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1 Het EMN is in 2008 door de Raad van de Europese Unie opgericht om in de informatiebehoefte 
van beleidsmakers en autoriteiten van de Europese Unie en van de afzonderlijke nationale lidstaten 
op het gebied van migratie en asiel te voorzien. Hiervoor verzamelt het EMN actuele, objectieve, 
betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Daarnaast heeft het 
EMN ook tot taak het publiek voor te lichten over deze onderwerpen. 28 landen nemen aan het EMN 
deel (alle EU-lidstaten exclusief Denemarken, maar inclusief Noorwegen). Het Nederlandse nationaal 
contactpunt van het EMN is ondergebracht bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND). Voor meer informatie zie www.emnnetherlands.nl

2 De auteurs schreven de bijdrage op persoonlijke titel.
3 Op 6 februari 2018 verscheen het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Op 

zoek naar veilige(r) landen. Onderzoek naar beweegredenen van asielzoekers, te vinden op https://bit.
ly/2GMShyE; het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde op 5 maart haar Inform Safe Countries 
of Origin, te vinden op https://bit.ly/2xv10Gy; en op 26 maart verscheen Veilig land van herkomst? 
De toepassing van het concept veilig land van herkomst in de Nederlandse asielprocedure, van het 
Centrum voor Migratierecht, in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland, te vinden op https://bit.
ly/2sAhUO0.

Karin Zwaan, Lambert Obermann, Huub Verbaten en Laura Seiffert – mr. dr. K.M. Zwaan is coördinator/onderzoeker bij het 
Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, drs. L.J. Obermann en mr. H. Verbaten zijn senior adviseurs bij de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken en L. Seiffert is onderzoeker bij het European Migration Network1-Nederland.2

Onlangs verschenen drie rapporten over de 
achtergronden, toepassingen en gevolgen van 
het concept van veilig land van herkomst.3 De 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
schetst de beweegredenen van asielzoekers uit 
veilige landen en de beleidsopties om aanvragen 
van personen uit deze landen die nagenoeg 
geen kans maken op asiel te ontmoedigen. Het 
Europees Migratienetwerk-Nederland vergelijkt het 
Nederlandse beleid ten aanzien van asielzoekers uit 
veilige landen met het beleid in andere EU-lidstaten. 
En het Centrum voor Migratierecht onderzoekt of de 
toepassing van het concept veilig land recht doet 
aan de positie van asielzoekers uit veilige landen die 
wél recht hebben op asiel.

Uit het CMR rapport blijkt dat het bij het versneld 
afdoen van asielaanvragen van personen uit veilige 

landen problematisch kan zijn om kwetsbaarheid 
naar voren te brengen. In het ACVZ rapport wordt 
geconcludeerd dat de asielaanvragen van mensen 
uit veilige landen nauwelijks sneller worden afgedaan 
en dat kansloze asielzoekers uit veilige landen 
misschien maar beter niet ‘onder Dublin’ binnen de 
EU kunnen worden verplaatst. Het EMN rapport 
laat zien dat er op dit moment een lappendeken 
van nationale lijsten van veilige landen van herkomst 
bestaat en dat de totstandkoming van één EU-lijst 
daarom niet eenvoudig zal zijn.

Na de schets van het Nederlands juridische kader 
beschrijven Karin Zwaan, Lambert Obermann, 
Huub Verbaten en Laura Seiffert de uiteenlopende 
achtergrond en inhoud van de drie rapporten en 
bezien ze ten slotte wat de uitkomsten van deze drie 
rapporten gemeen hebben.

Drie rapporten over veilige landen van herkomst

Over veiligheid en  
snelheid in de praktijk
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1 Nederlands juridisch kader

1.1 Toepassing van het concept 
Een asielverzoek kan op grond van artikel 30b lid 1b Vw jo 
artikel 3.105 ba en artikel 3.106b Vb als kennelijk ongegrond 
worden afgewezen indien de asielzoeker afkomstig is uit een 
veilig land van herkomst in de zin van de artikelen 36 en 37 
Procedurerichtlijn.4 Welk land wordt aangemerkt als een veilig 
land van herkomst, bepaalt de staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid.5 Kennelijke ongegrondheid heeft procedurele 
gevolgen. Het beroep heeft geen schorsende werking (artikel 82 
lid 2c Vw).6 De verplichting kan worden opgelegd Nederland 
onmiddellijk te verlaten (artikel 62 lid 2b Vw).7 Daardoor 
eindigt ook direct het recht op opvang. De IND kan ook in de 
grensprocedure op de aanvraag beslissen met toepassing van 
het veilig land van herkomst concept (artikel 3.109b lid 1 Vb). 
Bij Regeling van 10 november 2015 wees de staatssecretaris 
de lidstaten van de EER (alle EU-lidstaten plus Liechtenstein, 
Noorwegen en IJsland), Albanië, Andorra, Australië, Bosnië-
Herzegovina, Canada, Japan, Kosovo, Macedonië, Monaco, 
Montenegro, Nieuw-Zeeland, San Marino, Servië, Vaticaanstad, 
de Verenigde Staten en Zwitserland, aan als veilige landen van 
herkomst.8 In februari 2016 (tweede tranche) volgden Ghana, 
India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal. In de zoge-
naamde derde tranche volgden op 11 oktober 2016 Algerije, 
Georgië, Oekraïne en Tunesië. In december 2016 werd Togo 
(vierde tranche) toegevoegd. Op 24 april 2017 werden in de 
vijfde tranche de landen Brazilië en Trinidad en Tobago aan de 
lijst toegevoegd. 

De Nederlandse lijst is relatief lang, al staan er 32 landen niet op die door minimaal 
één andere EU-lidstaat als veilig zijn aangemerkt.

Landen die wel door de staatssecretaris zijn beoordeeld, maar 
niet zijn aangemerkt als veilig land van herkomst zijn 
Bangladesh, Colombia, Cuba, Egypte, Gambia, Honduras, 
Jordanië, Libanon, Moldavië, Nepal, Kenia, Tsjaad, Zambia, 
Zimbabwe en Zuid-Afrika. In het licht van de uitzonderlijke 
situatie in Turkije ten gevolge van de nasleep van de mislukte 
couppoging (met inbreuken op mensenrechten) van 15 juli 
2016 heeft het kabinet besloten de beoordeling van Turkije als 
veilig land van herkomst tot nader order aan te houden.
De ontwikkeling om lijsten van veilige landen van herkomst op 
te stellen, is niet beperkt tot Nederland. Hoewel de Nederlandse 
lijst tamelijk lang is in vergelijking tot andere EU-lidstaten, zijn 
er momenteel toch nog 32 landen die niet op de Nederlandse 

4 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking 
van de internationale bescherming, PbEU 2011, L180/60. Voor een uitgebreide 
beschrijving van het juridisch kader AVCZ 2018, bijlage 2: CMR 2018, hoofdstuk 
3. Zie voor een kort overzicht van de geschiedenis van de toepassing van het 
concept, H.Battjes, ‘Veilige landen van herkomst. Verzwaring van de bewijslast?’, 
A&MR 2016-6/7, p. 276-277.

