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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

931 
Vragen van de leden Van Traa en 
Melker t (beiden P.v.d.A.) over de 
uitzetting van de vluchtelinge S. M. 
(Ingezonden 11 mei 1987) 

1 
Heeft de staatssecretaris tot afwijzing 
van het asielverzoek en tot uitzetting 
van de Iraanse vluchtelingen S. M. 
besloten?' 

2 
Is het asielverzoek uitsluitend 
afgewezen omdat betrokkene zonder 
de vereiste reispapieren naar 
Nederland is gereisd? 

3 
Zo ja, erkent de staatssecretaris dat 
betrokkene, wegens haar politieke 
activiteiten, gegronde vrees voor 
vervolging heeft, wanneer zij terug 
moet keren naar Iran? 

4 
Waarom is bij het terugsturen van 
mevrouw M. geen rekening gehouden 
met het gevaar dat zij vandaar 
uitgewezen wordt naar Dubai? 

5 
Op grond van welke feiten gaat de 
staatssecretaris er van uit, dat Dubai 
Iraanse asielzoekers niet uitwijst naar 
het land van herkomst? 

6 
Welke conclusies trekt de staatssecre-
taris uit de rapportage van de 
UNHCR van 27 maart j . l . 2 , waarin 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat 
uit betrouwbare bron bekend is dat 
er gegevens zijn van honderden 
gevallen van «refoulement» van 
Iraniërs door Turkije? 

Kan de staatssecretaris toezeggen 
dat mevrouw M. tot Nederland 
wordt toegelaten en de beslissing op 
het herzieningsverzoek mag afwach-
ten? 

Toel icht ing bij vraag 4: 

De uitlatingen van de Ambassadeur 
van Turkije in Nederland wijzen in die 
richting. 

' Asielzaak 87.04.27 02.26 S. M. 
1 Dit stuk is de bewindsvrouwe ter hand 
gesteld. 

A n t w o o r d 

Antwoord van staatssecretaris 
Korte-van Hemel (Justitie) mede 
namens de minister van Buiten-
landse Zaken. (Ontvangen 3 
augustus 1987) 

1,3,4 en 7 
Op grond van het herzieningsverzoek 
dat naar aanleiding van de afwijzende 
beslissing in eerste aanleg op het 
asielverzoek van de vreemdelinge is 
ingediend heb ik betrokkene alsnog 
tot Nederland toegelaten en is het 
haar toegestaan de beslissing op 
haar herzieningsverzoek alhier af te 
wachten. 

2 
Bij de afwijzende beslissing heeft 
geen rol gespeeld dat M. zonder 
geldige reisdocumenten naar 
Nederland is gereisd. Een asielaan-
vraag wordt door mij overigens 
nimmer afgewezen op de enkele 
grond dat de aanvrager zonder de 
vereiste reisdocumenten naar 
Nederland is gereisd. Voor de 

beslissing op een asielaanvraag is 
het wel relevant om vast te stellen of 
het reizen zonder geldige c.q. op 
(ver)vals(t)e reisdocumenten naar 
ons land aan de vluchteling in 
redelijkheid al dan niet kan worden 
verweten. 

5 
In Dubai bevindt zich een klein aantal 
asielzoekers uit Iran. Over hun positie 
bestaat overleg tussen Dubai en 
UNHCR. Er kan van worden uitgegaan 
dat vluchtelingen uit Iran, die zich in 
Dubai bevinden, niet te vrezen 
hebben voor terugzending naar hun 
land van herkomst. 

6 
Voor het antwoord op deze vraag 
moge ik verwijzen naar de antwoorden 
op de vragen van de leden Van Traa 
en Melkert (Aanhangsel 932, 
vergaderjaar 1986-1987). 
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