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over forum
De aanbevolen lengte van een bijdrage voor Forum bedraagt 750

In de rubriek Opgemerkt kunnen abonnees reageren op de redactionele inhoud

Plaatsing van bijdragen voor Forum of ingezonden brieven bete-

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bij-

van het RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven in Opgemerkt, de rubriek “Ker-

kent niet dat de redactie met de inhoud ervan instemt.

dragen (zonder overleg) te redigeren en/of in te korten, of zonder

kelijke pers/ZoGezegd”, meditatieve bijdragen en recensies. Inzendingen (maxi-

Door het inzenden van een brief of opiniebijdrage verleent de

opgave van reden te weigeren.

maal 300 woorden) moeten zijn voorzien van naam en adres van de schrijver.

schrijver aan Erdee Media Groep een niet-exclusieve licentie om

De redactie behoudt zich het recht van bekorting of weigering voor.

het werk vast te leggen, te verveelvoudigen en te verspreiden in

Coördinatie: Albert Groothedde en Willem van Klinken
E-mailadres: forum@refdag.nl

gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals cd-rom, databank,
E-mailadres: hoofdredactie@rd.nl

internet of geluidsdragers.

Mensenrechten 1F-vluchtelingen
onvoldoende gewaarborgd
Het Nederlands asielbeleid inzake 1F-vluchtelingen moet op de schop,
stelt Bas Wallage. Hij pleit
voor een gerichte, meer
individuele aanpak.
Met het uitzetten van Feda Amiri
naar Afghanistan is het debat over
de toepassing van artikel 1F van
het Vluchtelingenverdrag weer
aangewakkerd. Op grond van arti
kel 1F worden vermeende oorlogs
misdadigers uitgesloten van de
Nederlandse asielprocedure. Het is
natuurljk begrjpeljk dat oorlogs
misdadigers niet welkom zjn in
Nederland. Maar het is de vraag
hoe je hen kunt herkennen.
Sinds eind 2014 zet Nederland
Afghaanse vreemdelingen die
worden uitgesloten van de asiel
procedure op grond van artikel
1F van het Vluchtelingenverdrag
daadwerkeljk uit. Aangezien de
familieleden van deze 1F’ers dan
al vaak zjn genaturaliseerd, ont
staat een groot dilemma. Mogen
vreemdelingen die onder het arti
kel vallen bj hun familie worden
weggehaald en worden uitgezet op
basis van hun mogeljke oorlogs
verleden? Dat is wat Feda Amiri
overkwam.
Mjns inziens is dit dilemma ech
ter niet de kern van het probleem.
De kernvraag is: op basis waarvan
heeft de Nederlandse regering
tientallen jaren geleden gecon
cludeerd dat een vreemdeling
oorlogsmisdaden heeft gepleegd?
Zjn deze mensen in hun land van
herkomst strafrechteljk veroor
deeld en staat hun schuld vast?
Aan het uiterljk van een vreemde
ling die in Nederland asiel aan
vraagt, kun je immers niet zien of
hj oorlogsmisdaden heeft begaan.
Participatietesten
In een asielprocedure wordt
bekeken of een vreemdeling recht
heeft op opvang in Nederland. Een
vreemdeling heeft dit recht indien
hj vlucht voor vervolging in zjn
land van herkomst. Een vreemde
ling die zich schuldig heeft
gemaakt aan oorlogsmisdaden, is
begrjpeljkerwjs niet welkom.
In Nederland toetsen wj de be
trokkenheid van de vreemdeling
bj oorlogsmisdaden op basis van
zogenoemde participatietesten. Bj
deze testen wordt gekeken of de
vreemdeling persoonljk een bj

„Veel mensenrechtenorganisaties, en
zelfs de huidige
Afghaanse regering, geven
aan dat de
inhoud van het
ambtsbericht
over Afghanistan niet
klopt.” Foto: de
Nederlandse
ambassade in
Kabul. beeld
ANP