5 Zie bijlage 13 bij het VV.
6 De uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening ex art. 3.1 Vb mag 

wel in Nederland worden afgewacht.
7 Vgl. EHRM 5 februari 2002, appl.nr. 51564/99, JV 2002/17 (Conka t. België).
8 Zie hierover ook de brief van de Staatssecretaris V&J van 26 september 2017, TK 

2017–2018, 19637, nr. 2349, p. 2. Op grond van Protocol nr. 24 bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, inzake Asiel voor onderdanen 
van lidstaten van de Europese Unie (PbEU 2012, C 326/1) beschouwen de 
lidstaten elkaar als veilige landen van oorsprong voor alle juridische en praktische 
doeleinden in verband met asielzaken. Dit Protocol heeft rechtstreekse werking 
en behoeft dus niet te worden geïmplementeerd in nationale wetgeving.

lijst staan, hoewel zij door minimaal één andere EU-lidstaat wel 
als veilig zijn aangemerkt.9

1.2 Sporenbeleid
Najaar 2015 werd het zogenaamde sporenbeleid voor het 
afdoen van asielaanvragen ingevoerd om voor verschillende 
doelgroepen verschillende procedures (sporen) te kunnen 
gebruiken:10

spoor 1:  Dublinprocedure
spoor 2:   Veilig land of internationale bescherming in  

ee n ander EU-land
spoor 3: evidente inwilligingen
spoor 4:  algemene asielprocedure
spoor 5:   evidente inwilligingen – nader onderzoek naar 

identiteit

Spoor 1 en 4 maakten altijd al deel uit van de dagelijkse praktijk 
bij de IND, de andere sporen zijn nieuw. Spoor 2 is actief sinds 1 
maart, terwijl spoor 3 en 5 (nog) uit staan.11

Sinds 1 maart 2016 worden asielaanvragen van asielzoekers 
afkomstig uit een veilig land van herkomst die zich hebben 
gemeld in Ter Apel afgedaan in spoor 2 (artikel 3.109 ca Vb). 
Wanneer tijdens de procedure spoor 2 blijkt dat de zaak zich 
toch niet leent voor snelle afdoening wordt deze zaak doorge-
leid naar de algemene asielprocedure.12 Aanvragen van asiel-
zoekers uit een veilig land van herkomst worden aangemerkt 
als ‘evident kansarm’.13 In dit spoor gelden minder waarborgen 
dan in de normale algemene asielprocedure. Er geldt geen rust- 
en voorbereidingstermijn, de asielzoeker krijgt geen medische 

check aangeboden en krijgt pas later in de procedure toegang 
tot gratis rechtsbijstand. Ook vindt er slechts één gehoor in 
plaats van twee gehoren plaats. Bovendien krijgt de vreemde-
ling geen termijn voor vrijwillig vertrek.14 

Aanvragen van asielzoekers die uit veilige landen van herkomst 
komen, worden als ze aan de grens kenbaar worden gemaakt 
niet in spoor 2 behandeld, maar in de algemene asielprocedure 
(spoor 4).15

Aanvragen van asielzoekers uit veilige landen waarvoor in 
de aanmeldfase aanwijzingen zijn dat een andere EU-lidstaat 
verantwoordelijk is onder de Dublinverordening, worden 
afgehandeld in spoor 1 (Dublinprocedure). In augustus 2016 
heeft de staatssecretaris het beleid gewijzigd voor asiel-
zoekers uit bepaalde veilige landen van herkomst voor wie 

9 Het betreft de volgende landen: Argentinië, Armenië, Bangladesh, Barbados, 
Benin, Bolivia, Botswana, Chili, China, Costa Rica, Ecuador, Egypte, Ethiopië, 
Faroër Eilanden, Gambia, Israël, Kaapverdië, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, 
Mauritius, Moldavië, Namibië, Nigeria, Peru, Seychellen, Sierra Leone, Tanzania, 
Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Zie ACVZ 2018, p. 16; EMN 2018.

10 Brief van de staatssecretaris van V&J 27 november 2015, Sporenbeleid, TK 
2015-2016, 19637, nr. 2086, p. 1-2.

11 ACVZ 2018 p. 62-64
12 Art. 3.109ca lid 7 Vb.
13 Brief van de staatssecretaris van V&J 27 november 2015, Sporenbeleid, TK 

2015-2016, 19637, nr. 2086, p. 2.
14 Zie ook S. Kok, ‘Bij gebrek aan bewijs. De beoordeling van de geloofwaardigheid 

van het asielrelaas onder Werkinstructie 2014/10’, VWN/Universiteit Leiden, 25 
november 2016.

15 Zie Besluit van 17 februari 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 
2000, houdende de invoering van bijzondere procedurele bepalingen die kunnen 
worden toegepast in situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van 
het aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen, Stb. 2016, 87.
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eigenlijk een andere lidstaat verantwoordelijk is in het kader 
van de Dublinverordening. Dit geldt alleen voor asielzoekers 
afkomstig uit een van de Westelijke Balkanlanden die als 
veilig land van herkomst zijn aangemerkt (Albanië, Kosovo, 
Servië, Macedonië, Bosnië- Herzegovina en Montenegro). Sinds 
de wijziging behandelt de IND de asielverzoeken van aanvra-
gers afkomstig uit de Westelijke Balkanlanden in de nationale 
spoor 2-procedure, hoewel er aanknopingspunten zijn voor een 
claim op een ander land op grond van de Dublinverordening. 
Sinds 3 juli 2017 behandelt de IND asielverzoeken van aanvra-
gers afkomstig uit Georgië in spoor 2, ook al kan Dublin 
worden geclaimd.16 De reden hiervoor is dat terugkeer naar 
die herkomstlanden na afdoening in de nationale procedure 
veelal sneller te realiseren is dan een overdracht aan de verant-
woordelijke lidstaat op grond van de Dublinverordening. Voor 
moeilijke terugkeerlanden blijft echter de Dublinprocedure 
aantrekkelijker.

2. ACVZ-rapport Op zoek naar veilige(r) landen17

2.1 Doel, aanleiding en methode
De toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vroeg 
zich af hoe het komt dat in de afgelopen jaren een steeds 
grotere groep van de asielzoekers in Nederland afkomstig is uit 
veilige landen, terwijl zij kunnen weten dat zij nagenoeg geen 
kans maken op een verblijfsvergunning asiel. Voor het effectief 
uitvoeren van het asielbeleid is het nodig om meer te weten 
over de beweegredenen van de groep asielzoekers om hun 
land te verlaten en over hun reisroutes naar en bestemming 
binnen Europa. Het beperken van de instroom van asielzoe-
kers uit veilige landen is volgens de staatssecretaris van belang 
voor het draagvlak voor het bieden van asielbescherming aan 
degenen die wel recht hebben op internationale bescherming. 
Daarom heeft hij de ACVZ om advies verzocht. De commissie 
heeft de volgende onderzoeksvraag centraal gesteld in het 
onderzoek: Wat zijn de redenen dat personen uit veilige landen 
asiel aanvragen in Nederland? En wat zijn de mogelijkheden 
om personen uit deze landen die nagenoeg geen kans op asiel 
maken te ontmoedigen asiel aan te vragen?
Om antwoord te vinden op de hoofdvraag van het onderzoek 
is kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht. De ACVZ 
heeft in het onderzoek beleidsmakers, uitvoerders, organi-
saties, alsmede de ambassadeurs van Albanië en Georgië in 
Nederland geraadpleegd. Onderzoeksbureau Regioplan heeft 
in opdracht van de ACVZ interviews afgenomen met asielzoe-
kers in Nederland die afkomstig zijn uit Albanië, Georgië en 
Marokko en de IND heeft informatie beschikbaar gesteld over 
de asielmotieven genoemd tijdens de asielgehoren.

2.2 Belangrijkste bevindingen 

Gebrek aan EU-coördinatie ondermijnt belangrijk doel 
veiligelandenbeleid 
Een van de redenen om het begrip ‘veilig land van her komst’ 
te hanteren, was de gedachte dat asielaanvragen van personen 
afkomstig uit die landen sneller, ‘mecha ni scher’, af te doen/af 
te wijzen zouden zijn. De cijfers ondersteunen deze veronder-
stelling echter niet. Dat komt mede doordat verdragen en 
wetten voorschrijven dat elke aanvraag op eigen indivi duele 
merites wordt bekeken.

16 Zie Vluchtweb nieuwsbericht 27 juni 2017.
17 Het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), Op zoek 

naar veilige(r) landen. Onderzoek naar beweegredenen van asielzoekers (hierna: 
ACVZ 2018), is te vinden op https://bit.ly/2GMShyE.

Doorlooptijden

Figuur 1: Gemiddelde doorlooptijden (in dagen) van de in eerste 
aanleg afgehandelde aanvragen, 2016-2017

Figuur 1 laat zien dat de gemiddelde behandelduur, ondanks 
invoering van het sporenbeleid, nog steeds veel langer is dan 
de met het veiligelandenspoor beoogde maximaal 10 dagen. 
Voor Albanezen is dit teruggebracht tot circa 50 dagen,18 voor 
Marokkanen circa 80 dagen en voor Georgiërs 90 dagen. Dit 
komt doordat veel aanvragen via het normale en/of via het 
Dublinspoor afgehandeld worden, waarbij de behandelduur 
nog steeds lang is. Bovendien lopen de daadwerkelijke inwil-
ligingspercentages van aanvragen afkomstig van individuen 
uit door Nederland aangemerkte veilige landen in de verschil-
lende EU-landen nogal uiteen. 

