden 
van landgenoten en de autoriteiten van die staat stelselmatig en doelbewust 
tolereren dat personen vanwege genoemde kenmerken aan deze geweld-
daden blootstaan. 

Doet zich echter in een staat een situatie voor dat de overheid niet bij 
machte is om op te treden tegen dergelijke gewelddaden die op een 
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bepaald deel van haar grondgebied plaatsvinden, dan dient te worden 
nagegaan of de betreffende persoon die stelt slachtoffer van deze 
gewelddaden te zijn geweest, zich elders in dat land kan vestigen alwaar 
de autori tei ten van dat land wèl in staat zijn hem voldoende bescherming 
te bieden. In het bevestigende geval kan in het algemeen niet gesteld 
worden dat de betrokken persoon de bescherming van zijn land niet kan 
of uit hoofde van gegronde vrees voor «vervolging» niet wil inroepen en 
derhalve is hier dan ook geen sprake van vluchtel ingenschap. 

d. «Zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit». 

Het ui tgangspunt van dit cr i ter ium is dat het bij de vaststell ing van de 
vluchtel ingenstatus moet gaan om een persoon die zich wegens gegronde 
vrees voor «persecution» bevindt buiten het grondgebied van de staat 
waarvan hij de nationaliteit bezit. 

Voor de toepassing van deze regel is het niet van belang of de vrees 
voor «vervolging» hierbij stoelt op gebeurtenissen die zich vóór of na zijn 
vertrek uit een bepaalde staat hebben voorgedaan. Wel dient de vrees 
voor «persecution» betrekking te hebben op het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit of indien hij geen nationaliteit bezit, op het land waar hij 
voorheen zijn gewone verbli j fplaats had. Immers indien dit verband 
ontbreekt is er geen reden waarom hij de bescherming van dat land niet 
zou kunnen inroepen. 

e. «en die de bescherming van dat land niet kan of uit hoofde van 
gegronde vrees voor persecution wegens niet wil inroepen». 

Het woord «kan» duidt op omstandigheden die zich buiten de wi l van 
de betreffende persoon afspelen. Er kunnen zich omstandigheden 
voordoen zoals een oor log, burgeroorlog, waardoor de betrokken staat 
niet bij machte is om de gevraagde bescherming effectief te verlenen. 

In dit verband zij opgemerkt dat slachtoffers van een gewapend confl ict 
in het land waarvan zij de nationaliteit bezitten in het algemeen niet als 
verdragsvluchtel ing worden beschouwd. Zij genieten echter de bescher-
ming voorzien in het Verdrag van Genève van 1949 betreffende de 
bescherming van burgers in oorlogsti jd en het daarbij behorend Protocol 
van 1977. Is er echter sprake van een bezetting van het gehele grondgebied 
van hun land en is het aannemelijk dat zij als gevolg daarvan aan «perse-
cution» wegens hogergenoemde kenmerken blootstaan, dan kunnen zij 
tevens onder het Vluchtel ingenverdrag van Genève van 1951 zoals 
gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 vallen. 

Het woord «wil» duidt erop dat de betreffende persoon weigert om de 
bescherming van zijn land in te roepen. Het niet wil len inroepen van de 
bescherming van zijn land moet een gevolg zijn van zijn vrees voor 
«vervolging wegens ». Indien deze vrees niet gegrond is, is er geen 
reden om de betreffende persoon als verdragsvluchtel ing te beschouwen. 

Indien een persoon wel de bescherming van zijn land inroept en deze 
kan verkri jgen is dit niet te ri jmen met een eventueel beroep op het feit 
dat hij zich buiten zijn land bevindt wegens gegronde vrees voor «vervolging 
wegens » en is er eveneens geen noodzaak voor de bescherming als 
bedoeld in het Vluchtel ingenverdrag. 

f. Voor wat betreft situaties waarin het Vluchtel ingenverdrag niet of niet 
langer van toepassing is en voor wat betreft de gevallen waarin de 
bepalingen van het verdrag niet van toepassing zijn hoewel de betreffende 
persoon wel als vluchtel ing in de zin van het verdrag kan worden aange-
merkt, word t verwezen naar hogergenoemde nota Vluchtel ingenbeleid 
van de Minister van Buitenlandse Zaken. 
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5.2.2.2 Toelating als vluchteling 

Het Vluchtelingenverdrag en het Protocol geven een vluchteling geen 
recht op toelating. De beslissing inzake toelating is overgelaten aan elke 
staat en geschiedt in Nederland overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1 5 Vreemdelingenwet. 

Het Verdrag van Genève verwoordt in artikel 33, lid 1, wel het verbod 
van refoulement, dat wil zeggen het verbod om een vluchteling, op welke 
wijze dan ook uit te zetten of terug te geleiden naar de grenzen van een 
grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond 
van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of zijn politieke overtuiging. Het verdrag beperkt derhalve 
de bevoegdheid tot het al dan niet toelaten slechts inzoverre, dat een 
weigering om toe te laten niet mag leiden tot of gelijk mag zijn aan 
refoulement. 

5.2.2.2.1 Land van eerste opvang 

Een als vluchteling door de Nederlandse regering erkende verzoeker 
wordt ook als zodanig toegelaten, tenzij aannemelijk is dat hij in een 
ander land genoegzame bescherming genoot of had kunnen genieten of 
zijn verblijf in Nederland slechts van tijdelijke of voorlopige aard is. Onder 
het begrip genoegzame bescherming wordt in dit verband verstaan 
bescherming tegen refoulement naar een land waar hij vervolging heeft te 
vrezen. Voorts is van belang dat hij in het land van eerste opvang kon 
verblijven of had kunnen verblijven op een wijze die naar locale maatstaven 
niet als abnormaal is aan te merken. 

Met bijzondere omstandigheden, die zijn veiligheid aldaar bedreigen, 
evenals met voor zijn komst bestaande banden met Nederland, wordt 
rekening gehouden. Toetsing van de verzoeken aan de aanwezigheid van 
een zogenaamd land van eerste opvang raakt de problematiek van de 
ongeregelde stromen van asielzoekers en vluchtelingen. 

Overigens is de aanwezigheid van één of meer landen van eerste 
opvang slechts relevant voorzover een individuele asielzoeker als vluchte-
ling kan worden erkend. Indien een asielzoeker na beoordeling van zijn 
verzoek en na aanwending van de procedurele rechtsmiddelen niet als 
vluchteling erkend kan worden, is de eventuele aanwezigheid van een 
land van eerste opvang veelal irrelevant, omdat betrokkene dan in 
beginsel ook naar zijn herkomstland kan terugkeren. 

5.2.3 Toelating als asielgerechtigde 

In de jaren zeventig ontstond behoefte aan de formulering van een 
bijzondere verblijfsstatus voor groepen van asielzoekers die hun land 
vanwege de politieke situatie aldaar hadden verlaten doch niet voldeden 
aan de criteria als vervat in art. 1 van het Verdrag van Genève betreffende 
de status van vluchtelingen. In dergelijke gevallen werd, indien aangegeven 
motieven hiertoe aanleiding gaven, verblijf om humanitaire redenen 
toegestaan. Dit werd de status van asielgerechtigde, die in het Nederlands 
asielbeleid een belangrijke functie is gaan vervullen als aanvulling op de 
mogelijkheid van toelating als vluchteling. 

Onder asielgerechtigde wordt verstaan de vreemdeling, die weliswaar 
niet als vluchteling kan worden aangemerkt, maar van wie op grond van 
humanitaire redenen, die verband houden met de politieke situatie in het 
land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij naar 
dat land terugkeert. 

In dit geval vindt toelating plaats op basis van een vergunning tot 
verblijf als asielgerechtigde. 

De geldigheidsduur hiervan dient jaarlijks te worden verlengd. 
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Intrekking zal in het algemeen slechts kunnen plaatsvinden als eerder 
onjuiste gegevens zijn verstrekt, ernstige inbreuk wordt gemaakt op de 
openbare orde dan wel als hij op grond van gewijzigde omstandigheden 
weer zonder problemen in het land van herkomst kan verblijven. 

5.2.4 Toelating op basis van het algemene vreemdelingenbeleid 

Asielzoekers, die niet voldoen aan de criteria voor asielverlening, 
kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning ingevolge de 
bepalingen van het algemene vreemdelingenbeleid. 

Als een dergelijke verblijfsvergunning onder bepaalde beperkingen is 
verleend (bijvoorbeeld voor verblijf bij relatie; voor studie e.d.) is de 
verblijfsvergunning verlengbaar voor de perioden dat wordt voldaan aan 
de gestelde beperkingen. 

Ingevolge het reguliere toelatingsbeleid kan ook om overige humanitaire 
redenen een dergelijke verblijfsvergunning worden verleend; deze 
vergunning wordt afgegeven zonder beperkingen en moet van jaar tot 
jaar worden verlengd. 

5.3 Rechtspositie van toegelaten vreemdelingen 

5.3.1 Vluchtelingen 

Indien een vluchteling wordt toegelaten vormen de onderstaande 
punten onderdeel van zijn rechtspositie: 

De toegelaten vluchteling heeft op dezelfde voet «als Nederlanders» 
een aantal rechten en een aantal plichten. Hij behoeft echter geen 
militaire dienstplicht te vervullen. Ook heeft hij geen actief en passief 
kiesrecht op landelijk en provinciaal niveau. 

Voor een toegelaten vluchteling geldt onder meer het volgende: 
- recht op verblijf in Nederland en bescherming tegen terugzending 

naar het land van herkomst; 
- soepele toelatingsvoorwaarden voor gezinsleden en relatie; 
- aanspraak op een vluchtelingenpaspoort en identiteitspapieren met 

inachtneming van het bepaalde in internationale verdragen; 
- voorrang bij bemiddeling op de arbeidsmarkt; 
- voor hem is geen tewerkstellingsvergunning vereist; 
- aanspraak op onderwijs en studiefaciliteiten (betrokkene kan in 

aanmerking komen voor een studiebeurs); 
- hulp van en ondersteuning door de overheid bij het zoeken van 

huisvesting; 
- aanspraak op sociale voorzieningen; 
- op hem is de Rijksregeling Welzijnswerk Minderheden van het 

ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van toepassing (deze 
regeling houdt in steun van de overheid bij opvang en introductie in de 
Nederlandse samenleving). 

5.3.2 Asielgerechtigden 

De rechtspositie van asielgerechtigden lijkt sterk op die van toegelaten 
vluchtelingen. Ook asielgerechtigden zijn niet dienstplichtig en hebben 
geen kiesrecht op landelijk en provinciaal niveau. 

Asielgerechtigden kunnen aanspraak maken op: 
- recht op verblijf in Nederland en bescherming tegen terugzending 

naar het land van herkomst; 
- soepele toelatingsvoorwaarden voor gezinsleden en relatie; 
- identiteitspapieren en een vreemdelingenpaspoort met inachtneming 

van de paspoortvoorschriften; 
- voorrang bij bemiddeling op de arbeidsmarkt; 
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- onderwijs en, na 3 jaar, studiefaciliteiten (betrokkene kan alsdan in 
aanmerking komen voor een studiebeurs); 

- hulp en ondersteuning van de overheid bij het zoeken van huisvesting; 
- sociale voorzieningen; 
- de Rijksregeling Welzijnswerk Minderheden van het ministerie van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is van toepassing . 

N.B.: 
Bij het verlenen van een tewerkstellingsvergunning, die wel is vereist, 

wordt het eventueel beschikbare aanbod niet in de overweging betrokken. 

5.4 Internationaal overleg 

In internationaal verband wordt veelvuldig overleg gevoerd over het 
vluchtelingenbeleid en de asielprocedure. 

