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Inleiding 

Het vreemdelingenrecht -en in het bijzonder het asielrecht- is in het voorjaar van 2013 in de 

media en politiek vaak onderwerp van discussie geweest. Wegens de slechte omstandigheden 

van vreemdelingendetentie waren vreemdelingen meerdere malen in hongerstaking, de Rus 

Dolmatov pleegde zelfmoord nadat hij zou worden uitgezet en het kabinet diende een 

wetsvoorstel in om illegaliteit in Nederland strafbaar te stellen. Minder in de media aanwezig, 

maar zeker zo interessant is het wetsvoorstel wat betreft het herschikken van de asielgronden 

van artikel 29 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000). Het wetsvoorstel is 

interessant, omdat het mogelijk is dat als gevolg van het herschikken van de asielgronden 

bepaalde asielzoekers niet meer in aanmerking komen voor een asielvergunning, terwijl zij dit 

vóór de wetswijziging wel komen. Het wel of niet verkrijgen van een asielvergunning heeft 

verstrekkende gevolgen voor de asielzoeker. Het is daarom van belang te onderzoeken of het 

herschikken van de asielgronden het genoemde gevolg heeft. Artikel 29, eerste lid, Vw 2000 

betreft een aantal gronden waarop een vreemdeling in Nederland een asielvergunning kan 

krijgen. De a- en b-grond van dit artikel zijn verplichte gronden naar Europees en 

internationaal recht. De c- en d-grond betreffen beide geen verplichtingen naar Europees of 

internationaal recht en worden dan ook de nationale vormen van bescherming genoemd. Het 

wetsvoorstel in kwestie beoogt de c- en d-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 te 

schrappen.
1
 Op 23 april 2013 is het wetsvoorstel van de Staatssecretaris voor Veiligheid en 

Justitie aangenomen door de Tweede Kamer en tijdens de zomer van 2013 wordt deze 

schriftelijk behandeld door de Eerste Kamer.
2
  

Door twee gronden tot asielverlening te schrappen zou men in eerste instantie denken dat de 

beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 flink wordt verminderd. Het kabinet 

is echter van mening dat dit niet het geval is, aangezien de nationale vormen van bescherming 

steeds meer worden overgenomen door de internationale vormen van bescherming, ofwel de 

a- en b-grond. De nationale gronden zouden van te weinig aanvullende waarde zijn om deze 

te behouden.
 3

 In deze scriptie zal ik onderzoeken in hoeverre de beschermingsomvang van 

artikel 29, eerste lid, Vw 2000 als gevolg van de beoogde wetswijzing zal verkleinen. Dit 

onderzoek zal geschieden door de huidige nationale asielgronden te vergelijken met de 

internationale asielgronden. Deze vergelijking zal plaatsvinden aan de hand van een 

                                                           
1
 Lodder 2011, p. 122-123. 

2
 Handelingen II 2012/13, 78, item 16 en Kamerstukken I 2012/13, 33293, nr. A. 

3
 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 2-3. 

 



4 
 

literatuur- en jurisprudentieonderzoek voor wat betreft de verschillende relevante bepalingen 

in het internationale, Europese en nationale recht.  

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat luidt als volgt; 

Heeft het schrappen van de c- en d-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 tot gevolg 

dat de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 wordt verkleind?  

In het eerste hoofdstuk wordt het huidige asielbeleid en de verschillende gronden, waarop een 

vreemdeling een asielvergunning kan verkrijgen, besproken. In het tweede hoofdstuk komt 

het wetsvoorstel ter wijziging van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 aan bod. Hierbij zullen de 

aanleiding tot en doelstellingen van het wetsvoorstel naar voren komen. Dit is relevant, omdat 

deze een eventuele verkleining van de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, 

Vw 2000 kunnen rechtvaardigen.  

In de Memorie van Toelichting is te zien dat het aantal asielvergunningen op de nationale 

gronden van 2001 tot en met 2010 inderdaad is gedaald. In 2001 kregen 630 vreemdelingen 

een asielvergunning op de c-grond, terwijl dit er in 2010 nog 310 waren. In 2008 waren dit 

echter 230 vreemdelingen, wat laat zien dat dit aantal afgelopen jaren ook perioden van groei 

heeft gekend en niet constant daalt.
4
 Het is niet te voorspellen hoeveel vreemdelingen in de 

toekomst op de c-grond een asielvergunning zouden verkrijgen, maar in ieder geval kan 

worden geconcludeerd dat dit niet om duizenden vreemdelingen zal gaan. Hoewel het bij de 

c-grond niet om een zeer grote hoeveelheid asielzoekers gaat, is het toch van belang te 

onderzoeken of en waarom bepaalde asielzoekers volgens de regering geen recht meer zouden 

hebben op een asielvergunning, aangezien het wel of niet verlenen van een asielvergunning, 

zoals eerder gezegd, voor de vreemdeling in kwestie ingrijpende consequenties heeft. In het 

derde hoofdstuk zal daarom worden bezien of de vreemdelingen die nu een asielvergunning 

verkrijgen op de c-grond na de wetswijziging nog in aanmerking zullen komen voor een 

asielvergunning op de a- of b-grond. Indien dit het geval is zal de beschermingsomvang van 

artikel 29, eerste lid, Vw 2000 door de wetswijziging niet verkleinen. 

In 2001 kregen 2260 vreemdelingen een asielvergunning op de d-grond en in 2010 waren dit 

er slechts 180.
5
 Voor wat betreft deze grond valt dus wel een zeer sterke daling te constateren. 

Deze daling valt echter te verklaren door het feit dat de Minister de laatste jaren minder 

                                                           
4
 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 3. 

5
 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 3. 
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gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid categoriaal beschermingsbeleid te voeren voor 

een bepaald land of gebied. In het vierde hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre deze 

mogelijkheid tot het voeren van categoriaal beleid van aanvullende waarde op de 

internationale gronden is. Indien de internationale gronden dezelfde mogelijkheid bieden als 

de d-grond zal de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 niet verkleinen.  

Indien de nationale asielgronden aanvullende bescherming bieden, zal de 

beschermingsomvang van dit artikel wel degelijk verkleinen. In het geval dat de 

beschermingsomvang wordt verkleind is het mogelijk dat deze verandering verplicht wordt 

gesteld door het Europees en internationaal recht. Als dit het geval is, is de eventuele 

verkleining van de beschermingsomvang van het artikel niet te omzeilen. Indien de 

beschermingsomvang echter wordt verkleind, terwijl dit geen verplichting is vanuit het 

Europese of internationale recht, zal de verandering moeten worden gerechtvaardigd door de 

doelstellingen van de beoogde wetswijziging.  

In de conclusie zal de vraagstelling, die in deze scriptie centraal staat, worden beantwoord en 

zal een waardering van het wetsvoorstel worden gegeven. 
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Hoofdstuk 1: Huidige asielgronden 

Volgens het huidige artikel 29, eerste lid, Vw 2000 zijn er zes gronden, op basis waarvan 

vreemdelingen in Nederland een asielvergunning kunnen verkrijgen, die stuk voor stuk in dit 

hoofdstuk besproken zullen worden. 

In de aanhef bevat artikel 29, eerste lid, Vw 2000 een ‘kan’-bepaling, waardoor het lijkt alsof 

de Minister bij het toekennen van alle asielvergunningen over beleidsvrijheid beschikt. 

Aangezien het artikel deels uitvoering geeft aan internationale en Europese verplichtingen, 

heeft de Minister deze beleidsvrijheid ten aanzien van de a- en b-grond echter niet. Omdat de 

c- en d-grond geen verplichtingen naar internationaal of Europees recht zijn heeft de Minister 

bij deze gronden wel beleidsvrijheid. Bij deze gronden heeft de Minister overigens ook 

beoordelingsvrijheid. Dit blijkt uit de bewoordingen ‘naar oordeel van Onze Minister’ in sub 

c en d. Dit betekent onder andere dat de rechter genomen besluiten op basis van deze gronden 

met terughoudendheid dient te toetsen. Een besluit kan dan slechts de rechterlijke toets niet 

doorstaan indien de Minister bij afweging van de belangen redelijkerwijs niet tot dat besluit 

had kunnen komen.
6
  

Indien zich geen van de in artikel 30 Vw 2000 genoemde gronden voordoet, die tot afwijzing 

van de asielaanvraag moeten leiden, wordt de asielaanvraag inhoudelijk beoordeeld. Daarbij 

moet eerst worden onderzocht of de asielzoeker een asielvergunning dient te verkrijgen 

krachtens de a- of b-grond. Als geen van beiden het geval is, wordt onderzocht of de 

asielzoeker krachtens de c- of d-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 een 

verblijfsvergunning kan verkrijgen. Deze verplichte toetsingsvolgorde vloeit voort uit het 

VN-Vluchtelingenverdrag (hierna: het Vluchtelingenverdrag) en artikel 3 Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM).
7
  

§ 1.1. De a-grond; de verdragsvluchteling 

Krachtens de a-grond moet aan een vreemdeling in beginsel asiel worden verleend als deze 

kan worden gekwalificeerd als verdragsvluchteling. Een asielzoeker is verdragsvluchteling als 

hij voldoet aan de begripsomschrijving, zoals neergelegd in artikel 1A, onder 2, van het het 

Vluchtelingenverdrag en op wie de bepalingen van het verdrag van toepassing zijn. 

Vreemdelingen op wie één van de uitsluitingsgronden van artikel 1D, 1E en 1F van het 

                                                           
6
 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 149-151. 

7
 ABRvS 3 december 2001, JV 2002/13. 
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Vluchtelingenverdrag van toepassing is, vallen buiten de toepassing van het verdrag. Het gaat 

dan om vreemdelingen die bescherming krijgen van organen van de Verenigde Naties (1D), 

om vreemdelingen aan wie door het land waar zij verblijven rechten zijn toegekend als waren 

zij nationale onderdanen (1E) en om vreemdelingen ten aanzien van wie ernstige redenen zijn 

om te veronderstellen dat zij bepaalde ernstige misdrijven hebben gepleegd (1F). Volgens 

artikel 1A is een verdragsvluchteling een vreemdeling die niet kan terugkeren naar het land 

van herkomst omdat hij gegronde vrees heeft daar te worden vervolgd wegens ras, godsdienst, 

nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of zijn politieke overtuiging.
8
 Artikel 33, eerste 

lid, van het Vluchtelingenverdrag verbiedt de verwijdering van vreemdelingen naar de 

grenzen van een gebied, waar zijn leven of vrijheid wordt bedreigd op grond van één van de 

in artikel 1A genoemde vervolgingsgronden. Dit wordt ook wel het refoulementverbod 

genoemd.
9
 Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning als vluchteling 

(hierna: Kwalificatierichtlijn) stelt minimumnormen voor de interpretatie van de 

vluchtelingendefinitie, waar de lidstaten van de Europese Unie zich aan dienen te houden. 

Deze richtlijn bevat de uitwerking van een aantal voor de vluchtelingenstatus relevante 

begrippen.
10

 

Om te kunnen worden aangemerkt als verdragsvluchteling dient sprake te zijn van gegronde 

vrees, vervolging en één van de genoemde vervolgingsgronden. Met gegronde vrees wordt 

bedoeld dat de vreemdeling voldoende aannemelijk dient te maken dat hij bij terugkeer naar 

het land van herkomst slachtoffer zal worden van vervolging. Dat betekent dat niet 

doorslaggevend is of een vreemdeling reeds vervolging heeft ondervonden in het land van 

herkomst. Indien dit wel is gebeurd, is dat volgens artikel 8 Kwalificatierichtlijn echter wel 

een duidelijke aanwijzing dat de vreemdeling dit bij terugkomst weer kan meemaken.
11

 

Hoewel de beoordeling van de gegrondheid van de vrees voor vervolging op grond van artikel 

4, derde lid, Kwalificatierichtlijn, plaatsvindt op individuele basis, is daarbij de algehele 

situatie in het land van herkomst ook van belang. Naarmate de algehele situatie in het land 

van herkomst slechter is, zal de gestelde vrees voor vervolging sneller gegrond worden geacht. 

In de regel is de algemene situatie in het land van herkomst op zichzelf echter niet 

doorslaggevend en moet iedere zaak afzonderlijk worden beoordeeld.
12

 Bepalend is of de 

                                                           
8
 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 155-158. 

9
 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 71. 

10
 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 26-27. 

11
 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 27-29. 

12
 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 162-163. 
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situatie voor de vreemdeling, die om erkenning als vluchteling vraagt, persoonlijk bedreigend 

is.
13

  

Aangaande de definitie ‘vervolging’ kan gekeken worden naar artikel 33, eerste lid, van het 

Vluchtelingenverdrag. Hierin wordt de term ‘bedreiging van leven of vrijheid’ gehanteerd. 

Hieruit kan worden afgeleid dat een bedreiging van leven of vrijheid in ieder geval als 

vervolging moet worden aangemerkt.
14

 Artikel 9 Kwalificatierichtlijn en artikel 3.26 

Voorschrift Vreemdelingen 2000 (hierna: VV 2000) laten ook een nauwe relatie tussen 

‘vervolging’ en schending van mensenrechten zien. De geachte mensenrechtenschending 

dient daarbij van een zekere ernst en zwaarte te zijn. Daarom levert vrees voor een 

mensenrechtenschending niet altijd een vluchtelingenstatus op.
15

 De jurisprudentie van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Hierna: de Afdeling) over het begrip 

‘vervolging’ is sterk casuïstisch. De intensiteit van de schending bepaalt of er sprake is van 

vervolging.
16

 Spijkerboer en Vermeulen maken een onderscheid tussen drie typen 

mensenrechten. Schendingen van de eerste soort mensenrechten zijn per definitie ernstig 

genoeg om vervolging op te leveren. Schendingen van de tweede soort mensenrechten leveren 

in beginsel vervolging op, tenzij de schending relatief licht is. Schendingen van de derde soort 

mensenrechten leveren in beginsel geen vervolging op, tenzij de schending zeer ingrijpend is. 