Tabel 1 laat zien dat een aantal EU-landen toch nog een behoor-
lijk aantal aanvragen inwilligen uit de drie geselecteerde 
landen: met name Frankrijk, maar ook België, Duitsland, Italië, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk (VK). Die situatie biedt asiel-
zoekers als het ware een uitnodiging tot ‘asielshoppen’: lukt 
het in het ene EU-land niet, dan misschien in het andere. Door 
het ontbreken van adequate EU-coördinatie wordt feitelijk een 
belangrijk doel van het veiligelandenbeleid, de vermindering 
van de asielstromen, ondermijnd.

Pushfactoren zijn alleen aan te pakken op de langere termijn 
en in mondiaal of EU-verband 
Zoals blijkt uit het ACVZ rapport hebben asielzoekers uit 
Albanië, Georgië en Marokko zeer uiteenlopende asielmo-
tieven19 en sterke gevoelens van onveilig heid, waaronder een 
gebrek aan perspectief in eigen land. Bijvoorbeeld het ontbreken 
van primaire levensbehoeften, van perspectief op werk met 
voldoende inkomen om een gezin te stichten en te onder-
houden, van goede medische zorg, van goed onderwijs alsmede 
het bestaan van slecht bestuur, corruptie en van parallelle maat-
schappelijke systemen als vendetta en bloedwraak. Die gevoelens 
vormen een krachtige drijfveer voor migratie. Die pushfactoren 
zijn niet wezenlijk te beïnvloeden door een individueel land als 
Nederland. Dat vergt een structurele mondiale en gemeenschap-
pelijke EU-aanpak, op een veel grotere schaal dan nu. 

18 Vooral door het zelf afdoen van Albanese asielaanvragen in plaats van het 
Dublinspoor.

19 Ook in het CMR rapport wordt op basis van dossieronderzoek een grote 
verscheidenheid aan genoemde asielmotieven gesignaleerd. Dit ziet op Bosnië-
Herzegovina, Tunesië, India en Mongolië.
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Beslissingen in eerste aanleg

 Albanië
 

Beslissingen
Internationale  
bescherming

EU-land Aantal Aantal %

Frankrijk 15.660 1.245 8%
Duitsland 8.645 45 1%
Griekenland 1.695 5 0%
België 865 55 6%
VK 850 35 4%
Zweden 545 5 1%
Nederland 345 0 0%
Italië 230 25 11%
Luxemburg 130 0 0%
Oostenrijk 105 0 0%
Overig 370 15 4%
Totaal EU 29.440 1.430 5%

 Georgië

 Beslissingen
Internationale  
bescherming

EU-land Aantal Aantal %
Duitsland 4.870 45 1%
Frankrijk 1.490 160 11%
Zweden 710 0 0%
Griekenland 640 0 0%
Oostenrijk 640 35 5%
Nederland 235 5 2%
Zwitserland 140 0 0%
Italië 130 0 0%
België 120 15 13%
Overig 380 5 1%
Totaal EU+ 9.355 265 3%

 Marokko

 Beslissingen
Internationale  
bescherming

EU-land Aantal Aantal %
Duitsland 2.575 160 6%
Italië 1.280 70 5%
Frankrijk 665 105 16%
Zweden 465 25 5%
Oostenrijk 400 5 1%
Spanje 345 55 16%
Nederland 310 15 5%
Griekenland 250 45 18%
België 230 40 17%
Overig 340 25 7%
Totaal EU 6.860 545 8%

Tabel 1 Beslissingen in eerste aanleg op ingediende asielaanvra-
gen, 201720

20 Bron: Eurostat, geraadpleegd op 21 maart 2018

Daarbij moet er overigens rekening mee worden gehouden 
dat een verbetering van de (sociaaleconomische) omstandig-
heden in landen van herkomst gedurende een zekere periode 
leidt tot een vergrote interesse voor migratie. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat het relatief welgestelden zijn die migreren: 
vaak hoogopgeleide jonge mensen wier hoge ambities (nog) 
niet goed aansluiten bij de omstandigheden in eigen land. 
Economische groei en toename van de middenklasse leidt op 
de korte en middellange termijn juist tot meer migratie.21 Pas 
als het inkomensniveau nog verder stijgt en het land door de 
piek van de migratiecurve gaat22 – neemt de migratiedruk af. 

Bij vertrek uit het thuisland weinig pullfactoren voor 
Nederland 
De meeste asielzoekers uit de veilige landen Albanië, Georgië 
en Marokko zijn via een omweg en min of meer toevallig in 
Nederland aangekomen. Slechts enkelen, en dan voorname-
lijk Marokkaanse asielzoekers, hebben op voorhand Nederland 
als eindbestemming gekozen. Zij kozen voor Nederland omdat 
zij hoopten dat dit land de beste kansen zou bieden op econo-
misch en sociaal vlak. Een deel van de Albanese asielzoekers 
had geen specifiek land als bestemming op het oog en een deel 
had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming in gedachten. 
De meeste Georgische asielzoekers hadden bij vertrek aanvan-
kelijk besloten om naar Duitsland te gaan. 

Tijdens de reis: meer pullfactoren voor Nederland
Hoewel Nederland aanvankelijk niet de eindbestemming was 
van de meeste asielzoekers uit Albanië, Georgië en Marokko, 
hebben zij op een bepaald moment tijdens hun reis de keuze 
voor Nederland gemaakt. Deze beslissing was in veel gevallen 
gebaseerd op verhalen van landgenoten over Nederland die 
zij gedurende hun reis of verblijf in opvang   locaties in andere 
landen horen. Veelal hebben zij eerst asiel aangevraagd in 
Duitsland. Pas nadat het verzoek daar was afgewezen en/of de 
omstandigheden daar tegenvielen, kwam buurland Nederland 
in beeld. 
De kwaliteit van de asiel- en opvangvoorzieningen speelde een 
belangrijke rol om vervolgens voor Nederland te kiezen. De 
duur van de opvang speelt daarbij mogelijk een belangrijkere 
onderscheidende rol dan de hoogte van de vergoeding in de 
opvang. Daarnaast heeft Nederland een positief imago op het 
gebied van vrijheid en veiligheid, tolerantie en afwezigheid van 
discriminatie. Voor Albanezen speelden ook de aanwezig heid 
van goede medische voorzieningen en de mogelijkheden om 
te werken een rol. Voor Marokkanen was de aan wezig heid van 
een grote gemeenschap ook van belang. 

Effectiviteit 
Nederland zelf heeft met wisselend resultaat initiatieven onder-
nomen om deze pullfactoren aan te grijpen en te komen tot 
effectievere terugkeer van afgewezen asielzoekers. De effectivi-
teit van de maatregelen (snellere procedures, opvang verkorten, 
zelf afdoen van aanvragen uit de Westelijke Balkan, terug-
keerafspraken, beperking terugkeerondersteuning, opleggen 
inreisverbod, informatiecampagnes) varieert sterk en wordt 
ondergraven door lange Dublinprocedures en het waterbed-effect 

21 Organisation for Economic Cooperation and Development (2016), Perspectives 
on Global Development 2017: International migration in a shifting world, zie 
https://bit.ly/2gW0p3K; De Haas, H. (2011), ‘The determinants of international 
migration: Conceptualising policy, origin and destination effects’, IMI Working 
Papers, paper 32. p. 19. 

22 Een migratiecurve is een omgekeerde U-vorm, waarbij emigratie toeneemt 
naarmate het gemiddelde inkomen toeneemt in het land. Emigratie neemt weer af 
voor de categorie hoge inkomens in het land.
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door gelijktijdige maatregelen van om ringende lidstaten. De 
instroom uit sommige veilige landen is weer terug op het oude 
niveau (onder meer Albanië, Servië, Georgië) maar van anderen 
(onder meer Algerije en Marokko) nog steeds aanzienlijk hoger.