Dit vindt onder meer plaats in Benelux-verband, binnen de Raad van 
Europa (CAHAR) en de Verenigde Naties (m.n. het Uitvoerend Comité van 
het programma van de Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen). 

Met name binnen dit Comité zijn een groot aantal conclusies vastgesteld 
op dit terrein. 

Voorts vindt veelvuldig bilateraal overleg plaats. 

5.5 Asielprocedure t.a.v. individuele asielzoekers 

5.5.1 Algemene kenmerken 

De laatste jaren is de Nederlandse asielprocedure met steeds meer 
rechtsbeschermende waarborgen voor de asielzoekers omkleed. 

De voornaamste kenmerken van deze procedure zijn: 
1. elk asielverzoek wordt in behandeling genomen. 
2. de centrale overheid speelt in de gehele procedure een belangrijke 

rol. 
3. elke asielzoeker wordt uitgebreid geïnterviewd omtrent zijn 

asielmotieven door - veelal - een ambtenaar van het ministerie van 
Justitie. 

4. aan elke asielzoeker wordt een folder met informatie over de 
procedure uitgereikt. De folder is beschikbaar in de meeste door asielzoe-
kers gesproken talen. 

5. het is elke asielzoeker die zich op Nederlands grondgebied bevindt 
in het algemeen toegestaan de schriftelijke gemotiveerde beslissing op 
het verzoek in eerste aanleg hier te lande af te wachten. 

6. elke asielzoeker wiens verzoek in eerste aanleg is afgewezen en die 
op grond daarvan wordt aangezegd Nederland te verlaten, kan een kort 
geding aanspannen bij de president van de arrondissementsrechtbank 
teneinde verwijdering te voorkomen. Het zal hen in het algemeen worden 
toegestaan de uitspraak van de president in Nederland af te wachten. 

7. tijdens de procedure kan de asielzoeker zich (eventueel kosteloos) 
voorzien van de benodigde rechtsbijstand. 

8. tijdens de procedure is er frequent overleg met de vertegenwoordiger 
in Nederland van UNHCR. 

De Nederlandse procedure voldoet hiermee aan de bestaande internati-
onale normen. 

5.5.2 De asielprocedure voor asielzoekers in Nederland 

Veruit de meeste asielverzoeken worden door individuele asielzoekers 
ingediend na binnenkomst in Nederland. De dan geldende procedure 
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wordt hieronder toegelicht. Aan de procedure voor degenen die hun 
asielverzoek indienen aan de grens (o.m. op de luchthaven Schiphol) 
wordt afzonderlijk aandacht gegeven. 

5.5.2.1 Asielprocedure voor vreemdelingen binnen Nederland 

a. Verzoek indienen bij hoofd van de plaatselijke politie 
Een vreemdeling dient zich zo spoedig mogelijk na binnenkomst bij de 

autoriteiten te melden en het beoogde doel van zijn verblijf kenbaar te 
maken. Ingevolge de Vreemdelingenwet dient hij zich te melden bij het 
hoofd van de plaatselijke politie. 

Steeds dient zorgvuldig te worden beoordeeld of een verzoek van de 
vreemdeling als een asielverzoek dient te worden opgevat, ook al verzoekt 
de vreemdeling niet met zoveel woorden om asiel. 

b. Eerste contact en gehoor met de plaatselijke politie 
Door het hoofd van de plaatselijke politie wordt zo spoedig mogelijk 

een eerste gehoor gehouden met de asielzoeker, waarbij in het kort onder 
meer de personalia, de asielmotieven en de reisroute worden opgenomen. 
Voorzover een goede communicatie dit vergt dient een betrouwbare en 
zo mogelijk beëdigde tolk te worden ingeschakeld. Het is de vreemdeling 
toegestaan zich te doen bijstaan door één raadsman en een hulpverlener 
(b.v. een medewerker van een particuliere plaatselijke of landelijke 
hulpverleningsorganisatie). De vreemdeling wordt voorts in staat gesteld 
een verzoek in te dienen tot toelating als vluchteling en verlening van een 
vergunning tot verblijf. De vreemdeling wordt een (wekelijkse) meldings-
plicht opgelegd. De bij dit eerste gehoor verzamelde gegevens worden 
vervolgens meegedeeld aan de afdeling asielzaken van het ministerie van 
Justitie. Het hoofd van plaatselijke politie heeft verder nog een aantal 
administratieve taken in deze. 

c. Contact met afdeling Asielzaken van het ministerie van Justitie/afspraak 
voor uitgebreid interview. 

Vervolgens wordt op de afdeling Asielzaken beslist over de wijze 
waarop een hierop volgend uitgebreid interview met de asielzoeker zal 
plaatsvinden, in het merendeel der gevallen door een van de speciaal 
hiervoor beschikbare contactambtenaren van de afdeling Asielzaken. De 
Minister van Justitie kan bepalen dat in bepaalde gevallen het uitgebreide 
interview door de vreemdelingendienst moet plaatsvinden. 

d. Beslissing op het asielverzoek 
Indien het verslag van het uitgebreide interview beschikbaar is (met alle 

overige door het hoofd van de plaatselijke politie opgezonden gegevens) 
wordt op het ministerie van Justitie een beslissing op het verzoek 
voorbereid. 

Ingevolge artikel 1 5 vierde lid van de Vreemdelingenwet dient een 
beslissing op het verzoek om toelating als vluchteling te worden genomen 
door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van 
Buitenlandse Zaken. 

In een aanzienlijk aantal gevallen wordt, door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (het Bureau Asielzaken) een onderzoek naar bepaalde 
door de asielzoeker gedane mededelingen ingesteld. Hierbij wordt 
voorzover het de persoon van de asielzoeker betreft door de Nederlandse 
autoriteiten nooit contact opgenomen met de autoriteiten van het land 
van herkomst. 

Indien verscheidene asielzoekers, die uit hetzelfde land afkomstig zijn 
of in hetzelfde zgn. land van eerste opvang hebben verbleven, hun 
asielverzoek baseren op een bepaald aspect van de situatie in dat land, 
verschaft genoemd bureau ten behoeve van de asielprocedure tevens 
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meer algemene - d.w.z. niet op individuele asielzoekers toegespitste 
- informatie over dat aspect. 

Na zorgvuldige weging van hetgeen over de asielzoeker en zijn motieven 
is gebleken, bezien tegen de achtergrond van hetgeen bekend is over de 
situatie in zijn land van herkomst en een eventueel land van eerste 
opvang, wordt een beslissing op het asielverzoek genomen. 

De plaatselijke politie is belast met het uitreiken van de beschikking en 
het verrichten van eventuele verdere handelingen zoals het verschaffen 
van verblijfsdocumenten, dan wel, als verwijdering wordt bevolen, met de 
tenuitvoerlegging hiervan. Zonodig kunnen, voordat tot verwijdering 
wordt overgegaan, toelating en eventuele opvang in het land van bestem-
ming door het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bureau Asielzaken) en 
de Nederlandse ambassade ter plaatse worden verzekerd, voor zover 
toepasselijk in samenwerking met de plaatselijke vertegenwoordiger van 
UNHCR of andere plaatselijke organisaties. 

e. Aannemelijkheid van asielmotief 
Uitgangspunt in de asielprocedure is dat de persoon die asiel vraagt 

aannemelijk maakt hiervoor in aanmerking te komen. Het is aan hem de 
autoriteiten te overtuigen. 

In de praktijk blijkt dat een asielzoeker veelal niet in staat is zijn relaas 
met documenten en andere bewijsmiddelen te staven. In sommige 
gevallen, waarin wel bewijsstukken worden overgelegd, kan - als de 
stukken daartoe aanleiding geven - een onderzoek naar hun authenticiteit 
worden ingesteld. In dergelijke gevallen wordt nimmer contact opgenomen 
met de autoriteiten van het land van herkomst, uiteraard uit veiligheids-
overwegingen ten opzichte van de asielzoeker en zijn familieleden en ter 
waarborging van de objectiviteit. 

In zijn algemeenheid mag van de asielzoeker worden verwacht dat de 
asielzoeker aangeeft hoe de overheid gegevens die het verhaal van de 
asielzoeker kunnen staven, kan vergaren. 

f. Inhoud beslissing 
De beslissing op het asielverzoek kan de volgende inhoud hebben: 
1. toelating als vluchteling. 
2. weigering van de toelating als vluchteling maar verlening van een 

vergunning tot verblijf als asielgerechtigde d.w.z. dat verblijf wordt 
verleend vanwege humanitaire redenen omdat van betrokkene, gelet op 
de politieke situatie in het land van herkomst, in redelijkheid niet kan 
worden verlangd dat hij naar dat land terugkeert. 

3. weigering van de toelating als vluchteling alsmede van een vergunning 
tot verblijf als asielgerechtigde doch verlening van een vergunning tot 
verblijf, gelieerd aan de criteria van het algemene vreemdelingenbeleid. 

4. afwijzing van het verzoek. 

g. Rechtsmiddelen 
Van een (gedeeltelijke) afwijzing van het verzoek in eerste aanleg kan 

binnen 30 dagen na uitreiking van de beschikking schriftelijk herziening 
worden gevraagd bij de Minister van Justitie. Aan de hand van de inhoud 
van dit verzoek wordt door de Minister bepaald of het betrokkene wordt 
toegestaan de beslissing op dit verzoek in Nederland te mogen afwachten. 
Indien zulks niet het geval is, staat de weg open hiertegen een uitspraak 
van een president van een arrondissementsrechtbank te vragen, die 
betrokkene in het algemeen in Nederland mag afwachten. Indien het 
betrokkene is toegestaan in Nederland te blijven gedurende de herzie-
ningsfase wordt hij in staat gesteld zijn herzieningsverzoek mondeling toe 
te lichten bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In deze 
Commissie hebben personen uit diverse sectoren van de Nederlandse 
samenleving zitting. Aan de Commissie staat een ambtelijk secretariaat 
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ter beschikking. Deze Commissie brengt vervolgens advies uit aan de 
Ministerwaarnadieeen beslissing neemt zoals gezegd in overeenstemming 
met de Minister van Buitenlandse Zaken. Indien de herzieningsbeslissing 
- wederom - (gedeeltelijk) afwijzend is kan de vreemdeling binnen 30 
dagen na uitreiking van de beschikking beroep aantekenen bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State. Indien het hem niet wordt toegestaan 
het resultaat van deze procedure in Nederland af te wachten, staat ook 
hier de weg van een kort geding open. 

h. Positie Vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris der Verenigde 
Naties voor Vluchtelingen 

Nederland heeft in 1952 ingestemd met het verzoek van de Hoge 
Commissaris hier te lande een vertegenwoordiger te mogen plaatsen. Het 
Hoge Commissariaat heeft in het bijzonder tot taak om toe te zien op de 
naleving van genoemd Verdrag. 

Op basis van de vreemdelingenwetgeving wordt de vertegenwoordiger 
tijdens een behandeling van het asielverzoek door de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze 
kenbaar te maken. 

Ook bij de behandeling van beroepen door de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State kan hij zijn zienswijze kenbaar maken. 

5.5.2.2 Asielprocedure bij asielverzoeken aan de grens 

Ook het asielverzoek van een vreemdeling die zich aan de grens 
bevindt en aan wie geen toegang tot Nederland is verleend wordt in 
behandeling genomen. 

Het verzoek dient te worden gedaan ten overstaan van een met 
grensbewaking belaste ambtenaar. 

Ook in deze gevallen wordt een kort gehoor gehouden met de vreem-
deling en wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de afdeling 
Asielzaken van het ministerie van Justitie. 