drage heeft geleverd aan mensen
rechtenschendingen. Een prima
uitgangspunt. De vraag bljft ech
ter op basis van welke informatie
Nederland de betrokkenheid van
de vreemdeling baseert.
In Nederland onderbouwt de
Immigratie en Naturalisatiedienst
(IND) de betrokkenheid van de
vreemdeling bj oorlogsmisda
den voornameljk met algemene
ambtsberichten. Deze ambts
berichten bevatten bjvoorbeeld
informatie over bepaalde landen
en organisaties. Zo bestaat er
een ambtsbericht uit 2000 over
Afghanistan waarin staat ver
meld dat iedereen die tjdens het
communistische regime voor de
veiligheidsdiensten heeft gewerkt
zich schuldig heeft gemaakt aan
oorlogsmisdaden. Veel Afghanen
die na de val van het communis
tische regime naar Nederland
zjn gevlucht, hebben in eerste
instantie een verbljfsvergunning
gekregen.
Nadat Nederland in 2000
genoemd ambtsbericht heeft op
gesteld, zjn veel van de verbljfs
vergunningen ingetrokken van
vreemdelingen die actief zjn ge
weest voor de veiligheidsdiensten.
Ambtsberichten
Tot zover kun je denken: Wat

is dan het probleem? Oorlogs
misdaders worden toch terecht
uitgesloten? Het gaat echter fout
bj de toetsing. Nederland toetst
individuele gevallen aan algemene
ambtsberichten. Vreemdelingen
die bjvoorbeeld administra
tief werk hebben gedaan voor
de veiligheidsdiensten worden
uitgesloten van de asielprocedure
omdat zj oorlogsmisdaden zou
den hebben begaan. Deze rede
nering is natuurljk discutabel.
Een administratief medewerker
is mjns inziens niet per deinitie
een oorlogsmisdadiger.
Ook is er veel kritiek op de
inhoud van de ambtsberichten.
Zo zou het ambtsbericht uit 2000
over Afghanistan inhoudeljk niet
kloppen en zou het onzorgvul
dig tot stand zjn gekomen. Veel
mensenrechtenorganisaties, en
zelfs de huidige Afghaanse rege
ring, geven aan dat de inhoud van
het ambtsbericht niet klopt.
Het ambtsbericht is opgesteld
aan de hand van anonieme bron
nen, zodat de juistheid voor der
den moeiljk valt te beoordelen.
De Nederlandse regering houdt
echter krampachtig vast aan de
inhoud van het ambtsbericht
omdat het onmogeljk zal zjn om
een nieuw ambtsbericht op te stel
len doordat de oorlogsmisdaden

tientallen jaren terug hebben
plaatsgevonden.
Voor de 1F’er is het in de prak
tjk onmogeljk om het ambts
bericht te ontkrachten, omdat
dit zoals gezegd gebaseerd is op
anonieme bronnen. Daarnaast
worden de verklaringen en het be
wjsmateriaal dat door de vreem
deling in het land van herkomst
is verzameld vaak niet geaccep
teerd als bewjs van onschuld. De
vreemdeling is zodoende bjna
altjd ”schuldig” aan oorlogs
misdaden.
Zorgvuldige beoordeling
In het huidige systeem maken
de echte oorlogsmisdadigers
nog steeds slachtoffers, want
hoogstwaarschjnljk worden
ook onschuldige vreemdelingen
uitgesloten van de asielprocedure.
Deze mensen worden na jaren van
verbljf alsnog weggerukt van hun
familie. Deze situatie is in strjd
met meerdere mensenrechten
bepalingen. Ook voldoet dit
systeem niet aan de individuele
waarborgen van mensenrechten
verdragen, zoals het Europees
Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM).
Het is dan ook tjd voor een
andere aanpak, die meer is
gericht op het individuele geval.

Veel mensenrechtenorganisaties
pleiten ervoor om mensen van
de asielprocedure op basis van
artikel 1F van het Vluchtelingen
verdrag uit te sluiten nadat een
strafrechteljke veroordeling heeft
plaatsgevonden. Dit is natuurljk
een ideaal uitgangspunt, maar in
de praktjk vrjwel onmogeljk.
Zo ontbreekt het het openbaar
ministerie aan capaciteit om in
het buitenland onderzoeken naar
oorlogsmisdaden te verrichten.
Naar mjn mening is hier dan ook
een schone taak weggelegd voor
het internationaal strafhof.
Op korte termjn zou de situatie
al een stuk humaner worden in
dien de IND al het bewjsmateriaal
van iedere 1F’er goed zou bekj
ken en afwegen. Een zorgvuldige
beoordeling van de feiten en
omstandigheden die bekend zjn
over een speciieke vreemdeling,
een individuele beoordeling, dient
zo veel mogeljk te voorkomen dat
”onschuldige” vreemdelingen na
tientallen jaren bj hun familie
worden weggehaald. Al zal het
vooralsnog moeiljk bljven om
te beoordelen wie daadwerkeljk
oorlogsmisdaden heeft begaan.
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