2.3 Aanbevelingen
De ACVZ adviseert:
•  EU-coördinatie veilige landen: inzetten op een geharmoni-

seerde EU-definitie van ‘veilig land’ en vooral een uniforme 
toepassing daarvan.

•  Aanpak van de grondoorzaken van migratie op een veel 
grotere (mondiale) schaal dan nu het geval is. Het creëren 
van legale migratiekanalen (werk en beroepsopleiding) lijkt 
daarbij het aangewezen middel om de illegale migratie te 
helpen verminderen.

•  De behandelduur van ‘Dublinprocedures’ te verkorten, 
en meer zaken zelf af te doen dan te claimen op andere 
lidstaten om te voorkomen dat asielzoekers uit veilige 
landen langer dan noodzakelijk in de opvang verblijven.

•  De inzet in de EU op terugkeerafspraken met veilige landen 
versterken, met name voor de moeilijke terugkeerlanden. 
Maatwerk is geboden bij het opleggen van inreisverboden 
en het beperken/schrappen van terugkeerondersteuning. 

•  Informatiecampagnes niet alleen richten op de personen 
die nog in het land van herkomst zijn, maar ook op 
personen die al onderweg zijn en zich elders in Europa 
bevinden.

3. EMN Inform: Safe Countries of Origin23

3.1  Doel, aanleiding en methode
Doel van dit onderzoek24 is een overzicht te geven van het 
beleid van de EU-lidstaten ten aanzien van asielzoekers uit 
veilige landen van herkomst. Aanleiding voor het onderzoek 
was de verhoogde asielinstroom uit een aantal veilige landen, 
met name uit de Westelijke Balkanlanden, in 2015 en 2016. 
Daarnaast bestond de wens de veelvuldige maatregelen die 
lidstaten nemen, bijvoorbeeld in de asielprocedure, beter 
in kaart te brengen. Ook de onderhandelingen op Europees 
niveau over het instellen van een gemeenschappelijke EU 
lijst van veilige landen van herkomst maakten het onderwerp 
uitermate relevant.
Het onderzoek is door het EMN uitgevoerd. 24 lidstaten, de 
Europese Commissie en het Europees Ondersteuningsbureau 
voor Asielzaken (EASO) hebben aan het onderzoek bijgedragen. 
Het onderzoek heeft een beschrijvend karakter. Het geeft geen 
oordeel over de effectiviteit van de genomen maatregelen en 
bevat geen aanbevelingen.

3.2 Belangrijkste resultaten vanuit het Nederlandse 
perspectief

Uit het onderzoek blijkt dat het beleid ten aanzien van asiel-
zoekers uit veilige landen van herkomst tussen lidstaten 
sterk verschilt. Sommige lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en het VK) hebben talloze 
maatregelen genomen om aanvragen van asielzoekers uit 
veilige landen te ontmoedigen en zo snel als mogelijk af te 
handelen, terwijl andere lidstaten (bijvoorbeeld Italië en 

23 Het rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), Inform: Safe Countries of 
Origin (hierna: EMN 2018), is te vinden op https://bit.ly/2xv10Gy.

24 De onderzoeksrapporten en verdere informatie zijn te vinden op: https://bit.
ly/2knmv2k.

Zweden) weinig maatregelen hebben ingesteld. Hieronder 
wordt het Nederlandse beleid vergeleken met het beleid in 
andere lidstaten. 

Lijst 
Van de 24 lidstaten die informatie voor de EMN Inform hebben 
aangeleverd, heeft de meerderheid (14 lidstaten in totaal), 
net als Nederland een officiële lijst van veilige landen van 
herkomst. Hoeveel en welke landen als veilig worden aange-
merkt verschilt sterk tussen de lidstaten. Met 32 landen heeft 
Nederland de meeste landen als veilig aangemerkt, gevolgd 
door het Verenigd Koninkrijk (24 landen) en Oostenrijk (20 
landen).25 Nederland heeft, net als bijna alle andere lidstaten, 
de Westelijke Balkanlanden als veilig aangewezen. Ook andere 
herkomstlanden die vaak op de lijst staan in andere lidstaten, 
zoals Ghana, Georgië en India, beschouwt Nederland als veilig. 
Sommige landen die op de Nederlandse lijst staan, zijn echter 
op weinig lijsten van andere lidstaten te vinden, zoals Algerije, 
Jamaica, Marokko, Senegal, Tunesië en Oekraïne.26 

Asielprocedure
De meeste lidstaten die een lijst van veilige landen van 
herkomst hebben, behandelen asielaanvragen van personen 
uit deze landen in een versnelde asielprocedure. In de meeste 
lidstaten is de streeftermijn voor het nemen van een beslissing 
in de versnelde procedure vaak meer dan de helft korter dan 
bij de standaard asielprocedure. Behalve een verkorte streef-
termijn gebruiken de lidstaten geen andere maatregelen om 
de procedure te verkorten, met uitzondering van Duitsland 
en Nederland. In Duitsland verblijven asielzoekers uit veilige 
landen bijvoorbeeld in speciale opvanglocaties waar verschil-
lende diensten (bijvoorbeeld de migratiedienst, de politie en 
een gezondheidsdienst) aanwezig zijn, zodat de asielzoekers 
makkelijker beschikbaar zijn voor de verschillende stappen 
in de procedure. Dit is vergelijkbaar met Nederland waar 
aanvragen van asielzoekers uit veilige landen in principe in 
de Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel worden afge-
handeld. Daarnaast vervallen zoals gezegd in Nederland bij 
asielzoekers uit veilige landen, die via het versnelde spoor 2 
worden afgehandeld, enkele standaard processtappen in de 
procedure: de asielzoeker krijgt geen rust- en voorbereidings-
termijn, er vindt geen medisch onderzoek plaats en er vindt 
één gecombineerd gehoor plaats. Ook worden aanvragen van 
asielzoekers uit veilige landen met voorrang behandeld, zodat 
de wachttijd tot de officiële start van de asielprocedure (die 
soms kan oplopen tot enkele maanden in de normale asielpro-
cedure) duidelijk korter is. 
Bijna alle lidstaten passen de Dublinverordening op dezelfde 
manier toe op asielzoekers uit veilige landen als op asielzoekers 
uit andere landen.27 Uitzonderingen zijn Nederland en Finland. 
Nederland behandelt asielaanvragen met Dublinindicatie 
van asielzoekers afkomstig uit de Westelijke Balkanlanden en 
Georgië in de versnelde asielprocedure (spoor 2).28 In Finland is 
er geen vastgelegd beleid, maar worden asielzoekers uit veilige 

25 Nederland heeft, net als een aantal andere lidstaten (bijvoorbeeld het VK en 
Noorwegen), bepaalde groepen in sommige landen uitgezonderd. Bijvoorbeeld 
Algerije, Marokko en Tunesië zijn wel op de Nederlandse lijst te vinden, maar 
worden niet als veilig beschouwd voor homoseksuele en biseksuele vrouwen en 
mannen, en transgenderpersonen (LHBTs).

26 Herkomstlanden die op de Nederlandse lijst staan, maar waar de asielinstroom 
in de lidstaten gering is (bijv. Vaticaanstad, Brazilië, Andorra, Japan) worden hier 
buiten beschouwing gelaten.

27 De informatie over Dublin dateert van januari 2017 en is niet onderdeel van de 
EMN Inform Safe Countries of Origin. De informatie is afkomstig van een EMN ad-
hoc vraag die door Nederland en Estland is gesteld. Zie: https://bit.ly/2LrMjGV.

28 Zoals al aan begin van het artikel is uitgelegd, is de reden hiervoor dat terugkeer 
naar het land van herkomst na afdoening in de nationale procedure in die gevallen 
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landen van herkomst met een Dublin-indicatie in de praktijk 
niet aan andere lidstaten overgedragen.
Enkele lidstaten, inclusief Nederland, hebben maatregelen 
genomen om de beroepsprocedure van afgewezen asielzoekers 
uit veilige landen te versnellen. Net als in Nederland mogen 
deze personen ook in Oostenrijk, Duitsland, Finland, Hongarije, 
Slowakije, het Verenigd Koninkrijk en Litouwen hun beroep 
in principe niet in de EU afwachten.29 In de meeste andere 
lidstaten mogen zij dit wel. Daarnaast is in sommige lidstaten, 
inclusief Nederland, de periode om beroep in te stellen voor 
personen uit veilige landen korter dan voor personen uit 
andere herkomstlanden. In Nederland is de termijn voor het 
instellen van beroep 1 week voor aanvragen die als kennelijk 
ongegrond zijn afgewezen (wat bij asielzoekers uit veilige 
landen meestal het geval is), terwijl voor asielaanvragen die in 
de verlengde asielprocedure zijn behandeld een termijn van 4 
weken geldt.30 In België en Luxemburg is de termijn 15 dagen 
in plaats van 30 dagen. 