De asielzoeker wordt zo spoedig mogelijk uitgebreid geïnterviewd door 
een ambtenaar van het ministerie van Justitie en er wordt zo spoedig 
mogelijk door de Minister van Justitie een beslissing genomen over de 
vraag of het betrokkene wordt toegestaan gedurende de verdere procedure 
binnen Nederland te verblijven. 

Ten aanzien van asielzoekers aan wie de toegang tot Nederland wordt 
geweigerd wordt van geval tot geval bezien waar de vreemdelingen 
dienen te verblijven. Op de luchthaven Schiphol wordt een verblijfsruimte 
ingericht waar asielzoekers kunnen verblijven gedurende de asielprocedure 
zolang hen geen toegang tot Nederland is verleend. 

Voor het overige geldt in het algemeen de procedure als onder 5.5.2.1 
beschreven. 

5.6 Verwijdering van vreemdelingen 

Indien de asielprocedure is geëindigd en aan betrokkene geen verblijfs-
status is verleend, dient hij het land te verlaten. In beginsel wordt hem de 
gelegenheid geboden zelfstandig te gaan naar een land waar zijn toelating 
gewaarborgd is. 

Indien betrokkene geen gevolg geeft aan de hem gegeven termijn voor 
vertrek, wordt tot gedwongen verwijdering overgegaan. 

Overigens wordt hierbij steeds nagegaan of ten aanzien van de vreem-
deling sprake is van zodanig gewijzigde omstandigheden dat alsnog tot 
verblijfsaanvaarding dient te worden besloten. 

In een aantal gevallen onttrekken betrokkenen zich aan verwijdering 
door onder te duiken, om zo althans nog enige tijd in ons land te verblijven. 
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In dergeli jk geval komt betrokkene vanzelfsprekend niet de faci l i tei ten toe 
van een legaal in Nederland verbl i jvende asielzoeker. Problemen rond 
verwi jder ing ontstaan in toenemende mate door het ontbreken van 
reisdocumenten en het onvoldoende vaststaan van de nationaliteit van 
betrokkenen. 

5.7 A a n t a l l e n indiv iduele as ie lzoekers 

Het aantal asielzoekers is de laatste jaren sterk gestegen. 
Vanaf 1982 geeft dit het volgende beeld: 

Eerste aanleg Herziening Beroep Kort geding 

1982 1214 460 181 73 
1983 2015 661 273 142 
1984 2603 806 137 199 
1985 5644 1339 238 260 
1986 (tot 1.9) 3049 1242 210 201 

5.8 Behande lcapac i te i t 

Door de grote toename van het aantal asielverzoeken is de behandelduur 
van de verzoeken ver lengd. De gemiddelde behandelduur bedraagt thans 

in eerste aanleg: meer dan 8 maanden; 
in herziening: ruim 1 jaar; 
in beroep: 2 jaar. 

De hierboven genoemde behandelduur zal bij een bli jvend sterk 
verhoogd aanbod van asielverzoeken verder sterk en onaanvaardbaar 
oplopen als geen maatregelen worden getroffen tot vergrot ing van de 
behandelcapacitei t . 

Zoals reeds eerder geïndiceerd (Bijl. Hand. II '85—'86 18 940 , nr. 17) 
zijn thans bij het ministerie van Just i t ie ti jdelijk (tot 1-1-88) 26 extra 
medewerkers aangetrokken voor de gewenste versnelde behandel ing van 
de asiel-herzieningsverzoeken van Tamils en voor het opstel len van 
verweerschrif ten in te voeren beroepsprocedures voor de Afdel ing 
rechtspraak van de Raad van State. Bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken zijn voor dit doel 3 extra medewerkers aangetrokken. 

Door de eerder gerealiseerde versnelde behandeling van de asielver-
zoeken in eerste aanleg van Tamils en de sterke toename van verzoeken 
van asielzoekers van andere dan Sri-Lankaanse nationaliteit is een 
achterstand ontstaan bij de behandel ing van deze laatste verzoeken. 

Het als structureel te kwalif iceren vergrote aanbod is, bij geli jkbli jvende 
procedures, slechts adequaat te verwerken door een structurele uitbreiding 
van het aantal behandel ingsfunct ionarissen. 

De Ministerraad heeft daarom besloten de beschikbare capaciteit bij 
het ministerie van Just i t ie met twee en dertig functionarissen vergroot, 
zulks ook conform de wens hiertoe, als vanuit het parlement eerder 
gepresenteerd, en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken met 14 
funct ionar issen. 

Met deze ui tbreiding, die op zichzelf slechts gedeelteli jk de huidige 
behoefte dekt wordt bewerkstel l igd dat de beslissing op de verzoeken in 
de verschil lende stadia sneller kan worden genomen. 

Dit beeld sluit aan bij de situatie in diverse andere Westeuropese 
landen waar door een sterk vergroot aanbod van asielverzoeken ook de 
behandelcapacitei t aanzienlijk moest worden versterkt. 

In het kader van de komende herziening van de Vreemdel ingenwet zal 
overigens ook aandacht gegeven worden aan de asielprocedure. 
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5.9 Cijfers asielverlening 

De cijfers omtrent asielverlening waren als volgt in de bovenvermelde 
jaren: 

A-status B-status VTV 
(vluchteling) (asielgerechtigde) (vergunning tot verblijf) 

1982 687 861 96 
1983 578 972 120 
1984 593 551 76 
1985 553 423 220 

Verwacht wordt dat in 1986/1987 jaarlijks ruim 4500 asielverzoeken in 
eerste aanleg worden ingediend. Het aantal herzieningsverzoeken en 
beroepen op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State zal in 1986 
naar verwachting 1900 resp. 350 bedragen. Door vergrote produktie in 
1987 (zie ook onder para 5.8) zullen deze aantallen verder oplopen. 

5.10 Ontwikkeling van het aantal asielverzoeken in West-Europa 

Teneinde de situatie in Nederland in een bredere context te kunnen 
zien en tevens inzicht te geven in de situatie in een aantal andere West-
europese landen worden hieronder de cijfers over 1983 tot en met 1985 
voor die landen gegeven: 

1983 1984 1985 

BRD 18 350 34 325 73 850 
Denemarken 
Zwitserland 
Zweden 
Frankrijk 
België 
Italië 
VK 
Nederland 

West-Europa (totaal) 

-3 4 2 4 000 8 700 
7 886 7 435 9 600 
2 250 11 316 12 000 
15 472 16 067 23 850 
2 900 3 650 5 300 
3 050 4 550 5 400 
3 350 3 300 5 000 
2015 2 603 5 644 

55 615 103 750 165 620 

Tot en met de maand augustus zijn in Nederland in 1986 in totaal 3049 
asielverzoeken ingediend. 

6 DE OPVANG EN BEGELEIDING IN NEDERLAND VAN VLUCH-
TELINGEN. ASIELGERECHTIGDEN EN ASIELZOEKERS 

6.1 Opvang en begeleiding van vluchtelingen en asielgerechtig 
den 

6.1.1 Het «in-huis-model» voor uitgenodigde vluchtelingen 

Sinds juli 1981 worden uitgenodigde vluchtelingen, Vietnamese 
schipbreukelingen en de nakomende gezinsleden van deze beide catego-
rieën door het ministerie van WVC opgevangen en begeleid. Hiertoe 
aangezet door een motie van mevr. Evenhuis-Van Essen tijdens de WVC-
begrotingsbehandeling van 1981, werd een nieuw opvangmodel ontwik-
keld, waarbij de vluchtelingen slechts kort - maximaal 3 maanden - in 
een centraal opvangcentrum verblijven en daarna met behulp van het 
departement definitief worden gehuisvest. 
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Naast het beheersen van het kostenaspect, beoogt deze korte centrale 
opvang zogeheten hospitaliseringsverschijnselen te vermijden die kunnen 
ontstaan doordat de vluchtelingen te lang in een centraal opvangcentrum 
verblijven. Het kost dan grote moeite om zich voor de tweede keer aan 
de, dan definitieve, woonomgeving aan te passen. Het programma in de 
centrale opvang staat dan ook geheel in het teken van de voorbereiding 
op het wonen in «het eigen huis». 

De snelheid waarmee en de mate waarin een korte centrale opvang kan 
worden bereikt, is afhankelijk van de onderscheiden groepen vluchtelingen, 
alsmede de instrumenten die ter beschikking staan om het opvangmodel 
uit te voeren. Gesteld kan worden dat er tenminste aan de volgende 
voorwaarden moet worden voldaan om het «in-huis-model» te doen 
slagen: 

- de overkomst van de verschillende groepen vluchtelingen moet 
gefaseerd in het jaar verlopen; 

- in de centrale opvang moet voldoende accommodatie en mankracht 
op het juiste moment beschikbaar zijn; 

- in gemeenten dienen voldoende woningen op het juiste tijdstip 
beschikbaar te zijn om een groep of enkele individuen binnen maximaal 3 
maanden na aankomst in ons land te huisvesten; 

- de gemeenten dienen bereid en in staat te zijn de verantwoordelijkheid 
voor de opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie van de 
vluchtelingen te dragen. 

In de hiernavolgende beschrijving van het «in-huis-model» komen ook 
de bovengenoemde voorwaarden aan de orde. 

6.1.2 De centrale opvang 

Conform het huidige quotumbeleid, worden thans maximaal 250 
vluchtelingen per jaar naar ons land uitgenodigd. Op dit aantal is de 
huidige opvangcapaciteit berekend, waarbij tevens wordt uitgegaan van 
de jaarlijkse opvang van tezamen maximaal 250 Vietnamese schipbreuke-
lingen en nakomende gezinsleden van reeds naar Nederland overgebrachte 
vluchtelingen. 

Momenteel wordt gebruik gemaakt van één opvangcentrum, bestaande 
uit twee hoofdgebouwen en enkele bijgebouwen, waaronder een taalcen-
trum. Als gevolg van de verhoging van het quotum van 250 naar 500 uit 
te nodigen en op te vangen vluchtelingen, alsmede de verwachte toename 
van het aantal op te vangen vluchtelingen (nl. 50) in het kader van 
gezinshereniging, zal de huidige opvangcapaciteit in 1987 worden 
verhoogd. Dit impliceert voor het Ministerie van WVC een uitbreiding van 
de opvangaccommodatie en een vergroting van de vaste staf met 12 
medewerkers. Dit betreft zowel het personeel dat zorg draagt voor de 
beleidsontwikkeling als degenen die met de uitvoering van het beleid zijn 
belast. 

Afhankelijk van de omvang en herkomst van de op een bepaald 
moment op te vangen groep vluchtelingen en de aard/zwaarte van de te 
verwachten problematiek, wordt op projectbasis het vaste team aangevuld 
met tijdelijke krachten die met name in de centrale opvang werkzaam zijn. 

Idealiter zouden i.v.m. de planning van benodigde accommodatie, 
mankracht en financiële middelen, de groepsgrootte en het tijdstip van 
aankomst ruim van te voren bekend moeten zijn. Dit is in de praktijk 
echter niet altijd mogelijk. 

Er zijn een aantal categorieën vluchtelingen waarvan het tijdstip van 
hun komst nooit van te voren bekend kan zijn. Het betreft hier de emergency 
cases, de nakomende gezinsleden, een aantal van de gehandicapte 
vluchtelingen en een aantal van de onder de contingenten vallende 
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vluchtel ingen. Immers, hun komst is afhankelijk van de onmiddel l i jke 
nood waarin zij verkeren en de noodzaak hen snel uit hun verbl i j fplaats 
naar ons land te laten komen. Maar afgezien van plotsel inge calamitei ten 
in de wereld of andere onvoorziene omstandigheden, worden in principe 
aan het begin van het jaar aard, samenstel l ing en omvang van de uit te 
nodigen cont ingenten bepaald aan de hand van een voor l iggend verzoek 
van de UNHCR. Er word t naar gestreefd om de komst van deze groepen, 
welke veelal door een interdepartementale commissie ter plaatse worden 
geselecteerd, over het jaar te spreiden. Gehandicapte vluchtel ingen 
worden zoveel als mogel i jk is bij de overkomst en de opvang van groepen 
betrokken. Nu de naar ons land komende Vietnamese schipbreukel ingen 
zijn opgenomen in UNHCR's zogeheten RASRO-programma (zie para 
4.2), is het thans ook mogel i jk om voor deze groep de omvang en het 
t i jdst ip van overkomst naar Nederland te bepalen. 