Onder de eerste soort vallen mensenrechten die primaire fysieke en psychische basiscondities 

waarborgen, die nodig zijn om als persoon te kunnen functioneren. Hieronder vallen onder 

andere het recht op leven en het verbod op marteling en wrede, onmenselijke of vernederende 

bestraffing of behandeling. Onder de tweede categorie vallen de klassieke vrijheden, zoals de 

vrijheid van godsdienst, het recht op privacy, de vrijheid van vereniging en het recht om te 

huwen en een gezin te stichten. De derde categorie zijn economische, sociale en culturele 

mensenrechten, zoals het recht op sociale zekerheid en het recht op onderwijs.
17

 

De vervolging moet volgens artikel 9 Kwalificatierichtlijn tevens verband houden met één 

van de vijf vervolgingsgronden van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag; wegens ras, 

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of een politieke overtuiging. Onder 

‘een sociale groep’ vallen volgens de preambule van de Kwalificatierichtlijn zowel groepen 

die op grond van bepaalde aangeboren kenmerken, zoals geslacht of seksuele geaardheid, 

                                                           
13

 Fernhout 1990, p. 67. 
14

 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 32. 
15

 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 166-167. 
16

 Fernhout 1990, p. 79. 
17

 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 33-34.  
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kunnen worden gedefinieerd als groepen die uit personen bestaan die een gemeenschappelijke 

achtergrond of eigenschap bezitten. De gemeenschappelijk achtergrond of eigenschap dient 

dermate fundamenteel te zijn voor de identiteit of morele integriteit van deze personen dat 

niet van hen kan worden gevergd het lidmaatschap van de groep op te geven.
18

 

Om een vluchtelingenstatus te verkrijgen, mag de vreemdeling geen mogelijkheid hebben uit 

te wijken naar een binnenlands vluchtalternatief. Dit is opgenomen in artikel 7 

Kwalificatierichtlijn en artikel 3.37, onder c en d, VV 2000. Het moet, met andere woorden, 

niet mogelijk zijn voor de vreemdeling zich aan de gevreesde gebeurtenissen te onttrekken 

door zich in een ander gebied in het land van herkomst te vestigen. Bij de beoordeling of een 

bepaald gebied in een land als vluchtalternatief voldoet dient rekening te worden gehouden 

met de algemene omstandigheden in dat gebied en met de persoonlijke omstandigheden van 

de vreemdeling.
19

  

§ 1.2. De b-grond; subsidiaire bescherming 

Naast bescherming op grond van de vluchtelingenstatus biedt artikel 29, eerste lid, Vw 2000, 

subsidiaire ofwel aanvullende bescherming door middel van de b-grond. De b-grond is 

ontleend aan de verplichtingen die Nederland heeft krachtens artikel 3 EVRM, artikel 15 

Kwalificatierichtlijn, artikel 3 van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke 

of onterende behandeling of bestraffing (hierna: VN-Antifolterverdrag) en artikel 7 van het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: IVBPR), waarvan 

de twee eerstgenoemde voor het Nederlandse vreemdelingenrecht het meest relevant zijn. 

Artikel 3 EVRM biedt ruimere bescherming dan het VN-Antifolterverdrag en lijkt in 

bewoording sterk op het IVBPR. Daarbij kan tegen een schending van artikel 3 EVRM een 

klacht bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens (hierna: EHRM) worden ingediend 

nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Uitspraken van het EHRM zijn op grond 

van artikel 46 EVRM bindend voor de lidstaten.
20

 Artikel 15 Kwalificatierichtlijn is voor 

Unielanden van grote betekenis omdat deze dient te zijn omgezet in de nationale regelgeving 

en wellicht ruimere bescherming biedt dan artikel 3 EVRM. Er wordt vanuit gegaan dat alle 

internationale vormen van bescherming, met uitzondering van de vluchtelingenstatus, in deze 

bepaling zijn meegenomen.
21

 De kern van de b-grond is dat als er gegronde redenen zijn om 

                                                           
18

 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 172-174. 
19

 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 182-183. 
20

 Lodder 2011, p. 119-121.  
21

 Lodder 2011, p. 119-120. 



10 
 

aan te nemen dat een vreemdeling, indien hij wordt uitgezet, een reëel risico loopt om te 

worden onderworpen aan één van de in de b-grond genoemde behandelingen, Nederland niet 

tot uitzetting mag overgaan.
22

 

Artikel 3 EVRM geeft een verbod een persoon te onderwerpen aan foltering of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het EHRM heeft uit deze 

bepaling een impliciet refoulementverbod afgeleid. Als een vreemdeling door verwijdering 

wordt blootgesteld aan een reëel risico te worden onderworpen aan één van de artikel 3 

EVRM genoemde behandelingen, dan wordt de verwijderende staat daar mede 

verantwoordelijk voor gehouden.
23

 Een vreemdeling kan met succes een beroep doen op het 

uitzettingsverbod van artikel 3 EVRM als er sprake is van ‘gegronde redenen’ om aan te 

nemen dat uitzetting zal leiden tot een ‘reëel risico’ op behandeling in strijd met artikel 3 

EVRM.
24

 Voor de toepasselijkheid van artikel 3 EVRM is daarbij vereist dat de behandeling 

een minimum level of severity heeft. Het is niet nauwkeurig aan te duiden wanneer deze 

drempel is overschreden en per geval moet worden beoordeeld of sprake van ‘een reëel risico’ 

aan de hand van de omstandigheden van de concrete situatie.
25

 Bij deze beoordeling moet 

zowel gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden van vreemdeling als de algehele 

situatie in het land van herkomst. Uit het Vilvarajah-arrest
26

 van het EHRM blijkt dat een 

vreemdeling bescherming aan artikel 3 EVRM kan ontlenen als hij aannemelijk maakt dat 

persoonlijk betreffende feiten en omstandigheden (special distinguishing featurus) zorgen dat 

hij een reëel risico loopt op een met artikel 3 strijdige behandeling. Deze eis wordt ook wel 

het individualiseringsvereiste genoemd.
27

 

Voor de toepasselijkheid van artikel 3 EVRM is het, anders dan bij de vluchtelingenstatus van 

de a-grond, niet vereist dat sprake is van een vervolgingsgrond. Een ander belangrijk verschil 

met de a-grond is dat het refoulementverbod van artikel 3 EVRM absoluut en 

onvoorwaardelijk is. Ook als de vreemdeling ernstige misdrijven heeft gepleegd is het verbod 

van toepassing. Het derde verschil is dat het Vluchtelingenverdrag gegronde vrees voor 

vervolgingsdaden tegen de vreemdeling vereist, terwijl artikel 3 EVRM ook verwijdering 

verbiedt naar een land waarin de situatie zodanig is dat de vreemdeling daar het risico loopt in 
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onmenselijke omstandigheden terecht te komen, los van het menselijk handelen daar. In het 

arrest D. tegen Verenigd Koninkrijk
28

 bepaalde het EHRM dat het terugsturen van een 

vreemdeling naar het land van herkomst in strijd was met artikel 3 EVRM, omdat hij zich in 

de terminale fase van de ziekte aids bevond en in het land van herkomst geen adequate 

medische voorzieningen voorhanden waren.
29

 

In de b-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 is tevens artikel 15 Kwalificatierichtlijn 

geïmplementeerd. Met betrekking tot deze bepaling is veel discussie over de verhouding 

tussen individuele bedreiging van de vreemdeling en algemeen en willekeurig geweld in het 

land van herkomst. In de uitspraak van 17 februari heeft het Hof van Justitie antwoord 

gegeven op prejudiciële vragen van de Afdeling over de betekenis van artikel 15 

Kwalificatierichtlijn.
30

 Het Hof stelt voorop dat onderdelen a. en b. van artikel 15 

overeenstemmen met artikel 3 EVRM. Onderdeel c daarentegen verschilt van artikel 3 EVRM 

en dient autonoom te worden uitgelegd. Dit onderdeel ziet op schade die categoriaal en 

generiek van aard is.
31

  

Ook een asielvergunning op basis van de b-grond kan een vreemdeling worden onthouden 

omdat deze zich aan het reële risico zou kunnen onttrekken door zich elders in het land van 

herkomst te vestigen. Waar in de context van de a-grond wordt gesproken over een 

binnenlands vluchtalternatief, wordt in de context van de b-grond gesproken over een 

binnenlands vestigingsalternatief.
32

  

§ 1.3. De c-grond; klemmende redenen van humanitaire aard 

De c-grond betreft ‘bijzondere redenen van humanitaire aard’ en in het huidige beleid kunnen 

drie categorieën binnen deze grond worden onderscheiden. Dit zijn het traumatabeleid, 

bijzondere individuele klemmende redenen van humanitaire aard en de omstandigheid dat een 

vreemdeling behoort tot een in het landgebonden asielbeleid aanwezen specifieke groep.
33

 

De totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling laat zien dat de wetgever bij deze grond in 

de eerste plaats heeft gedacht aan vreemdelingen die als individu in zodanige mate bloot 

hebben gestaan aan mensenrechtenschendingen dat kan worden aangenomen dat zij hierdoor 
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getraumatiseerd zijn geraakt.
34

 Het traumatabeleid is van toepassing indien de asielzoeker 

zodanig getraumatiseerd is als gevolg van gebeurtenissen in het land van herkomst, dat niet 

van hem of haar kan worden gevergd terug te keren. Aannemelijk moet zijn dat de 

traumatiserende gebeurtenissen de aanleiding zijn geweest voor het vertrek uit het land van 

herkomst. Het kan gaan om traumatische ervaringen die zijn veroorzaakt door de overheid, 

politieke en militante groeperingen die de feitelijke macht in een gebied uitoefenen en 

groeperingen waar de overheid geen bescherming tegen biedt.
35

 De Vc 2000 geeft een 

limitatieve opsomming van de gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn om een 

asielvergunning op deze grond te verlenen. Volgens deze opsomming kan het zowel om 

gebeurtenissen gaan die de asielzoeker zelf hebben geraakt als gebeurtenissen die naaste 

familieleden, huisgenoten of andere verwanten of vrienden van de asielzoeker hebben geraakt. 

De limitatieve opsomming betekent dat veel gebeurtenissen, waaronder verdwijning van 

familieleden of het getuige zijn bij een moord of marteling van onbekenden, per definitie niet 

onder de reikwijdte van het traumatabeleid vallen. De vraag of de grenzen voor het 

traumatabeleid niet te strak zijn getrokken is dan ook regelmatig aan de orde gekomen.
36

 

Overigens kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de stelling dat de Minister beleids- en 

beoordelingsvrijheid heeft wat betreft de toepassing van het traumatabeleid. Bruin stelt in zijn 

artikel dat het traumatabeleid een nauw omschreven beleid betreft en dat dit leidt tot een volle 

toets bij de rechter aangezien er sprake dient te zijn van een consistent beleid.
37

 

Voor maart 2009 waren het opgelopen trauma en de breuk met het land van herkomst als 

gevolg hiervan van beslissend belang bij beoordeling van de asielaanvraag. Na de 

beleidswijziging in maart 2009 is de gebeurtenis in relatie tot de feitelijke situatie in het land 

van herkomst bepalend geworden. Hierbij is met name van belang of de daders van de 

traumatiserende handelingen in het land van herkomst over het algemeen gestraft worden. Dit 

kan onder meer blijken uit een doeltreffend systeem voor opsporing en gerechtelijke 

vervolging.
38

 De Minister kan een getraumatiseerde asielzoeker een binnenlands 

vestigingsalternatief tegenwerpen, tenzij de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden door 
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toedoen van de centrale overheid. In dit vestigingsalternatief moet de vreemdeling beschermd 

worden tegen een confrontatie met de ongestraft gebleven daders.
39

  

Een situatie wanneer de grond ‘bijzondere individuele klemmende redenen van humanitaire 

aard’ van toepassing is, is wanneer een vreemdeling in beginsel wel een verblijfsalternatief 

kan worden tegengeworpen bij het voeren van categoriaal beleid, maar wegens persoonlijke 

omstandigheden toch niet van de vreemdeling kan worden verwacht zich daar te vestigen.
40

 

De grond van ‘bijzondere individuele klemmende redenen van humanitaire aard’ wordt tevens 

toegepast op verwesterde, schoolgaande, minderjarige, Afghaanse meisjes, aangezien zij bij 

terugkeer  naar Afghanistan zouden worden blootgesteld aan grote psychosociale druk.
41

 

Overigens dienen de bijzondere individuele klemmende redenen van humanitaire aard 

volgens de Vc 2000 verband te houden met de redenen van vertrek uit het land van herkomst 

en het asielrelaas. 

De Minister kan ten slotte specifieke groepen aanwijzen in het landgebonden beleid, die in 

aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op deze grond. Dit dient te worden 

vastgelegd in een beleidsregel.
42

 Volgens de Vc 2000 is dit beleid op dit moment van 

toepassing op alleenstaande vrouwen uit Afghanistan en homo-, bi- en transseksuelen uit 

Iran.
43

  

§ 1.4. De d-grond; categoriaal beschermingsbeleid 

Het categoriaal beleid is in 1994 ontstaan omdat sinds het einde van de jaren tachtig steeds 

meer vreemdelingen zonder verblijfstitel in Nederland werden gedoogd en dit gedoogbeleid 

volgens de Tweede Kamer en de regering geformaliseerd moest worden.
44

 De d-grond ziet 

uitsluitend op de algemene situatie in het land van herkomst en niet op persoonlijke, 

individuele omstandigheden, zoals de a-, b- en c-grond. Uit de parlementaire geschiedenis 

blijkt dat het gaat om situaties waarin uitzetting onverantwoord is, hoewel de persoonlijke 

situatie van de vreemdeling niet wezenlijk verschilt van die van zijn achtergebleven 

landgenoten.
45

 Voordat asielvergunningen op deze grond kunnen worden verleend, dient de 

Minister het categoriale beschermingsbeleid ten aanzien van bepaald land of gebied in het 

                                                           
39

 Van Bennekom & Van de Winden 2011, p. 248-249. 
40

 ABRvS 24 juni 2004, JV 2004/328. 
41

 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 7. 
42

 Spijkerboer & Vermeulen 2005, p. 120. 
43

 C7/2.6.3 en C7/14.6.3 van de Vc 2000, Van Bennekom & van der Winden 2011, p. 249 en Kamerstukken II 

2011/12, 33 293, nr. 3, p. 6-7. 
44

 Van Bennekom & Van der Winden 2011, p. 252. 
45

 Van Dokkum en van Dort 2005, p. 69. 



14 
 

beleid vast te stellen. Het beleid kan betrekking hebben op alle asielzoekers uit een bepaald 

land of regio, maar ook op een bepaalde (etnische) groep.
46

 Categoriaal beleid wordt 

ingevoerd indien de algemene situatie zo slecht is, dat het van bijzondere hardheid zou 

getuigen om vreemdelingen daarnaartoe terug te sturen.  

De indicatororen, die bij de beantwoording van de vraag of categoriale dient te worden 

gevoerd zijn volgens artikel 3.106 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna Vb 2000): 

1. De aard van het geweld in het land van herkomst, met name de ernst van de 

schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht, de mate van willekeur, de mate 

waarin het geweld voorkomt en de mate van geografische spreiding van het geweld. 

2. De activiteiten van internationale organisaties ten aanzien van het land van herkomst, 

indien en voor zover deze een graadmeter vormen voor de positie van de 

internationale gemeenschap ten aanzien van de situatie in het land van herkomst. 

