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Geachte mevrouw Albayrak,

In voorbereiding op de bijeenkomst van de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken
(JBZ-raad) van 30 november -1 december 2009, zouden wij graag uw aandacht vra-
gen voor het volgende.

Tijdens deze bijeenkomst zal worden gesproken over de voortgang van de maatrege-
len ter voltooiing van de tweede fase van het gemeenschappelijk Europees asielstel-
sel. Er zal onder andere een eerste discussie plaatsvinden over de voorstellen van de
Europese Commissie voor aanpassing van de Kwalificatierichtlijn en de Asielprocedu-
rerichtlijn.

VluchtelingenWerk Nederland vindt verbetering van de bestaande Europese asielwet-
geving van groot belang en absoluut noodzakelijk voor verdere harmonisatie. Verschil-
lende Lidstaten, waaronder Nederland, pleiten momenteel vooral voor praktische sa-
menwerking en tegelijkertijd voor consolidatie van de bestaande regelgeving. Vluchte-
lingenWerk Nederland waardeert de inzet van de staatssecretaris op meer praktische
samenwerking tussen de Lidstaten, omdat dit een constructieve bijdrage kan leveren
aan het wegnemen van de grate verschillen in de uitleg en uitvoering van de ED
asielwetgeving tussen de Lidstaten. Echter, praktische samenwerking biedt geen op-
lossing voor de gebreken in de EU-asielwetgeving.

Uit onderzoeken van UNHCR en ECRE blijkt dat de richtlijnen in hun huidige vorm op
belangrijke punten onvoldoende bescherming bieden. Het is derhalve essentieel dat
de bestaande wetgeving wordt aangepast, zodat een standaard wordt bereikt die be-
scherming biedt die In overeenstemming is met de Internationale mensenrechtenver-
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plichtingen. VluchtellngenWerk Nederland verwelkomt in dat kader de Commissie-
voorstellen inzake wijziging van de Kwalificatierichtlijn en Asielprocedurerichtlijn. De

voorstellen bevatten enkele belangrijke en noodzakelijke verbeteringen.

Zo ziet VluchtelingenWerk Nederland in de voorstellen voor de Kwalificatierichtlijn
verbeteringen in de formuleringen over actoren van bescherming (artikel 7) en binnen-

landse bescherming (artikel 8). Daarnaast hecht VluchtelingenWerk Nederland grote
waarde aan het verlenen van dezelfde status aan zowel viuchtelingen als personen
die subsidiair worden beschermd (voorstel voor artikel 24), zoals in Nederland reeds
gebeurt.

Wat betreft de voorstellen voor wijziging van de Asielprocedurerichtlijn is Vluchtelin-

genWerk Nederland posttief over de verbeteringen die zien op toegang tot de proce-

dure (artikel 6), persoonlijke interviews (artikel 14 en 15), medisch onderzoek (artikel
17) en juridische bijstand (artikel 18 en 19). Tevens acht VluchtelingenWerk Neder-

land het van belang dat de toetsingsvolgorde zoals weergegeven in het voorgestelde
artikel 9, tweede lid, wordt gehanteerd. Ten slotte is het noodzakelijk dat de verbete-

ringen met betrekking tot het gebruik van rechtsmiddelen worden aangenomen (artikel
41).

Wij verzoeken u vriendelijk bij deze eerste en verdere besprekingen in te zetten op

substantiele verbeteringen van de Europese asielwetgeving. De voorstellen die door
de Commissie zijn gedaan, zouden daarbij leidend moeten zijn.

Met vriendelijke grpet,

Edwin Huizing

Algemeen Directeur
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