Globaal kan dan ook worden gesteld dat het t i jdst ip van aankomst voor 
ongeveer 2/3 van het aantal op te vangen vluchtel ingen niet kan worden 
geplanned en dat voor deze groepen vluchtel ingen veelal extra mankracht 
(en soms ook opvangcapacitei t) nodig is. E.e.a. heeft ook zijn doorwerking 
naar de werkzaamheden en benodigde mankracht van de beleids- en 
uitvoerende eenheden van het ministerie van WVC. 

Omdat alle werkzaamheden m.b.t. de opvang in een korte t i jdsspanne 
moeten plaatsvinden en nauw op elkaar moeten worden afgestemd, is 
voor intern gebruik een «draaiboek» ontworpen, waarin van dag tot dag 
word t aangegeven welke funct ionaris welke taken moet vervullen. Dank 
zij dit «draaiboek» kunnen ook de ti jdeli jke krachten in korte t i jd ingewerkt 
worden en hun taak efficiënt volbrengen. 

Ter ondersteuning van de beleidsontwikkel ing, -ui tvoering en -evaluatie 
staat sedert 1 januari 1981 een geautomatiseerd beleidsinformatiesys-
teem, het Vluchtel ingenregistrat iesysteem (V.R.S.), ter beschikking. In dit 
systeem zijn de persoonsgegevens van de ui tgenodigde vluchtel ingen 
opgenomen, aangevuld met andere kwantif iceerbare informat ie. Deze 
data-bank wordt eveneens aangesproken door hulpverlenende instanties, 
zoals het Internationaal Comité van het Rode Kruis, voor de opspor ing 
van vermiste personen. Ter bescherming van de persoonli jke levenssfeer 
van de personen van wie informat ie in dit systeem is opgenomen is een 
Pr ivacyreg lement van kracht. 

Aangezien de vluchtel ingen niet eerder in een eigen huis kunnen wonen 
dan wanneer zij zich enigszins verstaanbaar kunnen maken in de Neder-
landse taal en zij globaal kennis hebben genomen van de meest voorko-
mende situaties in het dageli jks leven, is een programma opgesteld, dat 
hen in staat stelt om in een korte ti jd een relatief grote hoeveelheid 
kennis en vaardigheden op te doen. Dit programma bestaat uit een 
intensieve training van 6 weken, 25 lesuren per week, met als onderwerpen: 
kennismaking, de markt, de winkels, het postkantoor, de bank, het 
openbaar vervoer en de gezondheidszorg. Naast deze thema's wordt 
voor l icht ing gegeven op het gebied van de sociale wetgev ing, het 
onderwi jsstelsel, culturele verschil len tussen verschil lende groepen, 
contacten met diverse instanties en door de vluchtel ingen zelf ingebrachte 
onderwerpen. 

Indien de vluchtel ingen na dit cursusprogramma nog niet in de gemeente 
kunnen worden gehuisvest, word t dit programma vervolgd met de 
onderwerpen: wonen, budget ter ing, werk, onderwijs, vri je t i jd , verkeer. 
Dit programma kan eventueel in de gemeente van huisvesting worden 
afgemaakt. 

Bovengenoemd programma word t verpl icht gevolgd door alle vluchte-
l ingen boven de 1 6 jaar. De leerpl icht igen gaan gedurende hun verbli jf in 
het opvangcentrum naar de basisschool of de internationale schakelklas. 
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Om iedere vluchtel ing zo optimaal mogelijk te laten profiteren van het 
taal- en introduct ieprogramma, worden de vluchtelingen in niveaugroepen 
van maximaal 12 personen ingedeeld. In de groepen bevinden zich 
uitsluitend vluchtel ingen met dezelfde taalachtergrond. Om geen ti jd 
verloren te laten gaan van het korte verbli jf in het opvangcentrum, 
beginnen de lessen alti jd op de eerste maandag van de tweede volle 
week na aankomst. Dit betekent, dat het aantal lesgroepen - en dus het 
aantal benodigde docenten - afhankelijk is van de grootte en samenstell ing 
van de dan in het centrum aanwezige vluchtel ingengroep(en). 

6.1.3 Huisvesting van vluchtelingen en asielgerechtigden in de gemeente 

Toen het opvang- en welzijnsbeleid in 1981 moest worden gereorgani-
seerd, is, conform de wens van de Tweede Kamer, gekeken naar een 
grotere inbreng van de gemeenten dan daarvoor. In nauw overleg met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd het nieuwe opvang-
model ontwikkeld, waarbi j opvang, introductie, maatschappeli jke 
oriëntatie alsmede het overige welzijnsbeleid voor vluchtel ingen voor een 
groot deel in en door de gemeenten zou moeten plaatsvinden. Thans 
vormt de opvang en het verdere welzijnsbeleid voor vluchtel ingen een 
vloeiend verlopend proces, waarbi j de centrale opvang, de huisvesting 
van de vluchtel ingen en het integratieproces in de gemeente één geheel 
vormen. 

Bij de ontwikkel ing van bovengenoemd beleid is met name gekeken 
hoe de gemeenten op een zo adequaat mogelijke wijze op de komst van 
de vluchtel ingen zouden kunnen inspelen. Het bleek, dat groepsgewijze 
huisvesting voor alle partijen het meest wenselijk is: voor het rijk, omdat 
een groot deel van de vluchtel ingen groepsgewijs naar Nederland komt; 
voor de gemeenten, omdat er dan speciaal voor de opvang van de 
betrokken groep een (tijdelijk) apparaat kan worden opgezet; en v o o r d e 
vluchtel ingen zelf, omdat velen van hen er de voorkeur aan geven om bij 
elkaar te blijven en elkaar te steunen in de voor hen meestal totaal nieuwe 
omgeving. 

In een aantal gevallen echter is huisvesting samen met de overige 
nieuw aangekomen vluchtel ingen niet mogelijk of gewenst. In het geval 
van directe gezinshereniging wordt alti jd gezocht naar huisvesting met 
het gezinslid dat reeds in ons land verblijft. Ook als nieuw aangekomen 
vluchtel ingen lossere famil iebanden met Nederland hebben, wil len zij het 
liefst dicht bij hun famil ieleden worden gehuisvest. Aan die wens wordt 
zo veel mogeli jk gehoor gegeven. En hoewel het voor de gehandicapte 
vluchtel ingen en hun gezinsleden het prettigst is om samen met de 
andere vluchtel ingen tegeli jk te worden gehuisvest, maakt de aard van 
hun handicap en de plaats waar zich de beste behandelingsmogeli jkheid 
bevindt, dit niet altijd mogeli jk. Een probleem apart vormen de minderjarige 
alleenstaanden. Voor hen voorziet de door het ministerie van Just i t ie 
gesubsidieerde st icht ing «De Opbouw» in de voogdij . Om reden van 
pedagogische aard is het deze st ichting niet altijd gelukt om een oplossing 
te vinden in de gemeente waar de groepsleden gehuisvest worden met 
wie de jongeren aanvankelijk in het vluchtel ingen-opvangcentrum 
verbleven. 

Echter, in de andere gevallen vindt groepsgewijze huisvesting plaats. 
Het gaat hierbij om ongeveer 1/3 van het aantal jaarlijks naar ons land 
komende uitgenodigde vluchtel ingen. E.e.a. betekent, dat jaarlijks een 
aantal zogeheten «kerngemeenten» in staat en bereid moeten worden 
bevonden om aan 30 -90 vluchtel ingen tegelijkerti jd woonru imte aan te 
bieden. 

Zoals reeds gesteld, is het «in-huis-model» erop gericht de vluchtel ingen 
zo spoedig mogeli jk aan de gemeente van definitieve huisvesting over te 
dragen. Beleid en budget zijn dan ook afgestemd op een verbli j f in de 
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centrale opvang van maximaal 3 maanden. Zoals uit bijlage 1 blijkt, is het 
tot nu toe zeer wel gelukt om gemiddeld binnen de gestelde termijnen te 
blijven. Het is echter, met name waar het om groepsgewijze huisvesting 
gaat, verre van gemakkelijk om dit te bereiken. Kernpunt hierbij vormt de 
beschikbaarheid van voldoende woningen op het juiste tijdstip. De 
Regeling Rijksvoorkeurswoningen (RVK) is het instrument waarmee tijdig 
van tevoren inzicht wordt verkregen in de bouwstromen overal in ons land 
en waarmee een claim kan worden gelegd op de benodigde woningen. 

De RVK houdt in, dat het Rijk kan beschikken over ca. 5% van de 
nieuwgebouwde woningwetwoningen. De gegevens over deze woningen 
worden door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer al in een vroeg stadium aan het ministerie van WVC 
verstrekt. Bij laatstgenoemd ministerie worden deze gegevens opgenomen 
in een geautomatiseerd systeem, het Woning Bemiddelings Systeem, 
waardoor het mogelijk is vraag en aanbod snel en op adequate wijze op 
elkaar af te stemmen. 

Het zoeken naar passende huisvesting vindt zo veel mogelijk reeds 
plaats vóór de aankomst in Nederland. Potentiële (kern)gemeenten 
worden - op basis van de beschikbare gegevens m.b.t. de bouwstromen 
- verzocht te bezien of zij bereid en in staat zijn een groep vluchtelingen 
te huisvesten. Aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens 
van omvang en aard van de vluchtelingengroep alsmede een intern 
onderzoek naar de opvangmogelijkheden, wordt door de gemeente 
positief of negatief beslist. De ervaring is, dat slechts weinig gemeenten 
een afwijzende houding aannemen. Het lukt de gemeente echter niet 
altijd om alle voorbereidingen op tijd te treffen en een kant en klaar 
opvangplan op tijd op te stellen. Het ministerie van WVC is de gemeenten 
daarom zoveel mogelijk behulpzaam bij de voorbereidingen. 

In het geval van gezinshereniging neemt dit ministerie contact op met 
de gemeente om te informeren of de eerder toegekende woning groot 
genoeg is om het hele gezin te huisvesten. Is de woning te klein om de 
nieuwkomers erbij te plaatsen, dan wordt de gemeente verzocht om de al 
in de gemeente woonachtige vluchtelingen opnieuw op de speciale lijst 
van woningzoekenden te plaatsen. De pas gearriveerde gezinsleden 
wachten in de centrale opvangcentra de definitieve huisvesting van het 
gehele gezin af. 

Op dit moment is een Huisvestingswet in voorbereiding, waarvan het 
ontwerp om advies is gezonden naar de Raad van State. Hierin wordt 
onder meer geregeld dat woningzoekenden ten aanzien van wie van een 
rijksverantwoordelijkheid kan worden gesproken, zoals bijvoorbeeld 
vluchtelingen, binnen een door het Rijk gestelde termijn aan passende 
huisvesting kunnen worden geholpen. Teneinde de tijdige huisvesting van 
bedoelde woningzoekenden zeker te stellen, kan de Minister van VROM 
aan gemeenten die blijkens overleg de bij hen voorgedragen woningzoe-
kenden niet tijdig (voor wat betreft vluchtelingen drie maanden na 
aankomst in Nederland) willen huisvesten, een aanwijzing geven. Op deze 
gemeenten berust vervolgens een rechtsplicht tot huisvesting van de 
betreffende kandidaten. 