3. Het beleid in andere Europese Unielanden. 

Voor wat betreft de eerste indicator moet per situatie worden bekeken in hoeverre de vier 

factoren aanleiding geven tot categoriale bescherming. Het gebruik van geweld moet 

willekeurig zijn en niet gericht tegen bepaalde groepen of individuen. In het geval van meer 

gericht geweld zal vaak sprake zijn van een vergunning op basis van de a-, b- of c-grond. Hoe 

frequenter en willekeuriger het geweld voorkomt, des te eerder zal een beleid van categoriale 

bescherming worden aangenomen. Willekeurig en grootschalig geweld zal met name 

voorkomen bij een extreem onderdrukkend regime of bij een burgeroorlog.
47

 Voor wat betreft 

de geografische spreiding van het geweld wordt onderzocht of het geweld beperkt blijft tot 

bepaalde gebieden en of het geweld in bepaalde gebieden frequenter voorkomt dan in andere 

gebieden van het land. Indien dit het geval is en het reizen naar de veiligere gebieden over het 

algemeen geen probleem vormt, kan de Minister daarom afzien van het voeren van 

categoriaal beleid. In het kader van de d-grond spreekt men dan van een binnenlands verblijfs- 

of beschermingsalternatief. 
48

  

§ 1.5. De e- en f-grond; afgeleide asielvergunningen 

De e- en f-grond betreffen de afgeleide asielvergunningen. Onder bepaalde voorwaarden 

kunnen gezinsleden van een vreemdeling, die een verblijfsvergunning krachtens één van de 
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andere gronden van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 heeft gekregen, eveneens een 

verblijfsvergunning krijgen. Onder gezinsleden worden in dit verband gerekend; de 

echtgenoot, het minderjarig kind, de partner en het meerderjarig kind dat zodanig afhankelijk 

is van de houder van de verblijfsvergunning dat hij om die reden tot diens gezin hoort. Vereist 

is dat het gezinslid dezelfde nationaliteit als de houder van de verblijfsvergunning heeft en dat 

het gezinslid gelijktijdig met de houder van de verblijfsvergunning is ingereisd dan wel drie 

maanden nadat deze zijn verblijfsvergunning heeft gekregen. Indien niet aan deze vereisten 

wordt voldaan, is het reguliere beleid van gezinshereniging van toepassing.
49
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Hoofdstuk 2: Wetswijziging 

Zoals gezegd beoogt het wetsvoorstel in kwestie de c- en d-grond van artikel 29, eerste lid, 

Vw 2000 te schrappen. In dit hoofdstuk zal besproken worden wat de doelstellingen en de 

inhoud van het wetsvoorstel zijn. In de laatste paragraaf wordt besproken of het wetsvoorstel 

voldoet aan de verschillende wetgevingskwaliteitseisen, ofwel of de wetswijziging rechtmatig, 

doeltreffend en evenredig is. 

§ 2.1. Schrappen van klemmende redenen van humanitaire aard 

De c- en d-grond vloeien, zoals eerder gezegd, niet voort uit Europese of internationale 

verplichtingen. Het voornaamste doel van het wetsvoorstel is dan ook het in lijn brengen van 

het nationale asielbeleid met de Europese en internationale regelgeving. De harmonisering 

van het asielbeleid in de Europese Unie en ontwikkelingen de jurisprudentie ten aanzien van 

de bescherming van artikel 3 EVRM hebben ervoor gezorgd dat asielvergunningen in 

toenemende mate op de internationale gronden worden verleend. De nationale gronden tot 

asielverlening zouden daarom van onvoldoende toegevoegde waarde zijn.
50

  

Het traumatabeleid is volgens de regering goeddeels overbodig geworden, omdat de daders 

van de handelingen, zoals opgesomd in de Vc 2000, in het algemeen bestraft worden in het 

land van herkomst. Daarbij volgt uit artikel 4, vierde lid, Kwalificatierichtlijn dat indien de 

vreemdeling in het verleden is blootgesteld aan vervolging of ernstige schade of rechtstreeks 

is bedreigd met dergelijke vervolging of schade, dit een duidelijke aanwijzing is dat de vrees 

voor vervolging gegrond is dan wel het risico op het lijden van ernstige schade reëel is. Via 

artikel 3.35 VV 2000 is deze richtlijnbepaling in Nederland geïmplementeerd. In bijzondere 

gevallen, waarin het trauma dusdanig ernstig is dat de vreemdeling als gevolg van zijn 

gezondheidstoestand niet kan reizen, biedt artikel 64 Vw 2000 de mogelijkheid om uitzetting 

achterwege te laten. Indien de uitzettingsbelemmering langer dan een jaar duurt en uit advies 

van het Bureau Medische Advisering blijkt dat medische behandeling ter voorkoming van een 

medische noodsituatie naar verwachting nog langer zal duren dan een jaar, kan een 

verblijfsvergunning worden verleend.
51

  

De in het landgebonden beleid aangewezen specifieke groepen worden volgens de regering 

grotendeels overlapt door de in het kader van de a- en b-grond aan te wijzen risico- en kwets 
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bare minderheidsgroepen. Deze aangewezen groepen hebben volgens de Memorie van 

Toelichting een gunstige bewijspositie. Reeds met geringe indicaties kunnen de groepen 

aannemelijk maken dat voldaan is aan de voorwaarden voor het verlenen van een 

asielvergunning. De groepen die op dit moment in het landgebonden asielbeleid zijn 

aangewezen betreffen alleenstaande vrouwen uit Afghanistan en homo-, bi- en transseksuelen 

uit Iran. Alleenstaande Afghaanse vrouwen worden tevens aangemerkt als kwetsbare 

minderheidsgroep in het kader van de b-grond en Iraanse homo-, bi- en transseksuelen 

worden genoemd als groep die bijzondere aandacht verdient in het kader van de naar de 

vluchtelingschap te verrichten toets.
52

 

In de Memorie van Toelichting stelt de Minister dat het beleid inzake de bijzondere 

individuele klemmende redenen van humanitaire aard in de praktijk nauwelijks tot 

asielverlening leidt. Wat betreft de situatie waarin een vreemdeling in beginsel een 

binnenlands verblijfsalternatief kan worden tegengeworpen, maar wegens persoonlijke 

omstandigheden niet van de vreemdeling kan worden verwacht dat hij zich in het 

verblijfsalternatief vestigt, merkt de regering op dat artikel 8 Kwalificatierichtlijn en de 

jurisprudentie van het EHRM ook voorschrijven dat bij de beoordeling van een 

beschermingsalternatief niet slechts rekening moet worden gehouden met de algemene 

omstandigheden, maar ook met de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling.
53

  

Het kabinet acht het wenselijk een zekere flexibiliteit te behouden om in uitzonderlijke 

situaties een verblijfsvergunning te kunnen verlenen aan bepaalde individuen en groepen 

indien de internationale gronden daar niet toe nopen. Daarom zal de discretionaire 

bevoegdheid om een verblijfsvergunningen te kunnen verlenen aan individuen en bepaalde 

groepen op grond van humanitaire redenen in het reguliere toelatingsbeleid worden 

ondergebracht. Verwesterde, schoolgaande, minderjarige meisjes uit Afghanistan die bij 

terugkeer aan onevenredige zware psychosociale druk zouden worden blootgesteld zullen ook 

onder dit beleid gaan vallen. De regering verzekert dat voor deze meisjes als gevolg van de 

verplaatsing van het asielbeleid naar het reguliere toelatingsbeleid geen verslechtering van de 

rechtspositie zal plaatsvinden.
54
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§ 2.2. Schrappen van categoriaal beschermingsbeleid 

Het categoriaal beschermingsbeleid werd opgenomen in de Vw 2000 om de Minister 

beleidsvrijheid te geven ten einde, ook als het internationale recht daartoe niet noopte, 

groepsgewijs verblijfsvergunningen te kunnen verstrekken indien terugkeer van bijzondere 

hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie in het land van herkomst. Destijds 

bestond geen internationale norm, op basis waarvan vreemdelingen enkel en alleen op grond 

van de algehele situatie in het land van herkomst, een asielvergunning konden krijgen. Eén 

van de redenen om de mogelijkheid tot het voeren van categoriaal beschermingsbeleid te 

schrappen is dan ook de steeds grotere invloed van de algemene situatie in een gebied bij de 

beoordeling of een vreemdeling een asielvergunning kan krijgen krachtens de b-grond. De 

algehele situatie in het land van herkomst is een steeds prominentere rol gaan spelen in de 

rechtspraak van het EHRM voor wat betreft artikel 3 EVRM. De algehele situatie is tevens 

een belangrijkere rol gaan spelen ten aanzien van de b-grond door de implementatie van 

artikel 15c Kwalificatierichtlijn in artikel 29, eerste lid, sub b, onder 3, Vw 2000. Hiermee is 

volgens de regering reeds uitdrukkelijk in de b-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 

opgenomen dat een situatie van willekeurig geweld reden kan geven tot asielverlening over te 

gaan.
55

  

Een tweede reden om het categoriaal beschermingsbeleid te schrappen is het risico op fraude 

en aanzuigende werking bij het voeren van categoriaal beleid.
56

 Asielzoekers, ten aanzien 

waarvan Nederland een categoriaal beschermingsbeleid voert, terwijl andere Europese landen 

dit niet doen, zullen niet graag door een andere lidstaat geregistreerd worden en onzichtbaar 

Nederland willen bereiken. Hierdoor kan het voeren van categoriaal beleid tot relatief hoge 

aantallen asielzoekers leiden. Buiten vluchtelingen die daadwerkelijk bescherming nodig 

hebben, zou het voeren van categoriaal beschermingsbeleid tevens vreemdelingen aantrekken, 

die slechts om economische redenen naar Nederland komen. Hiermee is het categoriaal 

beschermingsbeleid volgens de regering een kwetsbaar instrument, dat ook kans en 

gelegenheid biedt tot fraude en misbruik. Door de grote stroom aan asielzoekers als gevolg 

van het voeren van categoriaal beleid en de druk die dit op Nederland zou leggen, is de 

prikkel om iets te betekenen voor de vluchtelingen, die beschermingsbehoeftig zijn en Europa 

en Nederland niet kunnen bereiken, veel minder aanwezig.
57

 De Adviescommissie 

                                                           
55

 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 8. 
56

 Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 3, p. 8. 
57

 Kamerstukken II 2009/10, 19 637, nr. 1314, p. 3-7. 



19 
 

vreemdelingenzaken (hierna: ACVZ) merkt op dat nog nooit wetenschappelijk is aangetoond 

dat het voeren van een dergelijk beleid meer asielzoekers uit het betreffende land of gebied tot 

gevolg heeft.
58

 Toch blijkt uit een rapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: 

IND) dat het aantal Somalische asielzoekers in Nederland is gedaald na het beëindigen van 

het categoriaal beschermingsbeleid, terwijl dit aantal in andere Europese landen minder 

daalde of zelfs steeg. Ook het percentage Somaliërs van het totaal aantal asielaanvragers in 

Nederland daalde na het afschaffen van het categoriaal beleid.
59

   

De regering wijst tevens op artikel 43 en 45, vierde lid, Vw 2000, de besluit- en 

vertrekmoratoria, die inspelen op bijzondere situaties van tijdelijke onduidelijkheid over de 

omstandigheden in het land van herkomst.
 60

 Artikel 43 Vw 2000 bepaalt dat de termijn tot 

besluitvorming over het al dan niet verlenen van een verblijfsvergunning kan worden 

verlengd tot ten hoogste één jaar bij een korte periode van onzekerheid over de situatie in het 

land van herkomst.
61

 Artikel 45, vierde lid, Vw 2000 bepaalt dat het vertrek van een 

asielzoeker, wiens aanvraag onherroepelijk is afgewezen, met ten hoogste één jaar wordt 

uitgesteld in verband met een onzekere situatie in het land van herkomst.
62

 

§ 2.3. Eén-statusstelsel onder druk 

Een derde reden om de nationale gronden tot asielverlening te schrappen, is de uitbreiding van 

de werkingssfeer van de richtlijn langdurig ingezetenen naar personen die internationale 

bescherming genieten. Het één-statusstelsel zou hierdoor onder druk komen te staan.
63

 Het 

één-statusstelsel houdt in dat aan iedere asielvergunning, ongeacht de grond waarop zij is 

verleend, dezelfde rechten en plichten zijn verbonden. Hiermee wordt voorkomen dat een 

asielzoeker na een verkregen asielvergunning doorprocedeert ten einde een asielvergunning 

op een andere grond te verkrijgen. De Afdeling oordeelt dan ook in de meeste gevallen dat 

een asielzoeker geen procesbelang heeft bij het doorprocederen voor een asielvergunning 

krachtens een andere grond.
64

  

De herziene richtlijn breidt haar werkingssfeer uit naar vluchtelingen en subsidiair 

beschermden. De nationale vormen van bescherming zijn daarentegen niet binnen de 
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werkingssfeer van de richtlijn komen te vallen. Artikel 3 van deze herziene richtlijn sluit 

volgens de Minister de mogelijkheid uit een EU-asielvergunning voor langdurig ingezetene te 

verlenen aan onderdanen van derde landen, die toestemming tot verblijf hebben uit hoofde 

van en andere vorm van bescherming dan internationale bescherming. Dit betekent dat 

asielzoekers die een asielvergunning hebben verkregen uit hoofde van de c- of d-grond niet na 

vijf jaar een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene kunnen verkrijgen en 

asielzoekers die een asielvergunning hebben verkregen uit hoofde van de a- of b-grond wel. 

Hierdoor zou voor asielzoekers die krachtens de c- of d-grond een asielvergunning hebben 

verkregen, een belang ontstaan door te procederen voor een asielvergunning krachtens de a- 

of b-grond.
65

  

De Vries noemt in haar artikel naast het schrappen van de c- en d-grond een andere oplossing 

voor dit probleem. Ook de toenmalige staatssecretaris van Justitie Albayrak heeft deze 

oplossing genoemd in de aanloop van de totstandkoming van de herziene richtlijn langdurig 

ingezetenen.
66

 Aan personen die vijf jaar in het bezit zijn van een asielvergunning krachtens 

de c- of d-grond zou een reguliere verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf kunnen 

worden verleend, die het hun mogelijk maakt gebruik te maken van de rechten van langdurig 

ingezetenen. Op deze manier hebben asielzoekers met een c- of d-status geen reden om door 

te procederen voor een a- of b-status. Deze oplossing is in lijn met de doelstellingen van de 

richtlijn langdurig ingezetenen, namelijk het verstrekken van uniforme rechten aan 

derdelanders, die zo dicht mogelijk bij de rechten van EU-burgers liggen alsmede integratie 

van onderdanen van derde landen die zich duurzaam in een lidstaat hebben gevestigd. De 

richtlijn heeft personen met een nationale beschermingsstatus van haar werkingssfeer 

uitgesloten om te voorkomen dat lidstaten worden verplicht personen, die langdurig op basis 

van een gedoogstatus bescherming krijgen, een permanent verblijfsrecht toe te kennen. De 

richtlijn bevat geen verbod nationale asielstatushouders een reguliere verblijfsvergunning toe 

te kennen.
67

  

§ 2.4. Wetgevingskwaliteitseisen 

Bij het doen laten ontstaan en wijzigen van wetgeving dient te wetgever volgens het algemene 

wetgevingsbeleid een aantal beginselen in het oog te houden. Wetgeving dient rechtmatig, 

doeltreffend en evenredig te zijn. Deze eisen zijn verder uitgewerkt in de Aanwijzingen voor 
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de regelgeving van de Nederlandse centrale overheid (hierna: Ar). Bij het ontstaan en 

wijzigen van regelingen die onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen dienen de 

ministers en ambtenaren zich aan de Ar te houden.
68

 De eis van rechtmatigheid houdt in dat 

wetten in overeenstemming met hoger recht dienen te zijn.
69

 Aangezien de c- en d-grond geen 

verplichtingen zijn op grond van het internationaal of Europees recht en het wetsvoorstel juist 

is gericht op het in lijn brengen van het Nederlands asielbeleid met de internationale en 

Europese regels, staan geen hogere rechtsregels aan dit wetsvoorstel in de weg. Het schrappen 

van de c- en d-grond is derhalve rechtmatig.  