De meeste asielzoekers uit veilige landen kozen na een omweg voor Nederland 
vanwege de kwaliteit van de asiel- en opvangvoorzieningen en een positief imago van 
Nederland. 

Terugkeer 
Sommige lidstaten (Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Finland 
en Noorwegen) passen een kortere periode voor vrijwillige 
terugkeer toe – de ‘vertrektermijn’ – voor personen uit veilige 
landen. In Oostenrijk, Nederland, Finland en Noorwegen is de 
vertrektermijn 0 dagen, wat betekent dat de persoon in kwestie 
direct na de negatieve asielbeslissing het land moet verlaten. 
Duitsland kent een verkorte vertrektermijn, namelijk een 
termijn van 7 dagen in plaats van 30 dagen die voor andere 
nationaliteiten geldt. 
Een klein aantal lidstaten (Duitsland, Finland, Nederland en 
Noorwegen) maakt een onderscheid bij het opleggen van inreis-
verboden tussen asielzoekers uit veilige landen en asielzoekers 
uit andere landen. In deze lidstaten ontvangen afgewezen asiel-
zoekers uit veilige landen in beginsel een inreisverbod, terwijl 
dit bij asielzoekers uit andere herkomstlanden niet gebeurt. In 
Duitsland en Noorwegen geldt het inreisverbod voor personen 
uit veilige landen in principe voor 1 jaar en in Nederland en 
Finland voor 2 jaar. 
Ongeveer de helft van de lidstaten die een lijst van veilige landen 
van herkomst heeft, biedt minder terugkeer- en/of herintegra-
tieondersteuning voor personen uit veilige landen dan voor 
personen uit andere landen.31 In België en Luxemburg hebben 

veelal sneller te realiseren is dan een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 
op grond van de Dublinverordening.

29 In Nederland heeft de afgewezen asielzoeker heeft wel de mogelijkheid een 
voorlopige voorziening (vovo) aan te vragen bij de rechtbank om de uitspraak op 
het beroep in Nederland te mogen afwachten. Tot dat de rechter op de vovo-
aanvraag heeft beslist, mag de migrant in principe wel in Nederland blijven. De 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 april 2018 aan 
het Hof van Justitie van de EU gevraagd of artikel 46 van de Procedurerichtlijn 
zo kan worden uitgelegd dat een vreemdeling door het indienen van een vovo 
weliswaar tijdelijk niet kan worden uitgezet, maar hij daarmee geen rechtmatig 
verblijf krijgt of houdt, zie ECLI:NL:RVS:2018:1307.

30 De verkorte termijn van 1 week geldt ook bij Dublin-zaken en zaken die in 
algemene asielprocedure van 8 dagen zijn afgedaan.

31 In een aantal lidstaten is de hoogte van terugkeer- en herintegratieondersteuning 
niet gekoppeld aan het feit of een persoon uit een veilig land komt of niet, 
maar aan andere criteria die er meestal wel indirect mee te maken hebben. In 
Nederland is er bijvoorbeeld geen specifiek beleid wat betreft terugkeer- en 
herintegratieondersteuning voor personen uit veilige landen, maar ontvangen 
personen die visumvrij naar de EU kunnen reizen of afkomstig zijn uit landen in 

personen uit veilige landen bijvoorbeeld in principe geen recht 
op herintegratieondersteuning en ontvangen zij alleen een 
bus- of vliegticket. In veel lidstaten, inclusief Nederland, zijn 
wel uitzonderingen mogelijk. In individuele gevallen kunnen 
de autoriteiten bijvoorbeeld beslissen toch ondersteuning 
te bieden. Nederland rapporteert als enige lidstaat dat in de 
afgelopen 2 jaar de ondersteuning voor personen uit bepaalde 
veilige landen is gereduceerd. In de andere lidstaten is de 
hoogte van terugkeer- en herintegratieondersteuning blijkbaar 
niet veranderd in de afgelopen 2 jaar. 

3.3  Conclusie 
Op basis van de internationale vergelijking in de EMN Inform 
kan geconcludeerd worden dat het Nederlandse beleid ten 
opzichte van asielzoekers uit veilige landen van herkomst 
behoort tot een van de meest uitgebreide in de hele EU. 
Nederland heeft bijvoorbeeld de meest uitgebreide lijst van 
veilige landen van herkomst. Daarnaast heeft Nederland verge-

leken met andere lidstaten een groot aantal maatregelen 
genomen wat betreft de asielprocedure, de opvang, de beroeps-
procedure en de terugkeer van asielzoekers uit veilige landen 
van herkomst.

4. CMR-rapport Veilig land van herkomst?

4.1 Doel, aanleiding en methode
Dit rapport is geschreven in opdracht van VWN. Het doel van 
dit rapport is om inzicht te krijgen in de behandeling van asiel-
verzoeken uit veilige landen van herkomst. VWN vraagt zich 
af of de wijze waarop het concept veilig land van herkomst 
wordt toegepast in Nederland, voldoende recht doet aan de 
positie van asielzoekers uit ‘veilige’ landen die mogelijk wél 
recht hebben op internationale bescherming (asiel) – met 
specifieke aandacht voor kwetsbaarheid.32 De IND heeft mede-
werking verleend aan het onderzoek. Er is inzage gegeven in 
asieldossiers inclusief interne documenten, uit de periode 1 
maart tot 31 december 2016, geselecteerd op de nationaliteiten 
Bosnië-Herzegovina, India, Mongolië en Tunesië (76 in totaal). 
In het rapport wordt de periode tussen 1 november 2015 en 
1 december 2017 beschreven. De onderzoeksvraag die in dit 

de ring om Europa geen of minder ondersteuning. Deze landen staan ook vaak 
op de Nederlandse lijst van veilige landen. In Finland hangt de hoogte van de 
ondersteuning af van het land van herkomst; personen afkomstig uit de Westelijke 
Balkanlanden ontvangen bijvoorbeeld duidelijk minder ondersteuning dan andere 
nationaliteiten. Terwijl in sommige lidstaten (inclusief Nederland) de ondersteuning 
dus niet direct gekoppeld is aan het feit of een persoon uit een veilig land komt of 
niet, is er meestal wel een correlatie/overlap. 

32 NGO’s en verschillende auteurs hebben zich kritisch uitgelaten over het concept 
veilig land van herkomst, zie o.a. AIDA, ‘Safe Countries of Origin: A Safe 
Concept?’, AIDA Legal Briefing No. 3, September 2015; ECRE, ‘Note on an EU 
list of safe countries of origin: Recommendations and amendments’, 5 oktober 
2015; C. Costello, ‘Safe Country? Says Who?’, IJRL 2016, No. 4, p. 601-622; C. 
Engelmann, ‘Convergence against the Odds: The Development of Safe Country 
of Origin Policies in EU Member States (1990-2013)’, EJML, vol. 16(2014), issue 
2, p. 277-302; M. Hunt, ‘The Safe Country of Origin Concept in European Asylum 
Law: Past, Present and Future’, IJRL 2014 No. 4, p. 500-535; V. Moreno Lax, 
‘The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from the 
Law of Treaties’, in G.S. Goodwin-Gill and P. Weckel (eds), Migration & Refugee 
Protection in the 21st Century: Legal Aspects, The Hague Martinus Nijhoff, 2015.

A&MR 2018 Nr. 5 - 231  

Veilig land van herkomst



rapport centraal staat is: Is de wijze waarop in de Nederlandse 
asielprocedure het concept veilig land van herkomst wordt 
toegepast in overeenstemming met het internationale -, 
Europese - en nationale recht?