Naast dit instrument heeft het Rijk nog de mogelijkheid van art. 67 van 
de Woningwet en de daarop gebaseerde RVK, waarbij via subsidievoor-
waarden woningen voor onder meer deze personen worden gereserveerd. 

Wanneer met bovenstaand instrumentarium in de praktijk toch in een 
aantal gevallen - ondanks alle medewerking van VROM - de drie maan-
den-termijn overschreden zou worden kan dit leiden tot een kostenverho-
ging. (Bij een gemiddelde overschrijding van de opvangduur met twee 
maanden zouden de meerkosten, bij het huidige quotum, f3.30 min. 
belopen.) 
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Ook individueel naar Nederland gekomen vluchtelingen en asielgerech-
tigden kunnen desgewenst via de RVK worden gehuisvest. 

6.1.4 De opvang in gemeenten van uitgenodigde vluchtelingen en 
individueel naar Nederland gekomen vluchtelingen en asielgerechtigden 

Het grootste deel van het opvangprogramma vindt plaats in de gemeente 
van definitieve huisvesting. De voorbereidingen vinden meestal in nauw 
overleg met het ministerie van WVC plaats. Zo wordt de gemeente 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de aankomst van uitgenodigde vluchtelin-
gen op vliegveld Schiphol. Ook vindt een aantal voorbereidingsgesprekken 
plaats, waarin de aanpak en opzet van het opvangproject, alsmede 
informatie over de vluchtelingen zelf aan de orde komen. Het ministerie 
van WVC neemt deel aan door de gemeente georganiseerde voorlich-
tingsavonden t.b.v. potentiële vrijwilligers (gastgezinnen, contactpersonen) 
en plaatselijke instellingen. 

Binnen het gemeentelijke apparaat zijn diverse afdelingen betrokken bij 
de opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie van vluchtelingen. 
Veelal wordt een gemeentelijke werkgroep opvang vluchtelingen gefor-
meerd, waarin alle betrokken afdelingen participeren. Het ministerie van 
WVC neemt desgevraagd deel aan deze werkgroep opvang, meestal via 
een medewerker van het provinciale bureau Landelijk Contact. 

Bij de groepsgewijze huisvesting van vluchtelingen in een kerngemeente, 
wordt een uitgebreider opvangprogramma opgezet dan bij de huisvesting 
van één of enkele vluchtelingen. Voorzieningen die te kostbaar zijn om 
voor één of enkele vluchtelingen te treffen, kunnen wel tot stand komen 
bij een groter aantal vluchtelingen. Het is dan mogelijk een tolk, een 
coördinator opvang en taaldocenten aan te stellen. Bij de opvang van één 
of enkele vluchtelingen zal meer aansluiting moeten worden gezocht bij 
bestaande voorzieningen. 

Teneinde de gemeente financieel in staat de stellen de opvang, 
introductie en maatschappelijke oriëntatie van vluchtelingen te verwezen-
lijken, staan een aantal rijksbijdragen ter beschikking, die met ingang van 
1 januari 1985 worden verstrekt op grond van de Rijksregeling Welzijnswerk 
Minderheden. 

Het betreft de volgende reeks rijksbijdragen, nl. f5000 voor de eerste 
fase van opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie, f 1000 voor 
voortgezette maatschappelijke oriëntatie en f875 voor sociaal culturele 
activiteiten. Deze drie rijksbijdragen hebben ieder een eigen bestemming 
en sluiten logisch op elkaar aan. De gemeente is in belangrijke mate vrij 
om al naar gelang de plaatselijke omstandigheden de beschikbaar 
gestelde middelen te besteden. Als minimum voorwaarde voor de eerste 
rijksbijdrage van f 5000 geldt dat de gemeente een programma opstelt, 
dat in ieder geval omvat: 

a. minimaal 480 uren alfabetiseringsactiviteiten in de Nederlandse taal 
voor vluchtelingen die niet meer volledig leerplichtig zijn en die analfabeet 
zijn; 

b. minimaal 400 uren les in de Nederlandse taal voor vluchtelingen die 
niet meer volledig leerplichtig zijn en die geen analfabeet zijn; 

c. maatschappelijke oriëntatie. 

De beschikbare rijksbijdragen vormen een aanvulling op bestaande 
regelingen op onder meer het gebied van de volwasseneneducatie. Op 
deze wijze wordt een goede startpositie geboden aan de vluchteling. De 
rijksbijdragen worden verstrekt als afkoopsom, een gemiddeld bedrag dat 
in verreweg de meeste gevallen voldoende blijkt te zijn. 

De twee kernbegrippen introductie en maatschappelijke oriëntatie 
kunnen als volgt nader worden aangeduid. 
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Als introductie worden beschouwd werkzaamheden die zijn gericht op 
het zo spoedig mogelijk zelfstandig functioneren in de Nederlandse 
samenleving, waaronder alfabetiseringsactiviteiten en lessen in de 
Nederlandse taal en begeleiding bij het dagelijks functioneren. Onder 
maatschappelijke oriëntatie worden verstaan werkzaamheden, gericht op 
het leren van sociale en instrumentele vaardigheden. 

In het opvangcentrum wordt reeds een begin gemaakt met de introduc-
tie-activiteiten en maatschappelijke oriëntatie. Het is van belang dat deze 
werkzaamheden zo snel mogelijk na de huisvesting in een gemeente 
worden voortgezet, omdat de pas verworven kennis anders weer verloren 
gaat. 

In vrijwel alle gevallen nemen vrijwilligers (gastgezinnen, contactperso-
nen) een belangrijke rol in bij de begeleiding van de vluchtelingen bij het 
dagelijks functioneren. Vooral in de beginfase komt hun betrokkenheid 
van pas, als de vluchteling te maken krijgt met het inrichten en gebruiksklaar 
maken van de woning. Na een aantal weken tot maanden is de vluchteling 
al meer in staat zelfstandig de dagelijkse zaken te regelen. De relatie 
tussen de vrijwilliger en de vluchteling verandert dan van karakter. De 
bemoeienis van de vrijwilligers wordt minder. Soms onstaat een duurzame 
vriendschappelijke band tussen de vrijwilliger en de vluchteling. 

Ten behoeve van de vrijwilligers en de vluchtelingen is veelal een 
medewerker van de GSD of van het AMW beschikbaar voor advies en 
hulp. In kerngemeenten is het mogelijk voor een periode van één a twee 
jaar een maatschappelijke begeleider of coördinator opvang specifiek 
hiervoor aan te stellen. 

Leerplichtige vluchtelingen maken na de verhuizing naar een gemeente 
gebruik van het regulier onderwijs, meestal de basisschool of de lnterna-
tionale Schakelklas. Bij een bepaald aantal leerlingen staan extra faciliteiten 
van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ter beschikking. 

Het «in-huis-model» is gericht op een intensieve aandacht van de 
rijksoverheid en de gemeente voor de vluchteling gedurende de eerste 
fase van het inburgeringsproces. De specifieke aandacht voor de vluchte-
ling wordt geleidelijk verminderd. Na een periode van drie tot vijf jaar 
dient de vluchteling in staat te zijn zelfstandig te functioneren in de 
maatschappij. Hij/zij is dan aangewezen op de algemene voorzieningen 
en instellingen. 

Met uitzondering van het opvangprogramma in een centraal opvangcen-
trum van het ministerie van WVC gelden alle in deze paragraaf genoemde 
voorzieningen ook voor individueel naar Nederland gekomen vluchtelingen 
en asielgerechtigden. 

Voor 1987 e.v. wordt budgettair rekening gehouden met de opvang en 
huisvesting van 800 overgebrachte vluchtelingen (d.w.z. 500 onder het 
quotum uitgenodigde vluchtelingen alsmede in totaal 300 Vietnamese 
schipbreukelingen en gezinsherenigingsgevallen) alsmede 1000 individu-
eel naar Nederland gekomen vluchtelingen en asielgerechtigden. 

6.1.5 Het welzijnsbeleid t.a.v. vluchtelingen en asielgerechtigden 

In de eerste fase van het inburgeringsproces wordt door een intensief 
programma van opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie 
gestreefd naar het bieden van een goede startpositie van de vluchteling 
in de samenleving. Aan het eind hiervan neemt de specifieke en extra 
aandacht voor de vluchteling af. 
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Na deze fase wordt het beleid t.a.v. vluchtelingen in de meer reguliere 
banen geleid waarlangs ook het beleid t.a.v. andere minderheden 
verloopt. Enerzijds is voorzien in een landelijke steunfunctie, anderzijds 
wordt organisatievorming onder vluchtelingen zelf gestimuleerd. 

De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) wordt gesubsidieerd 
als landelijke steunfunctie t.b.v. vluchtelingen. Haar belangrijkste taak is 
het bevorderen van de toegankelijkheid en toerusting van de algemene 
voorzieningen en instellingen voor vluchtelingen. De VVN geeft op 
verzoek van de gemeenten waar vluchtelingen zijn of worden opgevangen, 
voorlichting. Ook ontvangt de VVN subsidie om activiteiten van beginnende 
landelijke organisaties van vluchtelingen te ondersteunen en begeleiden. 

Na afloop van de periode van intensieve eerste opvangactiviteiten en 
maatschappelijke begeleiding, dreigen vele vluchtelingen in een «gat» te 
vallen. Het gevaar van isolement dreigt. Dit moet voorkomen worden, 
temeer omdat in deze fase veelal de psychosociale problemen van 
vluchtelingen manifest worden. 

Naast adequate hulpverlening is ook een kader noodzakelijk waarin 
vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, waarin vluchtelingen de kans 
krijgen om hun potentiële zelfredzaamheid te ontwikkelen en te ontplooien. 

Het moment dat men zich bewust wordt van de eigen positie in de 
Nederlandse samenleving, verschilt per groep of individu. Maar vrijwel 
alle vluchtelingen hebben in de tweede fase van het inburgeringsproces 
behoefte aan ontmoeting met landgenoten en het opzetten van eigen 
activiteiten. Men wil zich veelal gezamenlijk inzetten voor de verbetering 
van de maatschappelijke positie. Aanvullende welzijnsactiviteiten - activi-
teiten gericht op emancipatie, participatie, cultuurbeleving, relatieverbe-
tering en belangenbehartiging - kunnen een belangrijke functie hebben in 
het proces waarin vluchtelingen zich een gelijkwaardige positie in de 
samenleving proberen te verwerven. Dit kunnen zowel activiteiten gericht 
op de vluchtelingen zelf als activiteiten gericht op de hen omringende 
samenleving zijn. 