§ 2.4.1.  Doeltreffendheid 

Volgens de eis van doeltreffendheid dient de wetswijziging ook daadwerkelijk bij te dragen 

aan de verwezenlijking van de daarmee beoogde doelstellingen.
70

  De wetgever dient een 

zorgvuldige analyse te maken van de aanleiding tot en de doelstellingen van de wetgeving. 

Ook de relatie tussen de beoogde doelen en de daarvoor beschikbare middelen moet zo goed 

mogelijk in kaart worden gebracht. Aanwijzing 7, onder a, Ar schrijft voor dat relevante feiten 

en omstandigheden met betrekking tot het te regelen onderwerp worden vergaard. Dezelfde 

aanwijzing schrijft onder b voor dat de doelstellingen van de voorgenomen regeling zo 

concreet en nauwkeurig mogelijk moeten worden vastgesteld. Aanwijzing 9 Ar bepaalt dat de 

wetgever acht dient te slaan op de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling het 

beoogde doel zal helpen te verwezenlijken.
71

  

Volgens de Memorie van Toelichting zijn de doelstellingen van het wetsvoorstel; het 

nationaal asielbeleid in lijn brengen met de Europese en internationale regels, het voorkomen 

van aanzuigende werking en fraude door het voeren van categoriaal beleid en het behoud van 

het één-statusstelsel. Naar mijn mening zijn de doelstellingen van en de aanleiding tot het 

wetsvoorstel in de Memorie van Toelichting duidelijk en nauwkeurig omschreven.   

Zoals de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken aangeeft, is het schrappen van deze 

gronden echter niet nodig om het nationale asielrecht in lijn te brengen met de Europese en 

internationale regels. Deze regels verzetten zich namelijk niet tegen het bestaan van nationale 

vormen van bescherming. De Kwalificatierichtlijn biedt in preambule 8 en 9 zelfs expliciet de 
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mogelijkheid tot het bieden van ruimere bescherming.
72

 Uit het rapport van European 

Migration Network blijkt dat in 21 van 22 onderzochte landen ook daadwerkelijk aanvullende 

nationale gronden bestaan. Uit dit rapport blijkt eveneens dat deze 21 lidstaten aanvullende 

nationale gronden hebben ontwikkeld en behouden om een discrepantie tussen 

beschermingsvraag en –aanbod te voorkomen en ervoor te zorgen dat, zo nodig, in nieuwe 

beschermingsnoden kan worden voorzien.
73

 Met de wetswijziging wordt het nationale 

asielrecht niet méér in lijn gebracht met de internationale en Europese rechtsregels dan voor 

de wetswijziging het geval is. Voor wat deze doelstelling betreft is het wetsvoorstel derhalve 

niet doeltreffend. 

Het is in mijn ogen goed denkbaar dat het voeren van categoriaal beleid het genoemde gevolg 

van risico op aanzuigende werking en fraude met zich brengt. Indien geen categoriaal beleid 

wordt gevoerd loopt men niet het risico dat van dit beleid misbruik wordt gemaakt. Het 

schrappen van het categoriaal beschermingsbeleid is daarom voor wat deze doelstelling 

betreft wel doeltreffend. Ook ten aanzien van het doel om het één-statusstelsel te behouden na 

de herziende richtlijn langdurig ingezetene is het wetsvoorstel doeltreffend. Door de nationale 

gronden te schrappen krijgt iedere asielzoeker die een  asielvergunning krijgt deze vergunning 

op een internationale grond. Hierdoor zal ook iedere vreemdeling met een asielvergunning 

onder de werkingssfeer van de herziene richtlijn langdurig ingezetene vallen en zal er voor 

deze vreemdelingen geen reden zijn door te procederen.   

§ 2.4.2.  Subsidiariteit en evenredigheid 

De eis van subsidiariteit houdt in dat de regering zorgvuldig dient te onderzoeken of 

alternatieve instrumenten beschikbaar zijn om het gestelde doel te bereiken teneinde zeker te 

stellen dat wetgeving in de gegeven situatie noodzakelijk is. Aanwijzing 7, onder c  tot en met 

e, Ar bepaalt dat de wetgever zorgvuldig moet afwegen of de gekozen doelstellingen tevens 

kunnen worden bereikt door zelfregulering of aanpassing of beter gebruik van bestaande 

instrumenten. In aanwijzing 15 Ar ligt het evenredigheidsbeginsel besloten. Dit beginsel 

omvat dat de voor de belanghebbenden nadelige gevolgen van het voorgenomen wetsvoorstel 

niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de beoogde doelstellingen van de 
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wetswijziging. Nadelige gevolgen voor betrokkenen dienen daarbij zo beperkt mogelijk te 

blijven. 
74

  

Voor wat betreft het risico op aanzuigende werking en fraude moet worden opgemerkt dat de 

Minister bij de toepassing van de c- en d-grond beleids- en beoordelingsvrijheid heeft en niet 

verplicht is tot het voeren van categoriaal beleid.
75

 De Minister heeft ten eerste 

beoordelingsvrijheid wat betreft de algemene situatie in het land van herkomst. Ten tweede 

heeft de Minister ook beleidsvrijheid over het categoriale beleid. Dit betekent dat de Minister, 

zelfs als hij oordeelt dat terugkeer naar het land van herkomst van bijzondere hardheid is door 

de algemene situatie, niet verplicht is categoriaal beschermingsbeleid te voeren.
76

 De Minister 

kan derhalve slechts in de meeste ernstige gevallen categoriaal beschermingsbeleid voeren. 

Het is daarom niet noodzakelijk de mogelijkheid tot het voeren van categoriaal 

beschermingsbeleid af te schaffen om dit risico te verkleinen. Zoals uit het artikel van de 

Vries blijkt is de wetswijziging eveneens niet noodzakelijk om het één-statusstelsel te 

behouden na de herziene richtlijn langdurig ingezetenen. Het kabinet kan dit probleem tevens 

oplossen door personen die vijf jaar in het bezit zijn van een asielvergunning krachtens de c- 

of d-grond een reguliere verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf te verlenen, die het hun 

mogelijk maakt gebruik te maken van de rechten van langdurig ingezetenen.
77

  

Eén van de mogelijke bijkomende negatieve gevolgen van het schrappen van de nationale 

gronden, is dat gedoogsituaties zoals in de jaren negentig kunnen ontstaan. Wanneer geen 

wettelijke basis meer wordt geboden om bepaalde vreemdelingen bescherming te bieden, 

maar hier wel behoefte aan blijkt te zijn, kan dit leiden tot het ontstaan van een gedoogsituatie. 

Het wettelijke categoriale beleid is juist ontstaan om deze gedoogsituatie te beëindigen.
78

 In 

deze gedoogsituatie van eind jaren tachtig en begin jaren negentig hadden asielzoekers die 

onder de gedoogregeling vielen geen recht op een verblijfsvergunning, maar kregen zij wel 

een ‘gedoogdenverklaring’, waardoor hun uitzetting werd opgeschort.
79

 Een gedoogsituatie 

brengt naar mijn mening rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid met zich mee en is daarom 

ongunstig voor de vreemdelingen die dit betreft.  
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De regering is van mening dat het categoriaal beschermingsbeleid wordt overlapt door artikel 

3 EVRM en artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn en dat het voeren van categoriaal 

beschermingsbeleid daarom niet meer nodig zal zijn.
80

 Het zou echter een negatief effect van 

de wetswijziging zijn als de mogelijkheid van het voeren van categoriaal beleid verdwijnt, 

terwijl de bovengenoemde artikelen hier geen soortgelijke mogelijkheid bieden. In hoofdstuk 

4 zal worden onderzocht in hoeverre artikel 3 EVRM en artikel 15, onder c, 

Kwalificatierichtlijn de functie van het categoriaal beschermingsbeleid kunnen overnemen.  

Een ander eventueel negatief gevolg van de wetswijziging is dat bepaalde vreemdelingen als 

gevolg van de wetswijziging wellicht niet meer onder de werkingssfeer van artikel 29, eerste 

lid, Vw 2000 zullen vallen. Dit zou een consequentie van het wetsvoorstel zijn met 

verstrekkende gevolgen voor de betreffende vreemdelingen, aangezien zij niet meer in 

aanmerking zullen komen voor een asielvergunning in Nederland. In het volgende hoofdstuk 

zal worden onderzocht of er vreemdelingen zijn die als gevolg van de wetswijziging niet meer 

in aanmerking zullen komen voor een asielvergunning. Indien de genoemde negatieve 

gevolgen zich daadwerkelijk voordoen, is het wetsvoorstel in mijn ogen niet evenredig, 

aangezien deze gevolgen verstrekkend zijn voor de betreffende vreemdelingen en de 

wetswijziging niet noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken. 

§ 2.5.  Samenvatting en tussentijdse conclusie  

De voornaamste doeleinden tot het schrappen van de c- en d-grond zijn het in lijn brengen van 

het Nederlands asielbeleid met de Europese en internationale regelgeving op dit gebied. De 

nationale gronden zijn van onvoldoende toegevoegde waarde naast de internationale gronden 

om deze voort te laten bestaan. Wat betreft het categoriaal beschermingsbeleid speelt tevens 

mee dat het voeren van categoriaal beschermingsbeleid het risico op aanzuigende werking en 

fraude met zich brengt. Een derde reden om de nationale gronden te schrappen is ten einde te 

voorkomen dat als gevolg van de uitbreiding van de werkingssfeer van de langdurig 

ingezetene-richtlijn het één-statusstelsel onder druk zou komen te staan.  

Volgens het algemene wetgevingsbeleid dienen wetsvoorstellen en –wijzigingen te voldoen 

aan de eisen van rechtmatig-, doeltreffend- en evenredigheid. Het schrappen van de c- en d-

grond is rechtmatig, aangezien dit niet in strijd is met hogere rechtsregels. De wetswijziging is 

echter niet doeltreffend voor wat betreft het in lijn brengen van het nationale asielrecht met de 

Europese en internationale regelgeving, omdat de Europese en internationale regels zich niet 
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verzetten tegen het bestaan van nationale vormen van bescherming. Door de wetswijziging zal 

het nationale asielrecht daarom niet méér in lijn worden gebracht met de Europese en 

internationale regelgeving. De wetswijziging zou wel doeltreffend zijn voor wat betreft het 

behoud van het één-statusstelsel en het verkleinen van het risico op aanzuigende werking en 

misbruik van het categoriaal beschermingsbeleid. 

Ten aanzien van de twee laatstgenoemde doelstellingen is het wetsvoorstel echter niet 

subsidiair. De Minister heeft bij het al dan niet voeren van categoriaal beschermingsbeleid een 

grote mate van beleids- en beoordelingsvrijheid en kan daarom slechts in de meest ernstige 

gevallen categoriaal beschermingsbeleid voeren. Het is daarom niet noodzakelijk dat het 

categoriaal beschermingsbeleid wordt geschrapt. Het wetsvoorstel is tevens niet noodzakelijk 

om het één-statusstelsel te behouden na de herziene richtlijn langdurig ingezetenen. Door 

vreemdelingen die vijf jaar in het bezit zijn van een asielvergunning krachtens een nationale 

grond een reguliere verblijfsvergunning te verlenen is dit probleem op te lossen.  

Een eventueel negatief effect van de nationale gronden is dat gedoogsituaties kunnen ontstaan, 

als blijkt dat meer bescherming wenselijk wordt geacht dan op basis van de internationale 

gronden kan worden gegeven. In hoofdstuk 4 zal onderzocht worden in hoeverre artikel 3 

EVRM en artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn de functie van het categoriaal 

beschermingsbeleid zullen overnemen. In hoofdstuk 3 zal worden bezien of bepaalde 

vreemdelingen als gevolg van de beoogde wetswijziging niet meer in aanmerking zullen 

komen voor een verblijfsvergunning. Indien dit het geval is heeft de wetswijziging voor een 

bepaalde groep vreemdelingen verstrekkende consequenties. Aangezien de wetswijziging niet 

noodzakelijk is om één van de doelstellingen te bereiken, zou dit er in mijn ogen voor zorgen 

dat de gevolgen van het wetsvoorstel niet proportioneel zijn in verhouding tot de beoogde 

doelstellingen.  
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Hoofdstuk 3: Vergelijking tussen de c-grond en de internationale gronden 

In dit hoofdstuk zal de c-grond vergeleken worden met de internationale gronden om te 

onderzoeken of bepaalde categorieën vreemdelingen als gevolg van de wetswijziging geen 

bescherming meer zullen ontvangen. Het huidige traumatabeleid zal worden vergeleken met 

de rol van eerder ondervonden vervolgingen of mensenrechtenschendingen in het land van 

herkomst bij de a- en b-grond. Daarna zullen de ‘in het landgebonden beleid aangewezen 

specifieke groepen’ worden vergeleken met de in het kader van de a- en b-grond aangewezen 

risico- en kwetsbare minderheidsgroepen. Ten slotte zal worden ingegaan op de ‘bijzondere 

redenen van humanitaire aard’ en de alternatieven die de regering hiervoor heeft bedacht. 

Over het aantal verleende asielvergunningen op grond van één van de subcategorieën van de 

c-grond kan niet exact gerapporteerd worden, aangezien vergunningen die op c-grond worden 

verleend in het systeem van de IND slechts worden geregistreerd als verleend op de c-grond. 

In dit systeem wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende subcategorieën. 

Indien één van de subcategorieën meer bescherming blijkt te bieden dan de a- en b-grond is 

derhalve niet duidelijk hoeveel vreemdelingen na de wetswijziging buiten de boot zullen 

vallen. In een brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2011 schat de Minister voor Immigratie 

en Asiel dat enkele tientallen tot een honderdtal Afghaanse meisjes en vrouwen in aanmerking 

komen voor een verblijfsvergunning op de c-grond.
81

  Het is in deze brief echter niet duidelijk 

of deze schatting gaat om de verwesterde schoolgaande minderjarige meisjes, de 

alleenstaande Afghaanse vrouwen of deze groepen tezamen. Met het oog op beleidsvorming 

zou het in mijn ogen de voorkeur hebben als bij de registratie van hoeveel 

verblijfsvergunningen op welke grond worden gegeven wel een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de verschillende categorieën van de c-grond. 

