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Vragen van de leden Le Poole (PvdA)
en Kohnstamm (D66) op
21 november 2002 meegedeeld aan
de minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie inzake het afwijzen van
inwoners uit zogenaamd veilige
landen in asielzoekerscentra.

1
Heeft u kennisgenomen van het
interview met de heer Schoof1 en de
uit zijn mond opgetekende uitlatingen
die erop neerkomen, dat inwoners uit
zogenaamde veilige landen in
beginsel direct in de
asielzoekerscentra kunnen worden
afgewezen?

2
Is dit een juiste weergave van het
beleid van de IND?

3
Wordt op deze wijze in strijd
gehandeld met toezeggingen van de
toenmalige staatssecretaris van
Justitie, gedaan in de Eerste Kamer
op 14 november 20002?

4
Mag er vanuit worden gegaan dat
ook dit kabinet, u in het bijzonder als
minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie, onverkort deze
toezeggingen zal nakomen?

Antwoord

Antwoord van de heer Nawijn
(minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie). (Ontvangen
20 december 2002)

1
Ja. Voor de goede orde vermeld ik
dat het niet gaat om een afwijzing
direct in de asielzoekerscentra maar
om een afwijzing direct in de
aanmeldcentra.

2
Ja, dit is kabinetsbeleid.

3
Nee. De toezeggingen van de
toenmalige staatssecretaris van
Justitie staan er niet aan in de weg
dat een asielaanvraag van een
vreemdeling die afkomstig is uit een
veilig (derde) land in het
aanmeldcentrum kan worden
afgehandeld. AC-afdoening is
mogelijk in gevallen waarin zonder
tijdrovend onderzoek binnen 48
procesuren kan worden vastgesteld
dat de aanvraag kan worden
afgewezen.
Daarbij wordt het beginsel van veilig
(derde) land niet tegengeworpen
indien uit feiten van algemene
bekendheid gebleken is dat dit land
zijn verdragsverplichtingen niet
naleeft. Voorts ligt de bewijslast niet

eenzijdig bij de asielzoeker. Bij de
behandeling van de aanvraag wordt
bezien en meegewogen of het
betreffende land in de praktijk de
verplichtingen uit de relevante
mensenrechtenverdragen naleeft.
Deze beleidsregels zijn – ter
nakoming van de toezeggingen van
de toenmalige staatssecretaris van
Justitie in de Eerste Kamer –
opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire 2000.

4
Ja.

1 Zie Volkskrant, 5 november 2002.
2 Zie Handelingen EK 14 november 2000,
p. 125 en 126, in het bijzonder de passage
waarin de staatssecretaris heeft toegezegd,
dat bij een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning door een vluchteling uit
een zogenaamd veilig land, het verzoek
slechts dan zal worden afgewezen als
vaststaat, dat het desbetreffende land de
relevante mensenrechtenverdragen naleeft en
dat de Nederlandse regering in de
uitvoeringspraktijk ook eigener beweging zal
toetsen of dit het geval is.
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