Omdat voor organisatievorming een relatief groot aantal deelnemers is 
vereist en de vluchtelingen/asielgerechtigden verspreid over ons land zijn 
gehuisvest, komen alleen landelijke vluchtelingenorganisaties voor 
subsidie in aanmerking. Als gebleken is dat een door de VVN begeleide 
organisatie voldoende levensvatbaar is en een voldoende groot draagvlak 
heeft, worden landelijke organisaties van vluchtelingen rechtstreeks door 
het ministerie van WVC gesubsidieerd. Zo ontvingen in 1986 de Associatie 
van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN), de Gemeenschap 
van Chinees-Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (CVVN), de Vereniging 
van Ethiopiërs in Nederland (VEN) en de Vereniging van Oegandese 
Vluchtelingen (SUHU) subsidie voor in het bovenomschreven kader 
vallende activiteiten. Verder werd in 1986 het project Nazorg Latijnsame-
rikaanse Vluchtelingen gesubsidieerd. Een aantal van de binnen dit 
project ontwikkelde activiteiten zal worden overgenomen door de 
landelijke organisatie van Latijnsamerikaanse vluchtelingen (ANELA), die 
de komende jaren eveneens subsidie zal ontvangen. Naar verwachting 
zullen in de komende jaren ook nog enkele andere nieuwe landelijke 
organisaties van vluchtelingen worden gesubsidieerd. Deze subsidies 
worden overigens in principe voor een beperkte periode van 10 a 15 jaar 
beschikbaar gesteld, omdat, wanneer zich uit de jaarlijks toegelaten 
vluchtelingen nieuwe organisaties vormen, een geleidelijke verschuiving 
van de subsidie voor landelijke activiteiten naar deze nieuwe organisaties 
plaatsvindt. 
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6.2 Medische voorzieningen voor vluchtelingen en 
asielgerechtigden 

Vluchtelingen en asielgerechtigden hebben in principe recht op en 
toegang tot de medische voorzieningen in ons land. Vluchtelingen en 
asielgerechtigden die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen 
worden na aanmelding bij de vreemdelingenpolitie verwezen naar een 
consultatiebureau voor tuberculosebestrijding. Uitgenodigde vluchtelingen 
worden in de eerste week na binnenkomst op TBC gecontroleerd door het 
consultatiebureau in de plaats waar het opvangcentrum zich bevindt. Zij 
worden direct ingeschreven bij een huisarts. Een eerste tandheelkundige 
sanering vindt gedurende het verblijf in het opvangcentrum plaats en 
wordt gefinancierd uit de middelen die het ministerie van WVC beschikbaar 
heeft t.b.v. de opvang van uitgenodigde vluchtelingen. 

Daarna worden zij halfjaarlijks gecontroleerd en behandeld naar gelang 
de verstrekkingen van de ziektekostenverzekering. 

Ook wordt in de eerste week na binnenkomst een eerste medisch 
onderzoek verricht door het CGV. De huisarts wordt van de bevindingen 
op de hoogte gebracht. Zonodig worden adviezen over verder benodigd 
onderzoek of begeleiding gegeven. 

Tijdens het verblijf in het opvangcentrum worden zij sinds de opheffing 
van het vrijwillig ziekenfonds per 1 april 1986 voor ziektekosten verzekerd 
bij een particuliere ziektekostenverzekering. Dit echter met uitzondering 
van de risico's welke voorzienbaar zijn vóór hun komst naar Nederland. 
Dit zal in de praktijk vooral de gehandicapte vluchtelingen kunnen 
betreffen. Na uitplaatsing vallen zij in het algemeen onder de ABW en 
worden dientengevolge verplicht bij een ziekenfonds verzekerd. 

In eerste instantie is men er van uit gegaan dat reguliere gezondheids-
zorg- en welzijnsinstellingen voldoende toegerust zouden zijn om de 
medische en psychologische problemen van de vluchtelingen op te 
vangen. Sedert de komst van de Latijns-amerikaanse vluchtelingen in 
1973, kwamen er in toenemende mate signalen van o.a. artsen van 
Amnesty International en van diverse organisaties van en voor vluchtelin-
gen, dat er behoefte bestond aan meer specifieke gezondheidszorg. 
Onbekendheid met culturele achtergronden, taalbarrières, onbekendheid 
met mogelijke gevolgen van geweld en gedwongen migratie e.d. droegen 
er toe bij dat er in de reguliere gezondheidszorg problemen ontstonden 
bij de hulpverlening aan vluchtelingen. 

Bij de komst van grote groepen Vietnamese bootvluchtelingen in 1979 
werd het besluit genomen een Centraal Medisch Team voor vluchtelingen 
in te stellen, ondergebracht bij het toenmalige ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. Aanvankelijk lag de nadruk van de werkzaam-
heden op de eerste medische opvang. Toen na verloop van tijd de 
aandacht meer gericht kon worden op vluchtelingen die al langer in 
Nederland verbleven, bleek dat veel medische klachten voortkwamen uit 
psychosociale problematiek. In 1982 werd het team, bestaande uit 3 
artsen, uitgebreid met 3 nazorgconsulenten (maatschappelijk werkenden) 
en werd de naam veranderd in Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen 
(CGV). 

Tot op heden heeft het CGV ca. 6500 vluchtelingen gezien in het kader 
van een eerste medisch onderzoek kort na binnenkomst in Nederland. 
Daarnaast is het Centrum geconsulteerd door ruim 1 500 vluchtelingen 
die al langer in Nederland verblijven en pas gearriveerde zgn. asielzoekers. 
Zoveel mogelijk huisartsen en andere lokale instanties worden betrokken 
bij de hulpverlening en wordt advies gegeven over verdere begeleiding. 
Consultatie aan huisartsen en andere hulpverleners neemt bij het CGV 
een belangrijke plaats in. 
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De klachten waarmee het CGV geconfronteerd wordt, zijn over het 
algemeen het gevolg van ondervonden geweld (gevangenschap, martelin-
gen, onderduiken, bedreigingen) in het land van herkomst, de gedwongen 
migratie, geweld tijdens de vlucht (bv. piraterij), langdurig verblijf in een 
vluchtelingenkamp (ondervoeding, besmettelijke ziekten e.d.) en ook van 
de sociale situatie in Nederland (werkloosheid, taal- en cultuurbarrières, 
het ontbreken van sociale netwerken). 

Groepen die speciale aandacht krijgen zijn de gehandicapte vluchtelingen 
die in het kader van het sub-quotum voor gehandicapte vluchtelingen 
uitgenodigd worden, vrouwen die een vorm van sexueel geweld hebben 
ondergaan en in het algemeen die vluchtelingen die klachten vertonen die 
passen in het posttraumatisch stress-syndroom (in sommige gevallen 
bekend als KZ-syndroom). Zowel uit de literatuur als uit eigen ervaringen 
is bekend dat zgn. stressfull life-events medische en psychische gevolgen 
kunnen hebben die zowel vlak na het trauma als op langere termijn tot 
uiting kunnen komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele vluchte-
lingen die in eerste instantie «gezond» lijken te zijn, op langere termijn (bij 
tegenslag, confrontatie met het verleden, e.d.) medische en psychische 
problemen krijgen die niet direct door hulpverleners begrepen worden, 
met name niet wanneer deze onvoldoende op de hoogte zijn van de 
problematiek. Teneinde hulpverleners meer inzicht te kunnen bieden bij 
de herkenning van deze klachten is het CGV gestart met een onderzoek 
waarin de lichamelijke en psychische klachten van vluchtelingen systema-
tisch beschreven en geordend worden. Het CGV werkt samen met de 
Sociaal Psychiatrische Dienst voor Latijnsamerikaanse vluchtelingen 
(SPD-LAV), ondergebracht bij de RIAGG Centrum/Oud West, te Amster-
dam. Deze dienst is begin 1986 gestart met haar doelgroep te verbreden 
naar andere nationaliteiten. Men is voornemens ook in andere RIAGG's 
activiteiten te ontwikkelen die overeenkomen met die van de SPD-LAV 
Amsterdam. In 1982 is een afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis te 
Wolfheze opengesteld voor klinisch psychiatrische behandeling van 
Vietnamezen. 

Op medisch specialistisch gebied werd in toenemende mate de 
behoefte gevoeld aan een speciaal team dat tijd en aandacht zou kunnen 
besteden aan de specifieke problematiek van vluchtelingen. In 1984 werd 
op initiatief van het CGV een samenwerkingsverband met het Academisch 
Ziekenhuis te Leiden tot stand gebracht. Dit multidisciplinaire team 
adviseert over evt. noodzakelijk onderzoek en behandeling en voert dit zo 
nodig uit. Sinds medio 1984 werden ca. 70 vluchtelingen (voornamelijk 
martelingsslachtoffers) door het team besproken, onderzocht resp. 
behandeld. Het CGV draagt daarbij zorg voor nazorg en terugverwijzing 
naar lokale instanties. Bij het toenemen van het aantal vluchtelingen in 
Nederland is ook het aantal dat medische en psychosociale problemen 
krijgt, toegenomen. Zowel het risico van import van infectieziekten als van 
het optreden van gevolgen van ondergaan geweld (in welke vorm dan 
ook) blijven onverminderd aanwezig. 

Bij de verhoging van het quotum zal het team van het CGV worden 
uitgebreid met 2,7 medewerkers. 

6.3 Werkgelegenheid 

6.3.1 Algemeen 

M.b.t. de huidige arbeidsmarktsituatie van vluchtelingen is geen exact 
cijfer te geven over de werkloosheid. In het algemeen kan worden gesteld 
dat het werkloosheidspercentage onder allochtonen aanzienlijk hoger is 
dan dat voor autochtonen. Dit geldt in nog veel sterkere mate voor de 
vluchtelingen onder de allochtonen: voor hen werd reeds ultimo 1983 het 
werkloosheidspercentage geschat op circa 50. 
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De werkloosheid van vluchtelingen is cijfermatig gezien niet afzonderlijk 
te onderscheiden daar zij deel uitmaakt van een restgroep waartoe o.a. 
ook de Chinezen behoren. Deze groep bestaat per ultimo april 1986 uit 
ca. 12.100 personen, waarvan ca. 9600 mannen en ca. 2500 vrouwen. 

In december 1984 is met de Bijzondere Tweede Kamercommissie 
Minderheden in een Mondeling overleg van gedachten gewisseld over de 
totstandkoming van een werkgelegenheidsprogramma voor uitgenodigde 
vluchtelingen. 

Dit gebeurde aan de hand van een brief van 6 augustus 1984 die door 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens 
de Minister van WVC werd geschreven in reactie op een in opdracht van 
SoZaWe uitgevoerd onderzoek. 

De Kamercommissie verklaarde zich akkoord met de uitgangspunten 
en inhoud van een dergelijk programma, voor zover verwoord in de brief. 

Tijdens het Mondeling Overleg is door de Staatssecretaris van SoZaWe 
toegezegd de doelgroep van een nog nader te ontwikkelen programma 
niet te beperken tot uitgenodigde vluchtelingen maar uit te breiden tot 
alle vluchtelingen (A-status) en voor 1 januari 1986 de Kamer een nadere 
uitwerking van het programma toe te zenden. Toezending hiervan is op 
20 december 1985 geschied. 

De navolgende invulling van de aanbodgerichte benadering van 
vluchtelingen beperkt zich tot de grote lijnen. Op 8 april 1986 is aan de 
(gewestelijke) arbeidsbureaus een circulaire terzake gestuurd, die 
inhoudelijk meer gedetailleerd is. Na aanstelling van de consulenten (zie 
paragraaf 6.3.3) zal met de uitvoering worden gestart. 

6.3.2 Uitgangspunten 

Het programma is (in regel) bestemd voor vluchtelingen die nog geen 2 
jaar in ons land verblijven. Daarna is het beleid op hen van toepassing 
zoals dat door SoZaWe voor minderheden in het algemeen op het terrein 
van de arbeidsvoorziening wordt gevoerd. Over dit minderhedenbeleid is 
onder para 6.3.7 nog een toelichting opgenomen. Deelname aan het 
programma geschiedt op vrijwillige basis. Slechts diegenen komen in 
aanmerking voor wie deelname noodzakelijk is om zich een redelijke 
uitgangspositie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verwerven. Op 
vluchtelingen die langer in ons land verblijven en voor asielgerechtigden 
is het regulier arbeidsmarktbeleid minderheden van toepassing met dien 
verstande dat voor hen de inschrijvingsduur geen criterium is bij de 
toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen. 

6.3.3 Bemiddelingsplan 

In samenspraak met de individuele werkzoekende zal voor elke in 
aanmerking komende vluchteling een bemiddelingsplan worden opgesteld. 