In het eerste hoofdstuk is genoemd dat de IND is gebonden aan de verplichte 

toetsingsvolgorde van artikel 29, eerste lid, Vw 2000. De c-grond wordt slechts van 

toepassing verklaard indien de asielzoeker niet in aanmerking komt voor bescherming op de 

a- of b-grond. Hier kan uit geconcludeerd worden dat de asielzoekers die in het huidige beleid 

een asielvergunning op de c-grond krijgen, niet in aanmerking komen voor een 

asielvergunning op de a- of b-grond.
82

 De regering sluit echter niet uit dat in de 

uitvoeringspraktijk, gelet op de mogelijkheid die de c-grond biedt en het één-statusstelstel, 
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voor kan komen dat beleidsmedewerkers van de IND overgaan tot het verlenen van een 

asielvergunning op de c-grond, terwijl de internationale gronden wellicht ook op de weg 

hadden gelegen.
83

 Ik zou de IND aanbevelen zich aan de verplichte toetsingsvolgorde van 

artikel 29, eerste lid, Vw 2000 te houden, aangezien in dat geval duidelijk is hoeveel 

vreemdelingen niet in aanmerking komen voor de a-grond, maar wel voor de b-grond en 

hoeveel vreemdelingen niet in aanmerking komen voor een asielvergunning op internationale 

grond, maar wel op een nationale grond.  

§ 3.1. De rol van traumatiserende gebeurtenissen bij de internationale gronden  

Artikel 4, vierde lid, Kwalificatierichtlijn en de implementatie hiervan in artikel 3.25 VV 

2000 bepalen dat indien een vreemdeling in het verleden is blootgesteld aan vervolging of 

ernstige schade of rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of schade, dit een 

duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is dan wel het risico op het 

lijden van ernstige schade reëel is en dat de vreemdeling dus in aanmerking komt voor een 

asielvergunning krachtens de a- of b-grond. Dit betekent ten eerste dat vreemdelingen, die 

getraumatiseerd zijn doordat zij getuige zijn geweest van gebeurtenissen, die naaste 

familieleden, huisgenoten of andere verwanten of vrienden hebben geraakt, buiten de 

reikwijdte van deze bepaling vallen, terwijl deze vreemdelingen in het huidige beleid wel in 

aanmerking komen voor bescherming krachtens de c-grond.  

Tevens moet worden opgemerkt dat de ‘duidelijke aanwijzing’ van artikel 4, vierde lid, 

Kwalificatierichtlijn, in het slot van ditzelfde artikel wordt afgezwakt. Daar wordt namelijk 

bepaald dat goede redenen aanwezig kunnen zijn om aan te nemen dat die vervolging of 

ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.
84

 Zoals in paragraaf 1.3. is beschreven wordt 

in het huidige traumatabeleid met name gekeken naar de vraag of de daders van de 

traumatiserende gebeurtenissen in het land van herkomst gestraft worden. Indien dit het geval 

is bestaat er geen reden voor asielverlening. Indien dit niet het geval is, dient de vreemdeling 

bescherming te krijgen tegen een confrontatie met de daders van de traumatiserende 

gebeurtenissen. Bij de beoordeling of een vreemdeling een asielvergunning kan krijgen 

krachtens de a- of b-grond staat volgens artikel 4 Kwalificatierichtlijn centraal of de 

vervolging of ernstige schade zich opnieuw zal voordoen. Mijns inziens is dat een strenger 

vereiste dan het vereiste dat de daders in het land van herkomst ongestraft moeten zijn 
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gebleven. Het traumatabeleid is juist gericht op vreemdelingen die niet aannemelijk kunnen 

maken dat zij in de toekomst een reëel risico lopen om vervolgd of in strijd met artikel 3 

EVRM behandeld te worden, maar wel zodanig getraumatiseerd zijn dat niet van hen kan 

worden verlangd geconfronteerd te worden met de daders van de traumatiserende gebeurtenis.  

Artikel 7, tweede lid, Kwalificatierichtlijn bepaalt dat in het land van herkomst over het 

algemeen bescherming wordt geboden en dus geen internationale bescherming nodig is, 

wanneer in het land redelijke maatregelen worden getroffen tot voorkoming van vervolging, 

onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, 

gerechtelijke vervolging en bestraffing.
85

 Indien een doeltreffend systeem voor opsporing, 

gerechtelijke vervolging en bestraffing in het land van herkomst aanwezig is, is een 

asielvergunning op zowel de a-, b- als de c-grond dus niet mogelijk. Indien geen sprake is van 

een dergelijk systeem gelden echter bij de a- en b-grond strengere vereisten dan bij de c-grond. 

Artikel 7 Kwalificatierichtlijn verandert daarom niets aan mijn stelling dat het aannemelijk 

maken dat sprake is van gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade een 

zwaardere eis is dan het aannemelijk maken dat de daders van de traumatiserende 

gebeurtenissen ongestraft zijn gebleven en zullen blijven.   

Een asielvergunning krachtens de c-grond wordt niet verleend indien de vreemdeling een 

binnenlands vestigingsalternatief tegen kan worden geworpen, waarin hij beschermd wordt 

tegen een confrontatie met de daders van de traumatiserende gebeurtenis. Artikel 8 

Kwalificatierichtlijn ziet ook op het binnenlands vestigings- en vluchtalternatief, maar richt 

zich op verdragsvluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking 

komen. Dit artikel is derhalve van belang voor de a- en b-grond van artikel 29, eerste lid, 

Vw 2000. Artikel 8, eerste lid, Kwalificatierichtlijn bepaalt dat er geen behoefte is aan 

internationale bescherming indien in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees 

voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat. Ook bij de beoordeling of een 

binnenlands vestigingsalternatief kan worden tegengeworpen is in het huidige traumatabeleid 

met name van belang of de vreemdeling in het vestigingsalternatief kan worden beschermd 

tegen een confrontatie met de daders, terwijl bij de beoordeling of een binnenlands vestigings- 

of vluchtalternatief kan worden tegengeworpen in het kader van de a- of b-grond centraal 

staat of de vreemdeling bij terugkeer gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel risico 

loopt op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het vereiste aannemelijk te maken dat de 
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vreemdeling gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel risico loopt op behandeling in 

strijd met artikel 3 EVRM is, zoals eerder gezegd, in mijn ogen een zwaardere eis dan het 

vereiste aannemelijk te maken dat men niet beschermd wordt tegen een confrontatie met de 

daders van de traumatiserende gebeurtenis.  

Dit alles betekent dat het schrappen van de c-grond tot gevolg zal hebben dat bepaalde 

getraumatiseerde vreemdelingen, die geen gegronde vrees voor vervolging hebben of reëel 

risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM lopen bij terugkeer naar het land van 

herkomst, niet meer onder de werkingssfeer van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 zullen vallen. 

Het gaat dan om vreemdelingen die getuige zijn geweest van mensenrechtenschendingen ten 

aanzien van familieleden of andere verwanten. Maar dit kan ook gaan om vreemdelingen die 

zelf zijn geraakt door mensenrechtenschendingen, waarvan de dader ongestraft zijn gebleven, 

maar die geen gegronde vrees hebben of reëel risico lopen in de toekomst.  

Ook de Adviescommissie vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten 

verwacht dat door het vervallen van het traumatabeleid veel vreemdelingen niet langer in 

aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en acht dit gevolg van het schrappen van de 

c-grond onwenselijk. De commissie is van mening dat om zeer begrijpelijke redenen in 

redelijkheid niet van bepaalde getraumatiseerde vreemdelingen kan worden verlangd dat zij 

naar het land van herkomst terugkeren.
86

 Ik ben het met deze adviescommissie eens dat het 

niet wenselijk is dat deze getraumatiseerde vreemdelingen als gevolg van het schrappen van 

de c-grond niet langer onder de werking van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 zullen vallen, 

zonder dat een alternatief voor deze groep wordt geboden. Niet duidelijk is waarom de 

regering van mening is dat deze getraumatiseerde vreemdelingen niet langer in aanmerking 

dienen te komen voor bescherming.  

§ 3.1.1. Artikel 64 Vw 2000 

In de Memorie van Toelichting wijst de regering tevens op artikel 64 Vw 2000. De Afdeling 

Advisering van de Raad van State is echter van mening dat dit artikel 64 Vw 2000 op een 

geheel andere situatie ziet dan het traumatabeleid. Het artikel dekt daarom niet het 

toetsingskader van het huidige traumatabeleid.
87

 De Adviescommissie vreemdelingenrecht 

van de Nederlandse Orde van Advocaten wijst erop dat het begrip ‘medische noodsituatie’ 
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zeer stringent wordt toegepast en juist bij psychiatrische klachten zeer zelden als aanwezig 

wordt beoordeeld.
88

 Ik denk dat niet snel zal worden geoordeeld dat een getraumatiseerde 

vreemdeling niet in staat is te reizen vanwege zijn of haar psychische gezondheid. Daarbij 

biedt artikel 64 Vw 2000 slechts een uitzettingsverbod en geen verblijfsrecht. Pas na een jaar 

en onder strenge voorwaarden kan, zoals artikel 3.46 Vb 2000  beschrijft, een verblijfsrecht 

worden gekregen. Dit zal in het geval van psychiatrische klachten als gevolg van een 

opgelopen trauma zelden tot nooit voorkomen. Om deze redenen verandert artikel 64 Vw 

2000 niets aan de situatie dat als gevolg van de wetswijziging een groep getraumatiseerde 

vreemdelingen niet langer in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Daarbij zijn 

lange perioden van onzekerheid of de vreemdeling uiteindelijk een verblijfsvergunning zal 

krijgen voor getraumatiseerde personen niet wenselijk.  

§ 3.2. In het landgebonden beleid aangewezen specifieke groepen 

Van leden van in het landgebonden beleid aangewezen specifieke groepen wordt niet 

verlangd dat zij nog persoonlijke feiten en omstandigheden aanvoeren om in aanmerking te 

komen voor een asielvergunning op de c-grond.
89

 Zoals reeds in het tweede hoofdstuk 

beschreven neemt de regering de stelling in dat de twee aanwijzingen goeddeels worden 

overlapt door de internationale gronden. Alleenstaande vrouwen uit Afghanistan zijn 

eveneens aangewezen als kwetsbare minderheidsgroep in het kader van de b-grond en homo-, 

bi- en transseksuelen uit Iran worden gezien als een groep die bijzondere aandacht verdienen 

in het kader van de a-grond.
90

  

§ 3.2.1  Aangewezen risicogroepen in het kader van de a-grond 

Of een vreemdeling als vluchteling, zoals bedoeld in het Vluchtelingenverdrag, moet worden 

beschouwd wordt, zoals ook artikel 4, derde lid, onder c, van de Definitierichtlijn bepaalt, in 

beginsel beoordeeld op grond van de in iedere zaak afzonderlijk in aanmerking komende 

individuele omstandigheden. Dit wordt het individualiseringsvereiste of het singled-out-

vereiste genoemd. Dit vereiste houdt in dat een vreemdeling als individu gegronde vrees voor 

vervolging moet hebben om als vluchteling te worden aangemerkt.
 91

 Paragraaf 43 van het 

Handbook on procedures and criteria for determining refugee status van de UNHCR bevat 
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een bepaling dat de gegrondheid van vrees niet gebaseerd hoeft te zijn op persoonlijke 

ervaringen, maar ook gegrond kan zijn op wat vrienden, verwanten of kennissen is overkomen. 

Dit doet echter niets af aan het individualiseringsvereiste.
92

  

In paragraaf C2/3.2 van de Vc 2000 is opgenomen dat sprake is van groepsvervolging als een 

groep vreemdelingen systematisch wordt blootgesteld aan vervolging wegens één van de 

gronden genoemd in artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag. Indien onmiskenbare 

aanwijzingen aanwezig zijn dat alle tot een bepaalde groep behorende vreemdelingen voor 

vervolging te vrezen hebben, kan het enkele behoren tot deze groep reeds voldoende zijn om 

de gegronde vrees voor vervolging aan te nemen. Men spreekt in deze gevallen over prima 

facie-vluchtelingschap. Normaal gesproken wordt een vreemdeling niet als vluchteling 

beschouwd, tenzij aannemelijk is geworden dat de vreemdeling dat wel is. Indien echter is 

aangenomen dat sprake is van prima facie-vluchtelingschap, wordt de vreemdeling als 

vluchteling beschouwd, tenzij aannemelijk wordt dat de vreemdeling dat niet is.
 93

 Er is dus 

sprake van een omkering van de bewijslast. Op dit moment is voor Iraakse homo-, bi- en 

transseksuelen bepaald dat zij systematisch worden blootgesteld aan vervolging in de zin van 

artikel 1A Vluchtelingenverdrag. Het enkele behoren tot deze groep zorgt daarom dat een 

vreemdeling een asielvergunning krachtens de a-grond zal krijgen.
94

 

Naast de mogelijkheid in het kader van de a-grond groepen aan te wijzen, die systematisch 

worden blootgesteld aan vervolging, zoals bedoeld in artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag, 

is het tevens mogelijk om in ditzelfde kader bepaalde risicogroepen aan te wijzen. Het hoeft 

daarbij niet te gaan om systematische vervolgingen van de bevolkingsgroep. Ook als de 

vervolging een meer incidenteel karakter heeft, kan de Minister een bevolkingsgroep 

aanwijzen als risicogroep. Het is niet geheel duidelijk wanneer een groep moet worden 

aangewezen als risicogroep. In de Vc 2000 zijn geen criteria opgenomen wanneer hiertoe 

moet worden overgegaan.
95

 Indien een vreemdeling behoort tot een aangewezen risicogroep, 

kan deze al met geringe indicaties aannemelijk maken dat zijn of haar vrees voor vervolging 

gegrond is.
96

 Niet alleen persoonlijke ervaringen, maar ook problemen in de directe omgeving 

van de vreemdeling kunnen hierbij voldoende zijn.
97
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Het prima facie-vluchtelingschap wordt overigens maar zelden aangenomen en dit is voor 

homo-, bi- en transseksuelen uit Iran ook niet het geval.
98

 Uit het landgebonden beleid ten 

aanzien van Iran volgt dat Iraanse homo-, bi- en transseksuelen zelfs niet zijn aangemerkt als 

risicogroep.
99

 Deze groep is slechts aangemerkt als een groep die verhoogde aandacht 

verdient in het kader van de naar vluchtelingschap te verrichten toets.
100

 Indien een Iraanse 

homo-, bi- of transseksueel een beroep doet op het vluchtelingschap van de a-grond, zal deze 

vreemdeling derhalve zeker nog persoonlijke omstandigheden moeten aanvoeren om aan te 

tonen dat zijn vrees voor vervolging bij terugkeer gegrond is.  