4.2 Belangrijkste bevindingen vanuit Nederlands 
perspectief

De kern van het veilig land van herkomst concept is te vinden 
in de IND-brochure veilig land van herkomst33, daarin staat:

‘U komt uit een “veilig land van herkomst”. Welke landen zijn veilig en 
wat betekent dat? De Nederlandse overheid heeft deze [hier volgt dan 
de lijst, auteurs] landen aangewezen als “veilig land van herkomst”. 
De situatie in deze landen is veilig genoeg. U komt uit een veilig land 
van herkomst. Daarom maakt u bijna geen kans op een Nederlandse 
verblijfsvergunning asiel. Bij afwijzing of intrekking van uw asielver-
zoek legt de overheid u een inreisverbod op. En stuurt u terug naar uw 
veilig land van herkomst.’

Wat dan nog overblijft, is het individuele asielrelaas waarin – 
volgens artikel 3.106b Vb – de asielzoeker moet ‘onderbouwen’ 
dat het land voor hem niet veilig is. 

Informatie van internationale organisaties kan worden gebruikt voor de vaststelling 
of een land veilig is, al wijst A-G Widdershoven erop dat het dan ‘gaat om feitelijke 
informatie die eruit naar voren komt, en niet om de waardering van die feiten’.

Veilig?
Hoe beoordeelt de staatssecretaris of een land van herkomst als 
veilig kan worden aangemerkt? Bij de beoordeling of een land 
als veilig land van herkomst wordt beschouwd, wordt onder 
meer rekening gehouden met de mate waarin bescherming 
wordt geboden tegen vervolging (in de zin van artikel 9 DRi II) of 
ernstige mishandeling (foltering of onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM en 
artikel 15 Kwalificatierichtlijn).34 De staatssecretaris maakt in 
zijn motivering om een land als veilig aan te merken vooral 
gebruik van de rapporten van UNHCR, Human Rights Watch, 
Amnesty International, US Department of State Human Rights 
Reports, Freedom House en Fragile State Index.35 Andere gezag-
hebbende bronnen die volgens de Procedurerichtlijn gebruikt 
kunnen worden, zijn de informatie uit andere lidstaten, het 
EASO, de Raad van Europa en andere relevante internationale 
organisaties. A-G Widdershoven wijst er in zijn conclusie, die 
vooraf ging aan een richtinggevende Afdelingsuitspraak van 14 

33 Inlegblad voor asielzoekers uit veilige landen van herkomst (inlegblad bij de IND 
brochure: De vereenvoudigde asielprocedure), www.ind.nl.

34 Richtlijn 2011/95/EU van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning 
van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor 
personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de 
inhoud van de verleende bescherming PbEU 2011, L 337/9. De voorwaarden 
zijn te vinden in artikel 3.105ba Vb en artikel 3.37f Vw. Zie ook Rb. Den Haag zp 
Arnhem 8 september 2017, NL17.6765. Ingebrachte rapporten zijn reeds door 
de staatssecretaris meegewogen. 

35 Team onderzoek en expertise land en taal van de IND (TOELT) maakt in 
afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht van 
bronnen, zoals UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International, US 
Department of State Human Rights Reports, Freedom House en Fragile 
State Index. Directie Migratiebeleid van het Ministerie van J&V stelt een 
conceptbeoordeling op en legt deze beoordeling voor aan de staatssecretaris. De 
staatssecretaris informeert de Tweede Kamer per brief over zijn beslissing om een 
land als veilig land van herkomst aan te merken. Het besluit om een land op de 
lijst met veilige landen te plaatsen volgt met een wijziging van bijlage 13 van het 
Voorschrift Vreemdelingen 2000.

september 2016, nog op ‘dat het bij het onderzoek van deze 
bronnen gaat om feitelijke informatie die eruit naar voren 
komt, en niet om de – nogal eens uiteenlopende – waardering 
van die feiten door de genoemde organisaties’.36 Het College 
van de Rechten van de Mens wijst in samenwerking met de 
Commissie Meijers bijvoorbeeld op de Universal Periodic 
Review. Ook kunnen de rapporten van de Comités die toezien 
op de naleving van specifieke verdragen (bijvoorbeeld op het 
VN Vrouwenverdrag en Kinderrechtenverdrag) nuttige infor-
matie over de mensenrechtensituatie in een land geven.37 

Bewijslast
Als een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van 
herkomst bestaat er een algemeen rechtsvermoeden dat hij 
geen internationale bescherming nodig heeft. Het is vervolgens 
aan de asielzoeker om aannemelijk te maken dat dat land in 
zijn specifieke omstandigheden toch niet veilig is. De bewijs-
last ligt niet eenzijdig bij de vreemdeling, ook de staatssecre-
taris bekijkt of er relevante nieuwe informatie is en of het land 
in de praktijk zijn verplichtingen uit mensenrechtenverdragen 
naleeft, toegepast op het individuele geval.38 Er is dan ook geen 
sprake van omkering van de bewijslast. Een en ander is ook 

neergelegd in de Vreemdelingencirculaire.39 De observatie dat 
in dit geval de bewijslast zwaarder is, is niet meer of behoeft 
niet meer te zijn dan de vaststelling dat een asielverzoek van 
iemand uit een veilig land meer afhankelijk is van de indivi-
duele feiten en omstandigheden, dan als het gaat om een asiel-
verzoek van iemand die niet uit een veilig land komt.40 

Asielmotieven, geloofwaardigheid en spoorwisseling
Uit eerder dossieronderzoek41 blijkt niet dat bij veilige landen 
van herkomst de geloofwaardigheid (WI 2014/10) anders wordt 
beoordeeld. Uit dit dossieronderzoek blijkt een grote verschei-
denheid in de redenen om asiel in Nederland te vragen. In 
de geanalyseerde zaken is onder andere sprake van cumula-
tieve discriminatie, seksuele oriëntatie, eerwraak, ernstige 
bedreiging van leven door de maffia, gedwongen huwelijk en 
medische aspecten. 
Wanneer tijdens de procedure blijkt dat de zaak zich toch niet 
leent voor snelle afdoening wordt, deze doorgeleid naar de 
algemene asielprocedure.42 In dat geval stroomt de asielzoeker 
door naar de rust- en voorbereidingstermijn, en krijgt dus een 
medische check aangeboden. Spoorwijzigingen lijken – op 

36 Conclusie van 20 juli 2016, 201603036/3/V2.
37 Zie College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Commissie 

Meijers, ‘Human Act or Devils Pact’, 2017, p. 12-14.
38 Waarbij een eventueel ambtsbericht zal worden betrokken, Kamerstukken II 

2015/16, 30488, 6, p. 13.
39 C2/7.2 Vc 2000.
40 ABRvS 18 december 2013, 201109928/1/V2; ABRvS 22 februari 2015, 

201408987/1/V2, JV 2015/96.
41 S. Kok, ‘Bij gebrek aan bewijs. De beoordeling van de geloofwaardigheid van het 

asielrelaas onder Werkinstructie 2014/10’, VWN/Universiteit Leiden, 25 november 
2016.

42 Art. 3.109ca lid 7 Vb. ‘Indien na het in het vierde lid bedoelde gehoor niet 
voldoende duidelijk is dat kan worden besloten tot niet-ontvankelijkverklaring of 
tot kennelijk ongegrondverklaring op de in het eerste lid bedoelde gronden, wordt 
voor de verdere behandeling van de aanvraag alsnog de in paragraaf 2 van deze 
Afdeling beschreven procedure gevolgd.’
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basis van indicatieve onderzoeken43 – slechts incidenteel voor 
te komen (minder dan 2%).

De Nederlandse toepassing van het concept ‘veilig land van herkomst’ staat volgens het 
CMR op gespannen voet met het recht, qua vaststelling van kwetsbaarheid en grondige 
individuele beoordeling.

Rechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een richtinggevende 
uitspraak van 14 september 2016 uitvoerig toegelicht onder 
welke voorwaarden een land als veilig land van herkomst – in 
deze zaak ging het om Albanië – kan worden aangemerkt.44 De 
ABRvS oordeelde op 1 februari 201745 dat het onderzoek dat de 
staatssecretaris heeft verricht naar de situatie in een land dat 
hij heeft aangewezen als veilig land van herkomst, inzichte-
lijk moet zijn.46 De staatssecretaris moet daarom in het besluit 
uitleggen welke bronnen hij heeft gebruikt en inzichtelijk 
maken op welke wijze hij de informatie uit die bronnen bij zijn 
beoordeling heeft betrokken (vgl. artikel 3:2 Awb). Dit is een 
vereiste dat ook volgt uit de Procedurerichtlijn (vgl. artikel 47 
EU Grondrechtenhandvest en artikel 46 PRi II). 
In een andere uitspraak, ook van 1 februari 2017, overwoog 
de Afdeling dat uit de tekst en totstandkomingsgeschiedenis 
van de huidige Procedurerichtlijn niet kan worden afgeleid 
dat een uitzondering voor één of meer groepen bij de aanwij-
zing van een land als veilig land van herkomst in strijd is met 
de huidige Procedurerichtlijn.47 Op 10 maart 2017 oordeelt de 
Afdeling dat India aangemerkt mocht worden als veilig land 
van herkomst, ondanks de aanwijzing van de staatssecretaris 
dat voor bepaalde groepen personen in India die te maken 
krijgen met strafrechtelijke vervolging ‘verhoogde aandacht’ 
vereist is.48 Wat het schenken van ‘verhoogde aandacht’ zou 
kunnen inhouden legt de Afdeling helaas niet uit.49 Tot slot 
volgt de ABRvS in een uitspraak van 7 juli 2017 de conclusie 
van de A-G dat het mogelijk is om een land als veilig land van 
herkomst aan te wijzen met een uitzondering voor een deel 
van het grondgebied, indien een duidelijke scheidslijn kan 
worden aangebracht tussen het veilige en het niet veilige deel. 
De aanwijzing van Georgië voldoet aan de wettelijk voorge-
schreven vereisten.50

Kort gezegd heeft de Afdeling in deze uitspraken ‘juridische 
dekking’ gegeven aan vier verschillende varianten van de toepas-
sing van het concept veilig land van herkomst: het land van 
herkomst is 1. veilig; 2. veilig met uitzondering van bepaalde 
groepen; 3. veilig met uitzondering van bepaalde gebieden; 4. 

43 S. Raveerathan, De invoering van het Nederlandse sporenbeleid en de 
verenigbaarheid met de doelen van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU, scriptie 
Groningen, januari 2018, ongepubliceerd. Raveerathan noemt 1%; dit percentage 
is geschat op basis van de beantwoording van een online enquête gehouden 
onder verschillende ketenpartners in mei/juni 2017. In dit onderzoek is een 
percentage geschat van 2% (informatie van VWN-medewerkers, schatting op 
800 zaken).

44 ABRvS 14 september 2016, 201603036/1/V2 (met conclusie A-G 
Widdershoven), JV 2016/271 m.nt. Boeles, AB 2017/127 m.nt. Kok.

45 ABRvS 1 februari 2017, 201607902/1/V2. Op 1 februari 2017 deed de Afdeling 
meerdere uitspraken over de toepassing van het veilig land van herkomst. 

46 Vergelijk met betrekking tot de aanwijzing als veilig derde land en inzichtelijkheid 
ABRvS 13 december 2017, 201606126/1/V2, r.o. 2.2.

47 ABRvS 1 februari 2017, 201606592/1/V2, JV 2017/80 m.nt. Battjes.
48 ABRvS 10 maart 2017, 201608479/1/V2, r.o. 2.3.
49 ABRvS 1 februari 2017, 201606592/1/V2, JV 2017/80 m.nt. Battjes. Battjes 

merkt in zijn noot onder de uitspraak van de Afdeling van 1 februari 2017 op 
dat er op zijn minst spanning zit tussen de constateringen van de Afdeling over 
het optreden van de Indiase politie en de conclusie dat het land toch als ‘in het 
algemeen’ veilig mag gelden.

50 ABRvS 7 juli 2017, 201701055/1/V2, JV 2017/184.

veilig met groepen van bijzondere aandacht. De Afdeling heeft 
inmiddels voor de volgende landen geoordeeld dat de aanwij-

zing van deze landen voldoet aan de wettelijk voorgeschreven 
vereisten: Albanië,51 Algerije,52 Georgië,53 India,54 Macedonië,55 
Marokko,56 Mongolië,57 Servië58 en Tunesië.59

Het is mogelijk het algemeen rechtsvermoeden van de veilig-
heid van een land van herkomst op drie niveaus te weerleggen:60

1.  De aanwijzing van het betreffende land als veilig (in de 
regeling zelf) kan worden aangetast door een exceptieve 
toetsing. Dit lijkt alleen zinvol als er – veel – documenten 
beschikbaar zijn die concreet misstanden in het betref-
fende land onderbouwen en iets zeggen over de (on)moge-
lijkheid om die misstanden voor de rechter te kunnen 
brengen. 

2.  De ‘veiligheidssituatie in het algemeen’ in het betreffende 
land van herkomst kan apart door de bestuursrechter 
worden getoetst. Het gaat dan wel om de wijzigingen in 
de veiligheidssituatie nadat de aanwijzing van het land als 
veilig land van herkomst heeft plaatsgevonden, anders is 
dit punt gelijk aan de exceptieve toets.

3.  De asielzoeker kan aannemelijk maken dat het land in 
zijn individuele omstandigheden toch niet veilig is en 
dat hij een reëel gevaar loopt van vervolging of onmen-
selijke behandeling. Hierbij speelt de geloofwaardigheid 
van het asielrelaas een doorslaggevende rol.61 Ook A-G 
Widdershoven geeft ten aanzien van de ‘bewijslast’ bij een 
veilig land van herkomst uitleg.62 De juridische lat voor de 
bewijslast van de asielzoeker is geen andere dan ‘aanneme-
lijk maken’, de feitelijke bewijslast is echter een zwaardere.

Een lastig te beantwoorden vraag blijft wanneer het indivi-
duele asielrelaas de veiligheid van het land van herkomst doet 
‘kantelen’. Het veilig land blijft dan veilig, echter de asielzoeker 
heeft aannemelijk gemaakt dat het land specifiek voor hem 
niet veilig is. Daarvan hebben we in de jurisprudentie geen 
voorbeelden kunnen vinden. De lat ligt hoog. 

4.3 Conclusies en aanbevelingen
In het rapport wordt geconcludeerd dat de Nederlandse toepas-
sing van het concept ‘veilig land van herkomst’ op gespannen 
voet staat met het internationaal – , Europees – én nationaal 
recht – met name ten aanzien van de vaststelling van kwets-
baarheid en een grondige individuele beoordeling van het 
asielrelaas. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:
* Een land is eenduidig 100% veilig of anders onveilig.

51 ABRvS 14 september 2016, 201603036/1/V2 (met conclusie A-G 
Widdershoven), JV 2016/271, m.nt. Boeles, AB 2017/12, m.nt. Kok.

52 ABRvS 31 juli 2017, 201700669/1/V1.
53 ABRvS 7 juli 2017, 201701055/1/V1, JV 2017/184.
54 ABRvS 10 maart 2017, 201608479/1/V2, AB 2017/213, m.nt. Zwaan.
55 ABRvS 12 januari 2017, 201607389/1/V1.
56 ABRvS 1 februari 2017, 201607902/1/V2.
57 ABRvS 13 september 2017, 201701147/1/V2.
58 ABRvS 12 januari 2017, 201607703/1/V1.
59 ABRvS 20 oktober 2017, 201702914/1/V1.
60 Zie hierover ook de noot van Boeles in JV 2016/271. 
61 ABRvS 14 september 2016, 201603036/1/V2 (met conclusie A-G 