Een bemiddelingsplan is een plan van actie, waarin wordt opgenomen 
of en op welke wijze het volgen van extra taalcursussen, scholing en/of 
het opdoen van werkervaring noodzakelijk is voor de vluchteling om een 
reële kans te maken op een arbeidsplaats die enerzijds spoort met de 
wensen, opleiding en werkervaring van de werkzoekende en die anderzijds 
functie-eisen kent waar de werkzoekende redelijkerwijs gesproken aan 
kan voldoen. 

Onder andere ten behoeve van de opstelling van zulke bemiddelings-
plannen zullen twee arbeidsconsulenten worden aangetrokken. Met 
ingang van 1986 zijn daarvoor op de begroting van SoZaWe middelen 
geraamd. Ontwikkeling en uitvoering van deze plannen geschieden in 
twee fasen, namelijk tijdens de centrale opvang en de meer op uitvoering 
gerichte fase na de inhuisplaatsing. 
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6.3.4 Centrale opvangfase 

Met de uitgenodigde vluchtelingen zal in de centrale opvang, gelijktijdig 
met het juridische en sociale intakegesprek, een gesprek worden gevoerd 
over de opleiding en werkervaring van de vluchtelingen. 

Daarnaast worden in het kader van het bestaande introductieprogramma 
de vluchtelingen voorgelicht over de (on)mogelijkheden die de arbeids-
markt in ons land te bieden heeft. 

In de week na afloop van het eerste deel van het taal- en introductie-
programma zullen in individuele gesprekken de bestaande beroepswensen 
worden afgestemd op de eisen van de Nederlandse arbeidsmarkt zodat 
deze een realistisch karakter gaan dragen. Aan de hand van het geheel 
van gegevens over de wensen, opleiding en werkervaring zullen de 
arbeidsconsulenten een bemiddelingsplan opstellen dat nadrukkelijk nog 
een voorlopig karakter kent. Het kan voorkomen dat de eventuele uitvoering 
van een opgesteld bemiddelingsplan gebonden is aan enkele regio's 
bijvoorbeeld omdat de benodigde opleidingsfaciliteiten elders niet 
aanwezig zijn. 

In die gevallen zal er bij de inhuisplaatsing rekening mee worden 
gehouden, mits de groepsgewijze huisvesting binnen drie maanden niet 
wordt verstoord. 

6.3.5 De fase van uitvoering 

De arbeidsconsulenten zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen 
met het G.A.B, in de regio van vestiging zodat de vluchteling zich als 
werkzoekende kan laten inschrijven en het G.A.B, kan anticiperen op de 
uitvoering van het bemiddelingsplan. Dit voorkomt, dat de vluchteling 
wordt geconfronteerd met (lange) wachttijden voor hij of zij kan deelnemen 
aan scholingsvoorzieningen. 

Het G.A.B, zal vervolgens in overleg met derden, waaronder de 
gemeente van opvang, het voorlopige bemiddelingsplan aanpassen aan 
de gegevenheden van de lokale arbeidsmarkt, overige plaatselijke 
omstandigheden en voorzieningen en aan de taalvaardigheid en de 
snelheid van taalverwerving die de vluchteling bezit. 

In deze fase zal ook voor de vluchtelingen, die niet centraal zijn 
opgevangen, eventueel in overleg met de arbeidsconsulenten, een 
bemiddelingsplan worden opgesteld. 

De opvanggemeenten ontvangen in het kader van het «in-huis-model» 
van het ministerie van WVC een rijksbijdrage ten behoeve van de opvang, 
introductie en maatschappelijke oriëntatie van vluchtelingen. De minimale 
eis is dat de gemeenten met deze rijksbijdrage 400 c.q. 480 taallessen 
t.b.v. alfabeten, c.q. analfabeten bekostigen. Het bemiddelingsplan zal 
voor zover mogelijk mede worden afgestemd op de taal- en introductie-
activiteiten die de gemeenten aanbieden. 

Hierop aansluitend is het mogelijk om in samenspraak met het betref-
fende gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor de inburgering van 
vluchtelingen, het bemiddelingsplan en de inburgeringsactiviteiten op 
elkaar af te stemmen. 

In principe kunnen alle instrumenten waarover de Directeur G.A.B, 
beschikt voor de uitvoering van het bemiddelingsplan worden aangewend. 

Dit zal geschieden in aanvulling op de taal- en introductie-activiteiten 
die de vluchtelingen als onderdeel van het inhuismodel reeds onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente (hebben) ontvangen. 

Verder kan in het bijzonder worden gedacht aan: 

a. ten behoeve van arbeidsinpassing in de publieke sector 
- toepassing van de Werkgelegenheidsverruimende Maatregel (WVM) 
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voor de duur van maximaal één jaar eventueel in samenhang met de 
toepassing van schol ingsinstrumenten zoals de Studiekostenregel ing 
Werkzoekenden (SKR) of de regeling Samenwerking Overheid en 
Bedrijfsleven (SOB). 

- werken met behoud van uitkering. 

b. ten behoeve van arbeidsinpassing in de marktsector 
- toepassing van de SOB, dat hier ongetwi j fe ld het belangrijkste 

instrument is. Aangezien bij vluchtel ingen ook werkervaring als effectieve 
scholingsti jd zal worden aangemerkt en aldus voor subsidiëring in 
aanmerking komt kan de SOB in dit geval zowel voor het opdoen van 
werkervaring als voor het volgen van vakgerichte scholing worden 
toegepast. 

c. overige voorzieningen 
- Mogel i jke voorzieningen zijn in dit verband voorzieningen die in het 

kader van het beleid met betrekking tot basiseducatie zijn ontwikkeld en 
de toepassing van artikel 36 W W V . 

Randvoorwaarde voor het welslagen van het beleid is dat er a fs temming 
plaatsvindt tussen de plaatselijke beleidssectoren die bij opvang van 
vluchtel ingen zijn betrokken en de Directeur van het G.A.B. 

Terwil le van dit laatste zal bij de toepassing van arbeidsvoorzienings-
maatregelen ten behoeve van de vluchtel ingen die het hier betreft, de 
duur van inschri jving als toepassingsvoorwaarde komen te vervallen. 

6.3.6 Financiering 

De f inanciering van de uitvoering van de opgestelde bemiddel ingsplan-
nen zal geschieden in het kader van het Taakstellend Beleid van de 
Directeur G.A.B., en dus uit het budget, dat deze hiervoor ter beschikking 
staat, ledere directeur kan 10 a 15% van dit budget besteden aan 
aanbodgerichte acties. Aangezien het om hooguit enkele honderden 
personen per jaar gaat, die bovendien nog over het land verspreid worden 
gehuisvest, is de verwacht ing dat vooralsnog geen f inancieel-technische 
knelpunten bij de uitvoering zullen ontstaan die zodanig zijn dat er geen 
financiële ruimte meer zou zijn voor aanbodgerichte acties ten behoeve 
van andere in aanmerking komende categorieën. 

6.3.7 De functie van arbeid 

Arbeid is belangrijk als een factor die door zijn integrerende werking de 
vluchtel ingen helpt om zich in onze samenleving staande te houden en 
daarin een eigen plaats te vinden. Het ministerie van WVC en van 
SoZaWe hopen dat de hierboven aangekondigde voornemens hieraan 
kunnen bi jdragen. 

Het zal duideli jk zijn dat de realisatie van bovengenoemde voornemens 
terwil le van de samenhang en effectiviteit dient te worden afgestemd op 
het beleid van de opvanggemeenten. 

Het ministerie van WVC en van SoZaWe wil len dan ook met de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten over dit onderwerp binnenkort van gedach-
ten wisselen. 

Met betrekking tot het onder paragraaf 6.3.2 genoemd beleid zoals dat 
voor minderheden op het terrein van de arbeidsvoorziening word t 
gevoerd valt nog het volgende op te merken. 

Doelstell ing is dat minderheden op voet van geli jkheid met Nederlanders 
gebruik moeten kunnen maken van de arbeidsvoorzieningsmaatregelen. 
Daar waar hetzij door gebrek aan voldoende vooropleiding, dan wel door 
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal een achterstand t.o.v. 
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Nederlanders bestaat, worden extra materiële inspanningen van de zijde 
van SoZaWe gedaan, teneinde deze achterstand te elimineren. 

6.4 Bijstand aan, studiefinanciering voor en inspraak van toege-
laten vluchtelingen en asielgerechtigden 

Toegelaten vluchtelingen (A-status) worden door wat de toepassing 
van de ABW betreft volledig met Nederlanders gelijkgesteld, dat wil 
zeggen dat zij recht op bijstand hebben, alsmede de bevoegdheid tot 
gebruikmaking van de rechtsmiddelen en tot indiening van een verzoek 
om een voorlopige voorziening ex artikel 45 van de ABW. Dit geldt zowel 
voor de door de regering uitgenodigde vluchtelingen als voor vluchtelingen 
die na een individuele asielprocedure tot Nederland zijn toegelaten. 

Ook asielgerechtigden komen in het algemeen in aanmerking voor een 
uitkering ex ABW. 

Uitgenodigde vluchtelingen mogen vanaf de eerste verblijfsdag hier te 
lande geacht worden over een geldige verblijfstitel te beschikken. Dat wil 
zeggen dat deze vluchtelingen, hoewel de beschikking tot toelating nog 
moet worden uitgereikt, in de regel geacht mogen worden vanaf de eerste 
verblijfsdag als «toegelaten vluchtelingen» te worden beschouwd. Zij 
worden doorgaans centraal opgevangen en voor beperkte duur onderge-
bracht in opvangcentra. De hieraan verbonden kosten worden door het 
Rijk gedragen. De vluchtelingen ontvangen in die periode vanwege het 
ministerie van WVC een uitkering voor levensonderhoud, respectievelijk 
een uitkering voor persoonlijke behoeften, één en ander zoveel mogelijk 
naar analogie van het Bijstandbesluit landelijke normering en rekening 
houdend met het feit dat bepaalde uitgaven niet behoeven te worden 
gedaan. Na enkele maanden worden de vluchtelingen in overleg tussen 
het ministerie van WVC en de betrokken gemeente definitief gehuisvest. 
In dit kader worden de kosten van de eerste woning, d.w.z. inrichting, 
woninghuur voor de eerste maand en andere bijkomende kosten met 
behulp van een rijksbijdrage aan de gemeente betaald. De financiering 
voor de woninginrichting geschiedt in de vorm van een renteloze lening. 
Vanaf het tijdstip van hun definitieve vestiging in een gemeente wordt de 
materiële hulpverlening door het Rijk beëindigd en kunnen deze vluchte-
lingen, zo nodig, een beroep doen op de mogelijkheden van de ABW. 

Studiefinanciering t.b.v. toegelaten vluchtelingen die secundair 
onderwijs (in het algemeen de middelbare scholen en het lager en 
middelbaar beroepsonderwijs) volgen, is mogelijk indien zij een erkende 
dagopleiding volgen, vluchteling zijn in de zin van het Vluchtelingenverdrag 
en geen in Nederland woonachtige ouders hebben. In deze gevallen kan 
door de Centrale Directie Studiefinanciering te Groningen een studietoe-
lage worden verstrekt, die geacht moet worden toereikend te zijn voor de 
kosten van studie en levensonderhoud. (Voldoet een vreemdeling niet aan 
voormelde criteria, dan is studiefinanciering doorgaans eerst mogelijk, 
nadat hij drie jaar rechtmatig in Nederland verbleven heeft.) 