§ 3.2.2  Aangewezen kwetsbare minderheidsgroepen in het kader van de b-grond 

De Minister kan in het kader van de b-grond kwetsbare minderheidsgroepen aanwijzen. Bij de 

vraag of een bevolkingsgroep moet worden aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep, 

worden in ieder geval de volgende aspecten meegewogen: 

- de vraag of er sprake is van willekeurig geweld of willekeurige 

mensenrechtenschendingen in het land of in een bepaald gebied van dit land, zoals 

moord, verkrachting en mishandeling; 

- de mate waarin de vreemdeling, die behoort tot de bevolkingsgroep, effectieve 

bescherming kan inroepen tegen dreigend geweld of mensenrechtenschendingen; 

- de mate waarin de vreemdeling, die behoort tot de bevolkingsgroep, zich kan 

onttrekken aan dreigend geweld of mensenrechtenschendingen door zich elders te 

vestigen.
101

 

Leden van kwetsbare minderheidsgroepen kunnen met beperkte individuele indicaties 

aannemelijk maken dat sprake is van een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 

EVRM. Ook van leden van aangewezen kwetsbare minderheidsgroepen, zoals alleenstaande 

Afghaanse vrouwen, wordt dus in beginsel verlangd dat zij met aanvullende individuele 

indicaties aannemelijk maken dat zij een reëel risico lopen op een met artikel 3 EVRM 

strijdige behandeling. Overigens kunnen deze ‘beperkte individuele indicaties’ ook 
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mensenrechtenschendingen in de omgeving van de vreemdeling zijn. Het is niet vereist dat de 

betrokkene persoonlijk iets heeft meegemaakt.
102

 

In het arrest Vilvarajah
103

 oordeelde het EHRM dat een vreemdeling, om een geslaagd beroep 

op artikel 3 EVRM te kunnen doen, moet aantonen dat hij in de negatieve belangstelling van 

de overheid staat en als individu een reëel risico loopt op een met artikel 3 EVRM strijdige 

behandeling. Bij het ontbreken van specifieke individuele kenmerken, waaruit een verhoogd 

risico op een schending van artikel 3 EVRM valt af te leiden, is slechts sprake van ‘a mere 

possibility’ op een dergelijke schending. Deze enkele mogelijkheid is onvoldoende om aan te 

nemen dat terugkeer naar het land van herkomst in strijd met artikel 3 EVRM zou zijn.
104

 Hier 

lijkt dus een strikt individualiseringsvereiste te worden gehanteerd. In de zaak Salah Sheekh
105

 

werd het individualiseringsvereiste echter genuanceerd en oordeelde het EHRM dat een 

vreemdeling, slechts vanwege het feit dat hij behoort tot een bepaalde groep, reëel risico kan 

lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. In dat geval zijn geen ‘further special 

distinguishing features’ nodig. Van Bennekom en Van der Winden schrijven dat zij ervan 

uitgaan dat het EHRM ten aanzien van kwetsbare minderheidsgroepen een glijdende schaal 

hanteert. Naarmate de aard en ernst van de generieke gevaren voor een minderheidsgroep tot 

grotere zorg stemmen, zal minder betekenis toekomen aan de persoonlijke omstandigheden. 

Het individualiseringsvereiste wordt dus niet losgelaten, maar het belang ervan kan, 

afhankelijk van de omstandigheden van het geval, tot (bijna) niets gereduceerd worden.
106

 De 

Minister van Justitie schreef in zijn brief van 29 maart 2010 aan de Tweede Kamer dat het 

individualiseringsvereiste bij groepen die systematisch worden blootgesteld aan behandeling 

in strijd met artikel 3 EVRM zich ertoe beperkt dat de vreemdeling aannemelijk dient te 

maken dat hij tot deze groep behoort.
107

 

In N. tegen Zweden
108

 heeft het EHRM overwogen dat vrouwen uit Afghanistan in het 

bijzonder risico lopen op behandelingen in strijd met artikel 3 EVRM indien zij zich niet 

houden aan de rol die hen door de maatschappij, traditie en wettelijke systeem is toebedeeld. 

In die zaak werd geoordeeld dat uitzetting van de vrouw in kwestie strijdig zou zijn met 

artikel 3 EVRM. Hierbij speelde volgens het Hof echter ook een aantal bijkomende 
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persoonlijke omstandigheden, zoals de feiten dat zij daadwerkelijk had geprobeerd van haar 

man te scheiden, een buitenechtelijke relatie had en al vijf jaar geen contact meer met haar 

eigen familie had gehad, een belangrijke rol. Het EHRM oordeelt niet dat alleenstaande 

Afghaanse vrouwen slechts vanwege het behoren tot deze groep een reëel risico lopen op 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Bij een uitspraak van 29 september 2009 had de 

Afdeling al eerder overwogen dat alleenstaande Afghaanse vrouwen weliswaar een kwetsbare 

minderheidsgroep zijn, maar geen groep vormen die systematisch wordt blootgesteld aan 

onmenselijke behandelingen. Indien alleenstaande Afghaanse vrouwen derhalve een beroep 

doen op artikel 3 EVRM zullen zij daarom tevens bijkomende persoonlijke omstandigheden 

moeten aanvoeren om dit beroep te laten slagen. Aan deze bijkomende persoonlijke 

omstandigheden zijn volgens vast beleid vrij zware eisen gesteld. Om een reëel risico op 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM aan te nemen is het bijvoorbeeld onvoldoende 

slechts aan te voeren dat de alleenstaande Afghaanse vrouw een westerse levensstijl heeft 

aangenomen. Van de vrouw wordt verwacht dat zij zich, terug in Afghanistan zal 

accommoderen.
109

  

De regering stelt in de Memorie van Toelichting dat er met de wetswijziging sprake is van een 

‘lichte aanscherping’, omdat leden van een risico- of kwetsbare minderheidsgroep nauwelijks 

individuele indicaties hoeven aan te voeren om aannemelijk maken dat aan de voorwaarden 

van vergunningverlening is voldaan als deze groep is aangewezen als ‘systematisch aan 

geweld blootgesteld’.
110

 In mijn ogen is sprake van meer dan een ‘lichte aanscherping’, 

aangezien Iraanse homo-, bi- en transseksuelen en Afghaanse alleenstaande vrouwen niet zijn 

aangewezen als ‘systematisch aan geweld blootgesteld’ en daarom wel individuele indicaties 

zullen moeten aanvoeren ten einde in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op 

respectievelijk de a- of b-grond.  

§ 3.3. ‘Bijzondere redenen van humanitaire aard’ in het reguliere toelatingsbeleid 

De regering is van mening dat is gebleken dat uitzonderlijke situaties bestaan waarin 

overwegingen van humanitaire aard, zonder dat deze zijn terug te voeren op internationale 

verplichtingen, kunnen nopen tot asielverlening. Een voorbeeld hiervan zijn de verwesterde, 

schoolgaande, minderjarige, Afghaanse meisjes. Het wordt daarom wenselijk geacht dat een 

zekere mate van flexibiliteit wordt behouden ten einde in dergelijke uitzonderlijke situaties te 
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kunnen besluiten tot asielverlening. De regering heeft ervoor gekozen deze flexibiliteit onder 

te brengen bij de reguliere humanitaire toelatingsgronden. Onder dit beleid zouden zowel 

individuele gevallen als bepaalde groepen vreemdelingen kunnen vallen.
111

 Ik ben het 

absoluut met de regering eens dat een bepaalde flexibiliteit behouden dient te worden om 

verblijfsvergunningen te verlenen in het geval de internationale gronden daar niet toe 

verplichten. Het behoud van flexibiliteit verkleint daarbij het in het tweede hoofdstuk 

genoemde gevaar op gedoogsituaties.  

De Raad van State merkt in zijn advies op dat een verblijfsvergunning regulier minder sterk 

verblijfsrecht geeft dan een asielvergunning vanwege de mogelijkheid tot intrekking wanneer 

niet langer wordt beantwoord aan het verblijfsdoel.
112

 Daarbij wijst de Adviescommissie 

vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten op het feit dat een 

asielvergunning bijzondere rechten geeft ten aanzien van gezinshereniging en het verkrijgen 

van reisdocumenten. De commissie noemt dat vreemdelingen met een verblijfsvergunning 

regulier niet worden gevrijwaard van contact met de autoriteiten van het land van herkomst 

doordat contact met hen nodig is om een paspoort aan te vragen bij verblijfsverlenging. Ook 

dienen vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier een leges te betalen bij 

verlenging.
113

 De regering garandeert in de Memorie van Toelichting echter dat de 

rechtspositie voor verwesterde, schoolgaande, minderjarige, Afghaanse meisjes, niet zal 

verslechteren als gevolg van de wetswijziging.
114

  

Ten eerste is het in mijn ogen niet logisch deze groep bij het reguliere toelatingsbeleid onder 

te brengen, terwijl de regering de rechtspositie van deze groep, zoals deze is in het asielbeleid, 

wel wil behouden. Hiervoor zijn allerlei uitzonderingen op het reguliere beleid nodig, terwijl 

de groep ook onder het asielbeleid kan blijven vallen. Ten tweede dienen mijns inziens 

vraagtekens te worden gezet bij de groepen en individuen die wellicht in de toekomst onder 

het humanitaire beleid zullen vallen. Voor hen geldt wél dat een verblijfsvergunning regulier 

een minder sterk verblijfsrecht dan een asielvergunning geeft en dat zij geen bijzondere 

rechten ten aanzien van gezinshereniging en het verkrijgen van documenten meer zullen 

krijgen, terwijl personen die onder dit beleid zullen vallen vaak tragische gevallen zullen zijn 

waarvoor deze bijzondere rechten van een asielvergunning juist van belang zijn. Hierdoor ligt 
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het in de verwachting dat veel vreemdelingen die een verblijfsvergunning regulier op 

humanitaire gronden krijgen zullen doorprocederen om een asielvergunning en de 

bijbehorende voordelen te verkrijgen. 

Het geval waarin een vreemdeling in beginsel een verblijfsalternatief in het kader van het 

categoriaal beschermingsbeleid kan worden tegengeworpen, maar van de vreemdeling niet 

kan worden verwacht dat hij zich in het verblijfsalternatief vestigt wegens persoonlijke 

omstandigheden, zal in het vierde hoofdstuk aan de orde komen, aangezien in dat hoofdstuk 

het categoriaal beschermingsbeleid centraal staat.  

§ 3.4. Samenvatting en tussentijdse conclusie 

Vreemdelingen die getraumatiseerd zijn als gevolg van het feit dat zij getuige zijn geweest 

van gebeurtenissen, die naaste familieleden, huisgenoten of andere verwanten of vrienden 

hebben geraakt komen slechts om deze reden niet in aanmerking voor een asielvergunning 

krachtens de a- of b-grond, terwijl deze vreemdelingen in het huidige beleid wel in 

aanmerking komen voor bescherming krachtens de c-grond. In het geval dat de vreemdeling 

getraumatiseerd is geraakt door (bedreiging met) ernstige schade of vervolging staat bij de 

beoordeling in het kader van de a- en b-grond centraal of vervolging of ernstige schade zich 

(opnieuw) zal voordoen. Dit is in mijn ogen een strenger vereiste dan het vereiste van de c-

grond, namelijk dat de daders ongestraft moeten zijn gebleven en blijven. Dit betekent dat het 

schrappen van de c-grond tot gevolg heeft dat bepaalde getraumatiseerde vreemdelingen, die 

geen gegronde vrees voor vervolging hebben of een reëel risico op behandeling in strijd met 

artikel 3 EVRM lopen bij terugkeer naar het land van herkomst, niet meer onder de 

werkingssfeer van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 zullen vallen na de beoogde wetswijziging. 

Artikel 64 Vw 2000 biedt geen adequaat alternatief, aangezien psychische klachten in het 

kader van dit artikel vrijwel nooit tot een verblijfsrecht zullen leiden. Niet duidelijk is waarom 

een groep getraumatiseerde vreemdelingen niet langer in aanmerking dient te komen voor een 

verblijfsvergunning. Ik zou dan ook aanbevelen het traumatabeleid niet te schrappen.  

Zowel onder de a- als b-grond is het mogelijk dat leden van bepaalde groepen recht hebben op 

een asielvergunning slechts vanwege het feit dat zij deel uitmaken van die specifieke groep. 

De vreemdeling hoeft in dat geval geen persoonlijke omstandigheden meer aan te voeren. Het 

dient dan wel te gaan om een groep die systematisch wordt blootgesteld aan vervolging in de 

zin van artikel 1A Vluchtelingenverdrag of behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. 

Aangewezen risico- of kwetsbare minderheidsgroepen zijn niet per definitie groepen die 
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systematisch worden blootgesteld aan vervolging in de zin van artikel 1A 

Vluchtelingenverdrag of behandeling in strijd met artikel 3 EVRM en deze groepen worden 

ook zelden aangemerkt als ‘systematisch blootgesteld’ aan vervolging of behandeling in strijd 

met artikel 3 EVRM. Deze groepen dienen derhalve in de meestal nog wel bijkomende 

persoonlijke omstandigheden aan te voeren om een asielvergunning krachtens de a- of b-

grond te krijgen.  

Alleenstaande Afghaanse vrouwen zijn een kwetsbare minderheidsgroep en dienen met 

beperkte individuele indicaties aan te tonen dat zij een reëel risico op behandeling in strijd 

met artikel 3 EVRM lopen. Hoewel Iraanse homo-, bi- en transseksuelen een groep vormen 

die verhoogde aandacht vraagt, is deze groep niet aangemerkt als risico- of kwetsbare 

minderheidsgroep en leden zullen daarom sowieso nog bijkomende persoonlijke 

omstandigheden moeten aanvoeren om een asielvergunning krachtens de a- of b-grond te 

verkrijgen. Deze groepen hoeven echter als ‘in het landgebonden beleid aangewezen 

specifieke groepen’ geen bijkomende persoonlijke omstandigheden aan te voeren om in 

aanmerking te komen voor een asielvergunning krachtens de c-grond. Daarom is er in mijn 

ogen geen sprake van een ‘lichte aanscherping’. Niet duidelijk is waarom de regering van 

mening is dat alleenstaande Afghaanse vrouwen en Iraanse homo-, bi- en transseksuelen 

minder snel in aanmerking dienen te komen voor een asielvergunning. 

De regering wil een zekere flexibiliteit behouden om in uitzonderlijke situaties 

verblijfsvergunningen te kunnen verlenen in het geval dat de internationale gronden daar niet 

toe verplichten. Deze flexibiliteit wordt volgens het wetsvoorstel ondergebracht bij het 

reguliere toelatingsbeleid.  Het behoud van flexibiliteit is in mijn ogen een goede zaak en 

verkleint het in het tweede hoofdstuk genoemde gevaar op gedoogsituaties. Het reguliere 

toelatingsbeleid geeft echter een minder sterk verblijfsrecht en een asielvergunning geeft 

bijzondere rechten ten aanzien van gezinshereniging en het verkrijgen van reisdocumenten. 