Widdershoven), JV 2016/271, m.nt. Boeles, AB 2017/127, m.nt. Kok, r.o. 4.
62 Conclusie A-G Widdershoven 20 juli 2016, 201603036/3/V2, r.o. 5.16.
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De criteria van het concept veilig land van herkomst laten geen 
ruimte voor uitzonderingen. Het is niet relevant welk percen-
tage van de bevolking, welke groep binnen de bevolking of 
wáár de bevolking vreest voor vervolging of ernstige schade. 
Dan gaat het immers niet meer om een land waar algemeen 
gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging, 
noch van foltering of onmenselijke of onterende behandeling 
of bestraffing, noch van bedreiging door willekeurig geweld in 
het kader van een internationaal of intern gewapend conflict. 
In het verlengde daarvan is het niet mogelijk om groepen aan 
te wijzen voor wie het land niet veilig is, of bepaalde regio’s 
waar het niet veilig is. Ook het aanwijzen van ‘groepen van 
bijzondere aandacht’ is niet wenselijk, omdat onduidelijk is 
hoe deze aanwijzing zich verhoudt tot de algemene veiligheid 
van het betreffende land van herkomst.
• Maak van spoor 2 niet alleen een ‘afwijzingsspoor’.
  Maak het de IND mogelijk om in spoor 2 ook verzoeken in 

te willigen. Hierdoor verwordt spoor 2 niet tot een ‘afwij-
zingsspoor’ en komt de nadruk weer te liggen op het indivi-
duele asielrelaas, met als kernvraag of de asielzoeker al dan 
niet internationale bescherming behoeft. Dit voorkomt 
dat spoor 2 alleen als afwijzende afdoeningsmodaliteit 
gaat gelden. In andere EU-landen is het ook mogelijk om 
in een versnelde procedure als spoor 2 het asielverzoek 
toe te wijzen (onder andere in Oostenrijk, België, Kroatië, 
Litouwen en Luxemburg).63

• Maak medisch advies mogelijk.
  In het licht van de complexiteit en snelheid van de ‘veilig 

land van herkomst’-procedure is het achterwege blijven van 
een medisch advies niet wenselijk. Met het oog hierop zou 
de IND op dezelfde dag als de TBC-controle een medische 
check kunnen laten plaatsvinden. Met het invoeren van een 
medische check wordt ook recht gedaan aan de – mogelijke 
– vaststelling van kwetsbaarheid. 

De veronderstelling dat met het concept veilig land van herkomst asielaanvragen van 
personen uit die landen sneller af te doen zouden zijn, wordt slechts zeer ten dele door 
de cijfers ondersteund.

5. Slot: tijdsdruk, één EU-lijst en Dublin

Uit het CMR-onderzoek komt naar voren dat het vanwege de 
tijdsdruk in spoor 2 problematisch kan zijn om kwetsbaar-
heid naar voren te brengen.64 In Werkinstructie 2015/8 heeft 
de IND er op gewezen dat aspecten van kwetsbaarheid invloed 
kunnen hebben op de verklaringen en het verloop van de 
procedure. Fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen 
kunnen invloed hebben op de beslissing op een asielaanvraag, 
doordat bijvoorbeeld verklaringen onvolledig, tegenstrijdig of 
inconsistent kunnen zijn. De Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid schrijft in een brief aan de Eerste Kamer waarom 
zaken in spoor 2 voor de rechtsbijstandverlener (afgezien van 
het aantal contactmomenten) minder tijdrovend zijn dan 
zaken in spoor 4: 

63 European Migration Network, EMN Ad-Hoc Query on Accelerated asylum 
procedure before first instance decision for nationals of safe countries of origin, 
31 May 2017.

64 Art. 3.113 lid 2 Vb is niet van toepassing. Reneman geeft aan dat hierdoor 
onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van het gehoor, M. Reneman, 
‘Versnelling, verlenging en vereenvoudiging van asielprocedures vanwege hoge 
instroom. Spanning met het Europese recht’, A&MR 2016-6/7 p. 264-274.

‘Ik heb (...) ook laten meewegen dat de bewijslast inzake de situatie in 
veilige landen van herkomst in eerste instantie bij de IND ligt en dat 
in de praktijk wordt waargenomen dat de advocatuur ten aanzien van 
de onderscheiden veilige landen van herkomst veelal reeds standaard 
standpunten inneemt op de door de IND eveneens standaardmatig 
gebezigde motivering. Wat betreft de individuele asielmotieven heb ik 
opgemerkt dat deze, uitzonderingen daargelaten, in de meeste gevallen 
zowel feitelijk als juridisch geen complexe beoordeling en reactie door 
de rechtsbijstandverlener vergen.’65

In ACVZ 201866 staat over dit versneld afdoen van aanvragen:

‘Een van de redenen om over te gaan tot het hanteren van het begrip 
veilig land van herkomst was de gedachte dat asielaanvragen van 
personen afkomstig uit die landen sneller af te doen/af te wijzen 
zouden zijn. Die veronderstelling wordt slechts zeer ten dele door de 
cijfers ondersteund.’

Zoals het EMN rapport Safe Countries of Origin laat zien en ook in 
het ACVZ advies wordt beschreven, bestaat in de EU een lappen-
deken van nationale lijsten van veilige landen van herkomst. 
Welke landen op de lijst staan, verschilt sterk tussen de lidstaten. 
Veel lidstaten hebben ook helemaal geen nationale lijst van 
veilige landen. Op dit moment lopen op Europees niveau de 
onderhandelingen over de harmonisatie van de Europese 
asielwetgeving, onder andere de Procedureverordening67 en 
de Dublinverordening68. Ook het instellen van een EU-lijst 
van veilige landen van herkomst wordt hierbij als een optie 
besproken.69 

De verwachting is dat met de nieuwe Procedureverordening 
er een gezamenlijke EU-lijst met veilige landen komt (die 
waarschijnlijk alleen de Balkanlanden betreft, omdat onder 
andere het Europees Parlement Turkije niet als veilig land van 
herkomst ziet). Maar de nationale lijsten van veilige landen 

zullen naar verwachting nog maximaal in een overgangspe-
riode van vijf jaar blijven bestaan. Het is echter nog maar de 
vraag of de lidstaten zullen instemmen met het voorstel in de 
Procedureverordening om nationale lijsten uit te faseren. Met 
de nationale procedures kan een land namelijk veel sneller 
worden aangemerkt als veilig land van herkomst met dan 
de Europese wetgevingsprocedure om. Ook kan op nationaal 
niveau veel sneller worden ingespeeld op nationale prioriteiten 
op dat gebied.
Mocht er één Europese lijst komen, dan is het de vraag of alleen 
het Hof van Justitie van de EU de plaatsing op die lijst in rechte 
kan toetsen. Omdat een nationale rechter een EU-lijst niet voor 
andere lidstaten onverbindend kan verklaren, zou dat een 
lange juridische weg via prejudiciële verwijzing betekenen.  

65 Brief 15 september 2017, p. 8.
66 AVCZ 2018, p. 35. De ACVZ merkt op dat het lastig is de effectiviteit van het 

versneld afdoen van asielaanvragen te meten, en dat over een langere periode 
gekeken moet worden, ACVZ 2018, p. 36.

67 COM(2016) 467 final.
68 COM(2016) 270 final.
69 COM(2015) 452 final.
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Een andere vraag, die zowel het ACVZ en CMR-onderzoek 
oproept, is of het zinvol is om kansloze asielzoekers (onder 
Dublin) binnen de EU te verplaatsen. Daarbij moet in het oog 
gehouden worden gehouden dat niet alle EU-lidstaten dezelfde 
landen van herkomst als veilig hebben aangemerkt, en dat 
de inwilligingspercentages nogal uiteenlopen. Van een ‘gelijk 
speelveld’ is dus geen sprake. 
Het toepassen van ‘Dublin’ op asielzoekers uit veilige landen is 
meestal niet effectief, omdat het in de laatste fase van fysieke 

overdracht van de Dublinclaimant vaak spaak loopt. Dit 
betekent dat asielzoekers uit veilige landen geen groot risico 
lopen overgedragen te worden naar een andere lidstaat. Het is 
mogelijk dat zij anticiperen op een langere Dublinprocedure 
en langer in de opvang kunnen verblijven. Of daarvoor een 
oplossing wordt gevonden is, gelet op de moeizame onderhan-
delingen over Dublin IV70, nog maar de vraag.

70 In deze ontwerp-verordening zijn een aantal elementen opgenomen die zouden 
kunnen bijdragen aan een hoger percentage daadwerkelijke overnames bij een 
geaccepteerde claim. COM(2016) 270 final.
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