Vele in Nederland toegelaten vluchtelingen hebben zich georganiseerd 
in eigen belangenbehartigende en tevens identiteitsorganisaties. Sinds 
1985 werken de meeste van deze organisaties samen in een landelijke 
federatie van vluchtelingenorganisaties in Nederland, gevestigd te 
Utrecht. Deze Federatie is toegelaten tot de Landelijke Advies- en 
Overlegstructuur Minderhedenbeleid, waarbinnen de partners de regering 
gevraagd en ongevraagd adviseren over de hoofdlijnen van het minderhe-
denbeleid en over de evaluatie daarvan, en periodiek met de regering 
over de uitgebrachte adviezen overleg plegen. Over de opzet van deze, 
vooralsnog voor drie jaren ingestelde, structuur heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer bij brief van 23 april 1985, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 16 102, nr. 115, geïnformeerd. 
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6.5 De opvang en begeleiding van individuele asielzoekers 

6.5.1 De opvang van individuele asielzoekers 

Centrale opvang met een intensief taal- en introductieprogramma, de 
huisvesting middels de RVK en de rijksbijdragen aan de gemeenten t.b.v. 
opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie, staan niet ter beschik-
king voor individuele asielzoekers. Immers, deze faciliteiten richten zich 
op inburgering en een zo snel mogelijk zelfstandig functioneren in de 
Nederlandse maatschappij, terwijl in het geval van de asielzoekers niet is 
te voorzien of ze in Nederland zullen worden toegelaten en zich blijvend 
in ons land zullen vestigen. Zij zitten als het ware in een «wachtkamersitu-
atie». Inburgeringsactiviteiten zouden enerzijds valse verwachtingen 
wekken bij de asielzoekers, en anderzijds het toelatingsbeleid kunnen 
frustreren. 

Echter, naarmate de asielprocedure langer duurt, kan enige integratie 
in de Nederlandse maatschappij niet worden vermeden. De asielzoeker 
zal steeds meer contacten met zijn omgeving zoeken èn krijgen. Dit zal 
zeker het geval zijn als de asielzoeker zélf zijn weg in ons land moet zien 
te vinden, maar ook wanneer groepen asielzoekers centraal worden 
opgevangen (zoals thans met de Tamils het geval is) ontstaan banden 
met de omgeving. Deze banden worden veelal nog versterkt doordat 
vrijwilligers ter plaatse activiteiten voor de asielzoekers organiseren. Deze 
activiteiten vormen enigszins een tegenwicht tegen voorkomende 
depressiviteit, apathie en verveling, ontstaan door het gedwongen 
nietsdoen, de onzekerheid over de toekomst en de onzekerheid over 
familie en bekenden in het land van herkomst. 

Tijdens de behandeling van de brief van de Minister van WVC (kamerstuk 
nr. 18 940 nr. 1 6, vergaderjaar 1985-1986) is door het toenmalige lid 
van de Tweede Kamer mevr. Evenhuis-Van Essen een plan gelanceerd om 
alle asielzoekers van overheidswege op te vangen. De faciliteiten die in 
dit verband verstrekt zouden moeten worden, zouden in de eerste plaats 
voor de Tamils moeten gelden. De Minister van WVC heeft de Kamer bij 
brief van 23 juli j l. een model voorgelegd volgens welke alle asielzoekers 
na een kort verblijf in een opvangcentrum onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten zouden kunnen worden opgevangen. Gemeenten worden 
hiertoe dan in staat gesteld d.m.v. een rijksbijdragesysteem. Thans wordt 
een nadere uitwerking van dit voorstel voorbereid. 

De Minister van WVC heeft de Tweede Kamer bij brief van 5 september 
jl. reeds geïnformeerd over de - vooruitlopend op een algemene opvang-
regeling voor asielzoekers - te realiseren opvang van Tamils in gemeenten. 

6.5.2 Medische voorzieningen voor individuele asielzoekers 

Asielzoekers hebben in principe - zoals alle ingezetenen in Nederland -
recht op toegang tot de medische voorzieningen. 

Nadat een asielzoeker zich als zodanig heeft gemeld bij het hoofd van 
plaatselijke politie, wordt deze - zoals alle buitenlanders die een vergunning 
tot verblijf in Nederland verzoeken - verwezen naar een consultatiebureau 
voor tuberculosebestrijding alwaar eerste onderzoek, controle gedurende 
enkele jaren en zonodig behandeling plaats vindt. Tevens vindt inschrijving 
in een ziekenverzekering plaats. Tussen de komst van de asielzoeker en 
inschrijving in een ziekenverzekering kan soms een langere periode zitten. 
In deze periode is de asielzoeker niet verzekerd voor ziektekosten. Indien 
urgente medische hulp noodzakelijk is kan, mits sprake is van een acute 
noodsituatie, een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale 
Dienst. Voor kosten voortvloeiend uit medisch specialistische hulp kan, 
indien het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen (CGV) dit geïndiceerd 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19637, nrs. 1-2 43 



acht, een beroep worden gedaan op de daarvoor gecreëerde Stichting 
Steunfonds Gezondheidszorg Vluchtelingen. 

Bij inschrijving in een ziekenfondsverzekering krijgt de asielzoeker een 
huisarts toegewezen en kan hij rekenen op medische en psychosociale 
zorg van de reguliere gezondheidszorginstellingen. Voor tegemoetkoming 
in de kosten van sanering van het gebit kan hij een beroep doen op de 
Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit wordt niet in alle gevallen toegekend. 
Halfjaarlijkse controle van het gebit kan pas na sanering plaatsvinden. 

Zoals ook voor de uitgenodigde vluchtelingen geldt, hebben vele 
asielzoekers te maken gehad met een of andere vorm van geweld in het 
land van herkomst. Doordat zij, zolang er geen beslissing is genomen 
over hun asielaanvraag, geen recht hebben op huisvesting of werk, 
dreigen zij vaak door hun marginale sociale positie geïsoleerd te raken. 
Voor de asielzoekers die ernstige vernederingen of martelingen gedurende 
gevangenschap hebben doorgemaakt, kan de asielprocedure opnieuw als 
vernedering beleefd worden. Ook kunnen confrontatie met politie en de 
vele verklaringen die gedurende de procedure moeten worden afgelegd 
een herbeleving van het doorgemaakte lijden veroorzaken. 

Daar asielzoekers zich vaak niet als zodanig presenteren bij de hulpver-
leners in de gezondheidszorg worden de medische klachten voortkomend 
uit bovengenoemde problematiek vaak niet begrepen of adequaat 
opgevangen. 

De medische en psychosociale zorg geboden door het CGV, de 
SPD-LAV en andere instanties en de specifieke problematiek waarmee 
deze instellingen geconfronteerd worden, worden in paragraaf 6,2 
behandeld. Asielzoekers kunnen evenals vluchtelingen en asielgerechtig-
den een beroep op deze instanties doen. Medische verklaringen ten 
behoeve van een asielaanvraag worden door deze instanties niet verstrekt. 
Hiervoor kan zonodig een beroep worden gedaan op de medische 
onderzoeksgroep van Amnesty International. Het CGV heeft in 1983 in 
een artikel gewezen op het risico van toename van medische klachten 
naar gelang de asielprocedure voortduurt. 

6.5.3 Bijstand aan individuele asielzoekers 

Individuele asielzoekers die naar Nederland komen en zich hier recht-
streeks in een bepaalde gemeente willen vestigen, kunnen in tegenstelling 
tot de uitgenodigde vluchtelingen, niet geacht worden van meet af aan de 
beschikking te hebben over een geldige verblijfstitel. 

Bij aankomst hier te lande zullen zij een a-formulier (verzoek om 
toekenning van een verblijfsvergunning) en een f-formulier (verzoek om 
toelating als vluchteling) invullen. Ten bewijze dat deze formulieren zijn 
ingediend worden in het algemeen aan de asielzoekers door de vreemde-
lingendienst afgestempelde kopieën daarvan ter hand gesteld. 

Hoewel door het bevoegde gezag wordt getracht zo spoedig mogelijk 
op deze aanvragen te beslissen om zodoende de periode van onzekerheid 
voor de asielzoekende vreemdeling zo kort mogelijk te doen zijn, is het in 
verband met het in te stellen onderzoek veelal toch niet te vermijden dat 
enige maanden nodig zijn alvorens een beslissing op het verzoek zal 
worden genomen. In het algemeen vergt zulks thans een periode van 
meer dan 8 maanden in eerste aanleg tot ruim drie jaar waar sprake is 
van herziening en beroep (zie paragraaf 5.8). 

Zolang niet positief op voormelde aanvragen is belist, beschikken deze 
asielzoekers niet over een geldige verblijfstitel. Zij moeten zelf trachten 
de beschikking te verkrijgen over (tijdelijke) huisvesting. Voor hun 
financiële problemen biedt de ABW in de praktijk veelal de enige oplossing. 

Bijstandsverlening is mogelijk, aangezien hun feitelijke aanwezigheid 
hier te lande, gedurende de periode dat zij in afwachting zijn van een 
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beslissing op vorenbedoelde aanvragen, voorshands wel met instemming 
van het bevoegde gezag gedoogd wordt. Dit geldt zolang nog geen 
nieuwe regeling voor de opvang van alle asielzoekers is ingevoerd. Voor 
Tamils geldt thans reeds een aparte regeling (zie paragraaf 6.5.1). 

Als zij worden toegelaten als vluchteling (A-status), dan wel als 
asielgerechtigde kan vanaf dat moment de desbetreffende gemeente in 
beide gevallen een beroep doen op de Rijksregeling Welzijn Minderheden 
(ministerie van WVC) voor wat betreft de maatschappelijke begeleiding 
en introductie-activiteiten. (N.B. De bovenstaande regeling bevat ten 
behoeve van uitgenodigde vluchtelingen die in een centraal opvangcentrum 
hebben verbleven een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de 
eerste inrichting van de toegegeven woning.) 

Tevens kan ten behoeve van betrokkene(n) aanspraak worden gemaakt 
op de Regeling Rijksvoorkeurswoningen (RVK). 

Indien het verzoek om toelating als vluchteling of als asielgerechtigde 
is afgewezen, kan, ingevolge het reguliere toelatingsbeleid om humanitaire 
reden een vergunning tot verblijf worden verleend. Ook met deze (geldige) 
verblijfsduur kan bijstand worden verkregen. 
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BIJLAGE 

Kosten vluchtelingenbeleid in miljoenen guldens 

1985 1987 
inclusief quotum-
verhoging 

1988 

40,6 ' 42,4 42,4 
22,0 : 24,4 23,4 
15,83 31,7 34,0 

7,04 19,3 -
245,3S 309,9 6 309,9 

1989 1990 

Buitenlandse Za ken /Ontwik kei ings-
samenwerking 40,6 ' 42,4 42,4 42,4 42,4 
Justitie 22,0 : 24,4 23,4 22,4 21,4 
WVC 15,83 31,7 34,0 34,4 34,4 
Tamils 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 245,3S 309.96 309,9" 309,9* 309,9" 

330,9 427,7 409,7 409,1 408,1 

' Schatting (binnenland en buitenland 
tezamen). 
2 Schatting. 
3 Uitgaven. 
4 Uitgaven. 
5 Schatting. 
" Schatting op grond van de veronder-
stelling dat ook asielzoekers in de toe-
komst aanspraak zouden kunnen maken 
op een uitkering krachtens de Algemene 
Bijstandswet (ABW). Wanneer in 1987 
een opvangregeling voor alle asielzoekers, 
welke geldt als voorliggende voorziening 
op de ABW, in werking treedt zal daar-
mee hun aanspraak op een ABW-uit-
kering komen te vervallen. Ten behoeve 
van de opvang zal een bedrag op de 
begroting van het Ministerie van WVC 
worden opgevoerd. 
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