De regering garandeert daarom dat de rechtspositie van verwesterde, schoolgaande, 

minderjarige, Afghaanse meisjes niet zal verslechteren als gevolg van de wetswijziging. Het 

is in mijn ogen onnodig veel gedoe om de groep Afghaanse meisjes onder het reguliere beleid 

te brengen, terwijl de regering juist de rechtspositie van deze meisjes, zoals deze in het 

huidige asielbeleid is, wil behouden. Ik zet daarbij vraagtekens bij de vreemdelingen die 

wellicht in de toekomst onder dit beleid zullen vallen. Voor hen gelden deze garanties 

namelijk niet, terwijl deze voor hen van net zo groot belang kunnen zijn. 
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Voor wat de c-grond betreft beveel ik aan het traumatabeleid te behouden en de door de 

regering gewenste flexibiliteit ten aanzien van bepaalde individuen en groepen voort te laten 

bestaan in het asielbeleid. Hier kunnen verwesterde, schoolgaande, minderjarige, Afghaanse 

meisjes, Iraanse homo-, bi- en transseksuelen en Afghaanse alleenstaande vrouwen onder 

blijven vallen. Deze grond biedt de regering de mogelijkheid bescherming te bieden aan 

individuen of groepen, indien de internationale gronden daar niet toe verplichten. Het is 

daarbij met het oog op beleidsvorming mijns inziens van groot belang dat de IND bijhoudt 

hoeveel vergunningen aan welke groep verleend worden.     
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Hoofdstuk 4: Vergelijking tussen de d-grond en internationale gronden 

Volgens de Memorie van Toelichting is het voeren van categoriaal beschermingsbeleid niet 

langer nodig, aangezien collectieve elementen onder invloed van het Unierecht en het EVRM 

een voldoende grote rol spelen bij de internationale vormen van bescherming. In dit hoofdstuk 

zal daarom de nationale mogelijkheid tot het voeren van categoriaal beschermingsbeleid 

vergeleken worden met de rol van de algehele situatie in het land van herkomst bij artikel 3 

EVRM en artikel 15 Kwalificatierichtlijn. Hiermee wordt onderzocht of de 

beschermingsmogelijkheid van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 als gevolg van het schrappen 

van het categoriaal beschermingsbeleid zal worden verkleind. Ten eerste zal worden 

besproken in welke situatie de Minister overgaat tot het voeren van categoriaal beleid. Daarna 

zal ter vergelijking worden besproken wanneer de internationale gronden verplichten tot het 

verlenen van asielvergunningen als gevolg van de algehele situatie in het land van herkomst.  

§ 4.1. Wanneer de Minister overgaat tot categoriaal beschermingsbeleid 

Het nationaal categoriaal beschermingsbeleid is reeds besproken in het eerste hoofdstuk van 

deze scriptie. Het risicocriterium van de d-grond is minder streng dan dat van de a- en b-grond. 

De a-grond eist dat sprake is van gegronde vrees voor vervolging, de b-grond eist dat sprake 

is van een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Bij de d-grond gaat het er 

daarentegen om of de Minister het van bijzondere hardheid acht om de vreemdeling terug te 

sturen naar het land van herkomst in verband met de algehele situatie daar.
115

 De vreemdeling 

hoeft daarbij geen individuele omstandigheden te leveren waaruit blijkt dat hij behoefte heeft 

aan bescherming, omdat de algehele situatie in het land de bescherming rechtvaardigt.
116

 De 

Minister heeft wat betreft het voeren van categoriaal beschermingsbeleid zowel beoordelings- 

als beleidsvrijheid en kan dus slechts in de meest ernstige gevallen categoriaal 

beschermingsbeleid voeren. De Minister houdt, zoals ook al in het eerste hoofdstuk bleek, bij 

de beoordeling of categoriaal beschermingsbeleid gevoerd moet worden rekening met drie 

indicatoren. Dit zijn de ernst, mate van willekeur, frequentie en geografische spreiding van 

het geweld, de activiteiten van internationale organisaties en het beleid van andere 

Unielidstaten. Door de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Minister ten aanzien van het 

categoriale beleid heeft, toetst de rechter slechts marginaal of de Minister categoriaal beleid 
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dient te voeren. Dit betekent dat de rechter toetst of de Minister zich niet in redelijkheid op 

het standpunt heeft kunnen stellen dat de algehele situatie niet zodanig is dat categoriaal 

beschermingsbeleid dient te worden gevoerd.
117

 

De weging van en de relatie tussen de indicatoren kunnen van geval tot geval verschillen. In 

sommige gevallen kan zelfs één van de indicatoren al leiden tot het voeren van categoriaal 

beleid. In een brief aan VluchtelingenWerk Nederland heeft de Minister in 2004 zijn visie 

gegeven op de verhouding tussen de drie indicatoren. Hieruit blijkt dat de Minister bij de 

beoordeling of categoriaal beschermingsbeleid geïndiceerd moet worden de eerste indicator 

het belangrijkste is. Indien de eerste indicator niet aan de orde is, komt hij niet toe aan het 

toetsen van de tweede en derde indicator. De tweede en derde indicator kunnen wel 

doorslaggevend zijn bij de beslissing of categoriaal beschermingsbeleid dient te worden 

gevoerd. De Minister hecht waarde aan het afstemmen van het landenbeleid op andere 

Unielanden om aanzuigende werking van categoraal beschermingsbeleid te voorkomen.
118

 In 

het huidige beleid wordt ten aanzien van geen enkel gebied categoriaal beleid gevoerd, maar 

in het verleden is dit beleid toegepast op de Democratische Republiek Congo, Irak, Ivoorkust, 

Somalië en Sudan.
119

 Bij het instellen van het categoriaal beschermingsbeleid ten aanzien van 

deze landen speelde voornamelijk de ernst, mate van willekeur en geografische spreiding van 

het geweld een grote rol.
120

 

Bruin beargumenteert in zijn kroniek dat het categoriale beleid enkel en alleen wordt bepaald 

door het beleid van de ons omringende landen. De andere indicatoren zouden zodanig aan 

waarde hebben ingeboet dat in feite geen enkele betekenis voor het beleid meer zouden 

hebben.
121

 Ook Van Dokkum en Van Dort schrijven in hun artikel dat de weging van de eerste 

en tweede indicator achterwege blijft omdat het beleid van omringende landen een 

doorslaggevende rol krijgt.
122

 Bruin schrijft tevens dat door de onduidelijkheid van het 

gewicht van de indicatoren niet duidelijk is wanneer categoriaal beschermingsbeleid wordt 

gevoerd. Hierdoor kan de rechter niet toetsen, ook niet marginaal, of de Minister categoriaal 

beschermingsbeleid dient te voeren. Er is volgens hem sprake van oncontroleerbare 

besluiten.
123

 De Minister heeft dus zeer veel vrijheid bij de beoordeling of de situatie in een 
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land erg genoeg om categoriaal beschermingsbeleid te voeren. En zelfs indien deze situatie 

ernstig genoeg blijkt te zijn, kan de Minister doorslaggevende werking aan andere 

omstandigheden, zoals het beleid in de Nederland omringende landen, geven.
124

 

§ 4.2. De rol van de algehele situatie bij artikel 3 EVRM 

Zoals reeds besproken in het derde hoofdstuk dient een vreemdeling, die zich op artikel 3 

EVRM beroept, in beginsel aannemelijk te maken dat hij als individu een reëel risico loopt op 

behandeling in strijd met dit artikel. De asielzoeker moet hiervoor ‘special distinguishing 

features’ naar voren brengen.
125

 Ook in een situatie van willekeurig en algemeen geweld in 

het land van herkomst dient de vreemdeling normaal gesproken bijkomende persoonlijke 

omstandigheden aan te voeren. In de zaak NA tegen Verenigd Koninkrijk 
126

 heeft het EHRM 

echter geoordeeld dat situaties mogelijk zijn waarin iedere vreemdeling bij terugkeer naar een 

bepaald gebied een reëel risico loopt op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Daarbij 

hoeft de vreemdeling geen ‘special distinguishing features’ meer aannemelijk te maken. In 

een dergelijk geval dient sprake te zijn van een ‘most extreme case’, waarin het algemeen 

geweld een ‘sufficient level of intensity’ heeft. Het willekeurige geweld maakt in dat geval 

aannemelijk dat iedere vreemdeling bij terugkeer een reëel risico loopt op behandeling in 

strijd met artikel 3 EVRM. Om tot de vaststelling van een ‘most extreme case’ te kunnen 

komen is volgens het EHRM objectieve informatie nodig uit onafhankelijke bronnen. In B.A. 

tegen Frankrijk
127

 oordeelde het EHRM dat in de situatie in Tsjaad niet zodanig slecht was 

dat die op zichzelf kon leiden tot een schending van artikel 3 EVRM. Het Hof stelde daarom 

tevens dat moest worden bezien of vreemdelingen uit Tsjaad, die een beroep deden op artikel 

3 EVRM, met bijkomende persoonlijke omstandigheden aannemelijk maakten dat zij bij 

terugkeer naar Tsjaad een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM liepen. 

Ditzelfde werd voor de Democratische Republiek Congo aangenomen in Mawaka tegen 

Nederland 
128

. In Sufi en Elmi tegen Nederland 
129

 nam het EHRM voor de eerste en enige 

keer aan dat de situatie van algemeen geweld in een gebied van een dusdanige intensiteit was 

dat dit op zichzelf strijd opleverde met artikel 3 EVRM. Het betrof hier Mogadishu, de 

hoofdstad van Somalië. Het EHRM kwam tot deze beoordeling aan de hand van vier aspecten.  
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1. De vraag of de gehanteerde methoden van oorlogsvoering het risico op 

burgerslachtoffers vergroten. 

2. De wijdverbreidheid van de methoden van oorlogsvoering. 

3. De vraag of de gevechten gecentraliseerd of uitgestrekt plaatsvinden. 

4. Het aantal burgers dat als gevolg van de gevechten is gedood, verwond of op de vlucht 

geslagen. 

Op basis van deze criteria en de landeninformatie over Somalië kwam het Hof tot het oordeel 

dat Mogadishu zo onveilig was dat aan de vereiste intensiteit werd voldaan om een ‘most 

extreme case’ te zijn.  

Wat betreft artikel 3 EVRM  zijn derhalve drie situaties te onderscheiden. Ten eerste is in een 

meest extreme situatie, waarin sprake is van willekeurig en algemeen geweld van een 

‘sufficient level of intensity’, iedere uitzetting naar dit gebied in strijd met artikel 3 EVRM. 

Ten tweede is de uitzetting van leden van kwetsbare minderheidsgroepen die systematisch 

worden blootgesteld aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen tevens in strijd met artikel 3 EVRM. In deze twee gevallen is niet vereist dat de 

vreemdeling nog verdere ‘special distinguishing features’ aantoont dan dat hij uit land 

afkomstig is waar de ‘most extreme case’ speelt of dat hij behoort tot de groep die 

systematisch wordt blootgesteld aan behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. In het derde 

geval is geen sprake van algemeen en willekeurig of groepsgericht geweld, maar van op het 

individu gericht geweld. In dat laatste geval geldt de eis van ‘special distinguishing features’ 

wel. Hierbij moet worden opgemerkt dat de eerste twee gevallen uitzonderlijke situaties zijn 

en zelden worden aangenomen. Uit de brief van Hirsch Balinn aan de Tweede Kamer van 29 

maart 2010 blijkt dat de individuele feiten en omstandigheden en de algehele geweld- en 

mensenrechtensituatie in het land van herkomst communicerende vaten zijn. Hoe slechter de 

gewelds- en mensenrechtensituatie in het land ver herkomst is, des te minder zal van de 

vreemdeling worden verlangd individuele feiten en omstandigheden naar voren te brengen. 

Het individualiseringsvereiste blijft echter wel het uitgangspunt.
130

 

§ 4.3. Rol van de algehele situatie bij artikel 15 Kwalificatierichtlijn 

De Kwalificatierichtlijn verplicht de Unielidstaten subsidiaire bescherming aan derdelanders 

en staatlozen te bieden die niet aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar ten 

aanzien van wie wel zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij terugkeer een 
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reëel risico op ‘serious harm’ bestaat. Volgens artikel 15 Kwalificatierichtlijn bestaat ‘serious 

harm’ uit
131

: 

a) doodstraf of executie; of 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in 

zijn land van herkomst; of: 

c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg 

van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

Artikel 15, onder a, is gebaseerd op het Zesde en Dertiende Protocol van het EVRM. Artikel 

15, onder b, is afgeleid van artikel 3 EVRM. Artikel 15, onder a en b, biedt dus geen 

aanvullende bescherming ten opzichte van het EVRM.
132

 Artikel 15 Kwalificatierichtlijn is 

echter wel op iets anders gericht dan artikel 3 EVRM. Waar artikel 3 EVRM bij een reëel 

risico op behandeling in strijd met dit artikel de lidstaten verbiedt de vreemdeling uit te zetten, 

garandeert de Kwalificatierichtlijn dat een vreemdeling bij een risico op ‘serious harm’ de 

status van subsidiair beschermde krijgt.
133

  

§ 4.3.1. Artikel 15 Kwalificatierichtlijn volgens het Hof van Justitie 

Het Hof van Justitie heeft in Elgafaji
134

 bepaalt dat artikel 15, onder c, inhoudelijk verschilt 

van artikel 3 EVRM en daarom autonoom uitgelegd dient te worden. Het Hof van Justitie stelt 

zich op het standpunt dat artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn ruimer is dan artikel 3 

EVRM, omdat dit artikel ziet op een situatie waarin de mate van het willekeurig geweld in 

een gebied zo hoog is dat zwaarwegende redenen bestaan om aan te nemen dat personen die 

daarheen terugkeren slechts door hun aanwezigheid een reëel risico lopen op bedreiging van 

leven of persoon. Hierbij lijkt het Hof ervan uit te gaan dat artikel 3 EVRM altijd een zekere 

mate van individualisering vereist. In het voorgaande is juist besproken dat volgens de 

jurisprudentie van het EHRM in bepaalde uitzonderlijke gevallen, namelijk een ‘most extreme 

case’ en kwetsbare minderheidsgroepen die systematisch worden blootgesteld aan 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM, geen bijkomende individuele omstandigheden 

meer hoeven worden aangevoerd. 
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De uitleg van artikel 15 Kwalificatierichtlijn lijkt in mijn ogen sterk op de uitleg van artikel 3 

EVRM door het EHRM. Uit Elgafaji volgt dat ten aanzien van artikel 15 Kwalificatierichtlijn 

eveneens sprake is van de algemene en individuele factoren als communicerende vaten. Naar 

mate meer individuele factoren aannemelijk worden gemaakt, zijn minder algemene factoren 

vereist en andersom. In uitzonderlijke situaties kan het algemene risico echter ook zo groot 

zijn dat ieder individu, ongeacht zijn persoonlijke omstandigheden, een reëel risico op 

ernstige schade  loopt. Dit geval wordt beschreven in artikel 15, onder c, 

Kwalificatierichtlijn.
135

 Het is verwarrend dat het artikel spreekt van een ‘individuele 

bedreiging’. Dit impliceert dat, ook als er sprake is van een situatie van willekeurig geweld in 

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, het 

individualiseringsvereiste blijft gelden.
136

 Wellicht is dit de reden dat individuele aspecten in 

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij de beoordeling van de toepasselijkheid 

van artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn, tevens worden meegenomen. In Nederland 

spelen individuele kenmerken bij deze beoordeling echter geen rol.
137

 Het begrip ‘individuele 

bedreiging’ moet volgens het Hof van Justitie namelijk zo worden opgevat, dat het betrekking 

heeft op dreigende schade die burgers kan worden toegebracht ongeacht hun identiteit. Van 

deze dreigende schade is sprake indien het willekeurig geweld dermate hoog is dat 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ‘serious 

harm’.
138

 Volgens deze uitleg van het Hof valt te concluderen dat ten aanzien van artikel 15, 

onder c, Kwalificatierichtlijn geen individualiseringsvereiste geldt.  

