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Middels deze brief bericht ik u over het beleid van België, Denemarken, Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en Zweden ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit
Syrië. De migratiediensten van betreffende landen hebben deze informatie
verstrekt, in de wetenschap dat deze informatie openbaar kan worden gemaakt.
België
België past geen groepsgewijs beschermingsbeleid toe voor asielzoekers
afkomstig uit Syrië. Alle asielverzoeken van personen afkomstig uit Syrië worden
op individuele basis beoordeeld. Onder de huidige omstandigheden worden er
geen negatieve beslissingen genomen.
Er vindt geen gedwongen terugkeer naar Syrië plaats. Hoewel vrijwillige terugkeer
naar Syrië mogelijk is, is er geen informatie bekend dat vrijwillige terugkeer
recentelijk ook heeft plaatsgevonden.
Denemarken
Alle asielverzoeken van personen afkomstig uit Syrië worden op individuele basis
beoordeeld.
Er vindt voorlopig geen gedwongen terugkeer naar Syrië plaats.
Vrijwillige terugkeer naar Syrië is mogelijk.
Duitsland
Duitsland hanteert momenteel een groepsgewijs beschermingbeleid voor
asielzoekers afkomstig uit Syrië. Duitsland gaat er vanuit dat alle asielzoekers
afkomstig uit Syrië bij terugkeer naar Syrië waarschijnlijk zullen worden
behandeld in strijd met de mensenrechten. Dit geldt ook voor personen die nietpolitiek actief zijn, aangezien wordt aangenomen dat in het kader van verhoren
ter verkrijging van informatie met betrekking tot de Syrische gemeenschap in
ballingschap gebruik wordt gemaakt van foltering. Daarom wordt aan Syrische
asielzoekers regelmatig subsidiaire bescherming toegekend op grond van artikel
15B van de EU-kwalificatierichtlijn. Indien artikel 2, lid C, van deze richtlijn van
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toepassing is, wordt doorgaans de vluchtelingenstatus toegekend. Het is daarom
niet nodig om aan artikel 15C te toetsen.
Sinds eind april 2011 vindt vanwege de onrustige situatie in het land geen
gedwongen terugkeer naar Syrië plaats. Vrijwillige terugkeer naar Syrië kan in
een enkel geval niet worden uitgesloten.
Verenigd Koninkrijk
Asielverzoeken van personen afkomstig uit Syrië worden nog steeds in
behandeling genomen, en onderzocht op individuele basis aan de hand van
objectieve landeninformatie en de persoonlijke omstandigheden van betrokkenen.
Gedwongen terugkeer vindt sinds 11 mei 2011 niet meer plaats, om praktische en
logistieke redenen. Vrijwillige terugkeer vindt nog wel plaats.
Zweden
Alle asielverzoeken van personen afkomstig uit Syrië worden op individuele basis
beoordeeld.
Vanwege de zich ernstig verslechterende veiligheidssituatie in Syrië besloot de
Swedish Migration Board op 30 januari 2012 om gedwongen terugkeer van
personen van wie het asielverzoek is afgewezen, tijdelijk op te schorten.
Er wordt echter geen tijdelijke beschermingsstatus of tijdelijke verblijfsvergunning
aan deze groep verstrekt.
Vrijwillige terugkeer is mogelijk, maar er is geen informatie bekend dat dergelijke
terugkeer recentelijk heeft plaatsgevonden.

De minister van Buitenlandse Zaken
namens deze,
de directeur Consulaire Zaken en Migratiebeleid
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