§ 4.3.1. Artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn in het Nederlands asielbeleid 

Zowel voor artikel 3 EVRM als artikel 15 Kwalificatierichtlijn geldt dus dat situaties mogelijk 

zijn, waarbij geen individuele omstandigheden meer hoeven worden aangedragen om in 

aanmerking te komen voor een asielvergunning vanwege de algehele omstandigheden. Zoals 

in de vorige paragraaf gezegd, is deze situatie door het EHRM voor wat betreft artikel 3 

EVRM slechts één maal aangenomen. Hoewel het aan het Hof van Justitie is om artikel 15, 

onder c, Kwalificatierichtlijn uit te leggen, is het aan de lidstaten zelf om vast te stellen of 

sprake is van een uitzonderlijke situatie, zoals beschreven in artikel 15, onder c, 
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Kwalificatierichtlijn.
139

 Europese landen springen over het algemeen zeer zuinig om met het 

aanwijzen van 15c-gebieden. Uit onderzoek van de United Nations High Commissioner for 

Refugees (hierna: UNHCR) blijkt dat lidstaten de termen uit artikel 15, onder c, op een 

restrictieve en extreem technische manier uitleggen, waardoor het artikel volgens de UNHCR 

een lege huls dreigt te worden. Eén van de redenen voor deze restrictieve uitleg is de vrees om 

een ‘pull factor’ voor vreemdelingen te creëren.
140

 De UNHCR is van mening dat 

‘willekeurig’ geweld ziet op geweld dat niet gericht is op specifieke individuen of groepen, 

maar ook op geweld dat wel is gericht op specifieke individuen of groepen, maar dat anderen 

wel raakt. Daarbij moeten de lidstaten erkennen dat willekeurig geweld niet altijd wordt 

gepleegd door partijen van het conflict. De term ‘een internationaal of binnenlands gewapend 

conflict’ moet volgens de UNHCR tevens ruim en autonoom worden uitgelegd.
141

  

Het artikel wordt daarbij door de lidstaten op verschillende wijzen toegepast. De autoriteiten 

van de andere onderzochte lidstaten overwegen sneller dat een bepaalde regio onder artikel 15, 

onder c, Kwalificatierichtlijn valt dan Nederland. Zo hebben diverse lidstaten geheel Zuid- en 

Centraal-Somalië en bepaalde regio’s in Afghanistan, onder het artikel laten vallen.
142

 In het 

verleden is slechts Mogadishu in het Nederlandse beleid aangemerkt geweest als gebied dat 

onder het artikel viel. Op 14 december 2012 is dit beleid ten aanzien van Mogadishu echter 

door de regering ingetrokken, omdat de veiligheidssituatie verbeterd zou zijn en het geweld 

niet meer willekeurig zou zijn, maar gericht op bepaalde groepen burgers.
143

 In het huidige 

beleid achten de Nederlandse autoriteiten op geen enkel gebied het categoriaal 

beschermingsbeleid of artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn van toepassing. In mijn ogen 

verschilt artikel 15 Kwalificatierichtlijn in het huidige Nederlandse beleid niet van artikel 3 

EVRM en heeft het eerstegenoemde artikel daarom geen toegevoegde waarde op het 

laatstgenoemde artikel. Dit blijkt mede uit het feit dat de Afdeling heeft geoordeeld dat artikel 

29, aanhef en onder b, voorziet in de vereiste bescherming van zowel artikel 3 EVRM als 

artikel 15 Kwalificatierichtlijn.
144

 De Nederlandse regering haakt bij het aannemen van een 
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15c-situatie aan bij de beoordeling van het betreffende gebied door het EHRM in het kader 

van artikel 3 EVRM. 

Toch kan artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn wellicht ruimere bescherming bieden dan 

artikel 3 EVRM, aangezien bepaalde Unielidstaten ook andere regio’s dan Mogadishu onder 

de werking van dit artikel hebben geschaard. Het zou in mijn ogen wenselijk zijn als meer 

duidelijkheid ontstaat over de vraag of de reikwijdte van de situatie zoals beschreven in 

artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn ruimer is dan een ‘most extreme case’ van artikel 3 

EVRM. Deze duidelijk kan ontstaan door opnieuw een prejudiciële vraag te stellen aan het 

Hof van Justitie over deze kwestie. Na Elfafaji
145

 is immers inmiddels door het EHRM voor 

de eerste keer een situatie aangenomen, die op zichzelf zo extreem is dat geen bijkomende 

persoonlijke omstandigheden meer hoeven worden aangevoerd.
146

 Overigens kan de b-grond 

ook indien artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn een ruimere uitleg zou hebben dan artikel 

3 EVRM voorzien in de vereiste bescherming van beide artikelen, aangezien op nationaal 

niveau een uitleg aan het EVRM mag worden gegeven die verder gaat dan de bescherming die 

het EHRM daar aan toekent.
147

 Zolang de Nederlandse regering geen toegevoegde waarde 

toekent aan artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn ten opzichte van artikel 3 EVRM, wordt 

dit artikel net zo spaarzaam toegepast als de ‘most extreme case’ door het EHRM. 

De Adviescommissie vreemdelingenzaken van de Nederlandse Orde van Advocaten is van 

mening dat de afschaffing van het categoriaal beschermingsbeleid onvermijdelijk is door de 

wijziging van de b-grond als gevolg van artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn en de 

toenemende rol van de algehele situatie bij artikel 3 EVRM. De noodzaak tot het instellen van 

categoriaal beschermingsbeleid zou hiermee verdwenen zijn.
148

 Mijns inziens is het 

categoriaal beschermingsbeleid wel degelijk van toegevoegde waarde, aangezien het EHRM 

amper de ‘most extreme case’ toepast en het Nederlandse beleid wat betreft de toepassing van 

artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn bij de toepassing van de ‘most extreme case’ door het 

EHRM aansluit. In het verleden is categoriaal beschermingsbeleid veelvuldig gevoerd, terwijl 

een ‘most extreme case’ van artikel 3 EVRM en de 15c-situatie slechts voor Mogadishu is 

aangenomen. De d-grond biedt de mogelijkheid bescherming te bieden aan vreemdelingen uit 
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een bepaald gebied vanwege de algehele situatie daar indien de internationale gronden daar 

niet toe nopen.  

§ 4.4. Besluit- en vertrekmoratoria 

In de Memorie van Toelichting stelt de regering dat artikel 43 en 45, vierde lid, Vw 2000, de 

besluit- en vertrekmoratoria een alternatief voor het categoriaal beschermingsbeleid kunnen 

bieden.
149

  De Afdeling Advisering van de Raad van State is niet overtuigd van het gebruik 

van de besluit- en vertrekmoratoria als alternatief voor het categoriaal beschermingsbeleid. 

Beide moratoria zijn beperkt tot een periode van één jaar en kunnen geen langdurige of 

permanente bescherming bieden. Daarbij worden vreemdelingen die onder het bereik van de 

moratoria vallen niet in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning en hebben zij slechts 

tijdelijk rechtmatig verblijf.
150

 De Raad van State maakt mijns inziens een goed punt. Na één 

jaar zal de overheid de vreemdeling toch nog óf uit moeten zetten óf een asielvergunning 

moeten verlenen. De moratoria bieden derhalve een goede oplossing bij een korte periode van 

onzekerheid in het land van herkomst, maar geen oplossing bij een langere periode van ernstig 

en willekeurig geweld. Daarbij houden de moratoria de vreemdeling, in tegenstelling tot het 

categoriaal beschermingsbeleid, door het tijdelijke karakter van het verblijfsrecht in 

onzekerheid. Omdat de besluit- en vertrekmoratoria slechts één jaar een oplossing kunnen 

bieden en geen permanent verblijfsrecht kunnen opleveren, zijn zij geen adequaat alternatief 

voor het categoriaal beschermingsbeleid.  

§ 4.5. Binnenlands verblijfalternatief 

Het categoriaal beschermingsbeleid is niet aan de orde indien een binnenlands 

verblijfsalternatief aanwezig is. Hoewel de algehele situatie in Tsjetsjenië bijvoorbeeld wel 

als categoriaal beschermingswaardig werd beschouwd, werd voor Tsjetsjenen geen 

categoriaal beschermingsbeleid ingesteld, omdat zij werden geacht zich elders in de Russische 

Federatie te kunnen vestigen.
151

 De vreemdeling moet zich in het verblijfsalternatief kunnen 

onttrekken aan de algemene geweldsituatie en het verblijfsalternatief dient toegankelijk en 

bereikbaar te zijn. Aan de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het verblijfsalternatief 

worden niet al te hoge eisen gesteld. Er hoeft bijvoorbeeld geen lijndienst naar het 

verblijfsalternatief beschikbaar te zijn om het verblijfsalternatief tegen te werpen.
152

 Als een 
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vreemdeling in beginsel een verblijfsalternatief kan worden tegengeworpen, maar niet van 

hem of haar kan worden gevergd dat hij zich daar vestigt vanwege bijzondere persoonlijke 

omstandigheden, kan de vreemdeling een asielvergunning krachtens de c-grond krijgen. 

Indien de c-grond komt te vervallen zal deze uitzondering op de regel echter niet meer 

mogelijk zijn. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zullen in dat geval geen rol meer 

spelen bij de beoordeling of een verblijfsalternatief in het kader van de d-grond kan worden 

tegengeworpen. Dit betekent dat een verblijfsalternatief makkelijker kan worden 

tegengeworpen en dat de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000, daarmee 

wordt verkleind. Indien de d-grond echter komt te vervallen zal dit aspect van de c-grond 

logischerwijs niet meer nodig zijn. 

Om een vestigingsalternatief in het kader van artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn en de b-

grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 tegen te werpen dient de vreemdeling in staat te zijn 

naar dit gebied te reizen, toegang te kunnen krijgen tot dat gebied en zich daar te kunnen 

vestigen.
153

 Volgens artikel 8 Kwalificatierichtlijn moeten de lidstaten bij de beoordeling of 

een gebied voldoet als vestigingsalternatief, rekening houden met zowel de algemene 

omstandigheden in dat gebied als de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling. Het 

lijkt erop dat de reikwijdte en uitleg van het binnenlands vestigingsalternatief onder de 

b-grond in het huidige beleid ongeveer hetzelfde is als het verblijfsalternatief onder de d-

grond.  

§ 4.6. Samenvatting en tussentijdse conclusie  

De Minister houdt bij de beoordeling of categoriaal beschermingsbeleid gevoerd moet worden 

ten aanzien van een bepaald land of gebied rekening met de ernst, mate van willekeur, 

frequentie en geografische spreiding van het geweld, de activiteiten van internationale 

organisaties en het beleid van andere Unielidstaten. De Minister heeft hierbij een grote 

beoordelings- en beleidsvrijheid. Indien categoriaal beschermingsbeleid ten aanzien van een 

land of gebied wordt gevoerd, hoeven vreemdelingen afkomstig uit dit land of gebied geen 

individuele omstandigheden aan te tonen om een asielvergunning te verkrijgen.  

Volgens de jurisprudentie van het EHRM zijn uitzonderlijke situaties mogelijk, waarin iedere 

vreemdeling bij terugkeer naar een bepaald land een reëel risico loopt op behandeling in strijd 

met artikel 3 EVRM al gevolg van de algehele situatie in dat land. De vreemdeling hoeft 

daarbij geen ‘special distinguishing features’ meer aannemelijk te maken. Het gaat dan om 

                                                           
153

 EHRM 11 januari 2007, nr. 1948/04, JV 2007/30 (Salah Sheekh tegen Nederland). 



49 
 

uitzonderlijke, extreme situaties en een dergelijke situatie is door het EHRM slechts voor 

Mogadishu aangenomen. Artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn heeft volgens het Hof van 

Justitie aanvullende waarde ten opzichte van artikel 3 EVRM en dient autonoom te worden 

uitgelegd. De uitleg van artikel 15 Kwalificatierichtlijn in Elgafaji lijkt echter sterk op de 

uitleg van artikel 3 EVRM door het EHRM. De individuele en algemene omstandigheden zijn 

communicerende vaten. Naar mate meer algemene factoren aannemelijk worden gemaakt, 

zijn minder individuele factoren vereist en andersom. Bij beide artikelen is een situatie 

mogelijk, waarbij helemaal geen individuele omstandigheden meer hoeven worden 

aangevoerd. Het is aan de lidstaten vast te stellen dat sprake is van een 15c-situatie. In het 

Nederlandse beleid wordt voor wat betreft de toepassing van artikel 15, onder c, 

Kwalificatierichtlijn aangesloten bij de toepassing van de ‘most extreme case’ door het 

EHRM, waardoor artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn zeer spaarzaam wordt toegepast.  

Het zou wenselijk zijn als meer duidelijkheid ontstaat over de vraag of een 15c-situatie eerder 

moet worden aangenomen dan de ‘most extreme case’ van artikel 3 EVRM. Deze duidelijk 

kan ontstaan door opnieuw een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie over deze 

kwestie. Na Elgafaji is immers inmiddels door het EHRM een ‘most extreme case’ 

aangenomen. Zolang echter voor wat betreft de toepassing van een 15c-situatie wordt 

aangesloten bij de toepassing van de ‘most extreme case’ door het EHRM, komen beide 

situaties zeer zelden voor, terwijl het voeren van categoriaal beschermingsbeleid in het 

verleden veelvuldig is voorgekomen.  

De besluit- en vertrekmoratoria bieden tevens geen adequaat alternatief voor de d-grond. Zij 

kunnen slechts één jaar tijdelijk verblijfsrecht bieden, waardoor zij een goede oplossing zijn 

voor een korte periode van onzekerheid, maar geen oplossing voor een langere periode van 

willekeurig en ernstig geweld.  Daarbij houden de moratoria de vreemdeling, in tegenstelling 

tot het categoriaal beschermingsbeleid, door het tijdelijke karakter van het verblijfsrecht in 

onzekerheid. 

Het binnenlands vestigingsalternatief  onder de b-grond lijkt niet te verschillen van het 

verblijfsalternatief onder de d-grond. Indien de c-grond zal komen te vervallen zullen 

bijzondere persoonlijke omstandigheden geen rol meer spelen bij de beoordeling of een 

verblijfsalternatief kan worden tegengeworpen in het kader van de d-grond en zal de 

beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 derhalve worden verkleind. Indien 

de d-grond komt te vervallen zal dit aspect van de c-grond echter niet langer nodig zijn.  
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Het zou echter mijn aanbeveling zijn de mogelijkheid tot het voeren van categoriaal beleid te 

behouden, aangezien de extreem ernstige situaties van artikel 3 EVRM en artikel 15, onder c, 

Kwalificatierichtlijn, zeer zelden worden aangenomen. De d-grond biedt de mogelijkheid 

bescherming te bieden aan vreemdelingen uit een bepaald gebied vanwege de algehele situatie 

daar indien de internationale gronden daar niet toe nopen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat is of de beschermingsomvang van artikel 29, 

eerste lid, Vw 2000 wordt verkleind als gevolg van het schrappen van de nationale gronden, 

ofwel de c- en d-grond, van dit artikel. De regering is van mening dat de nationale gronden te 

geringe aanvullende bescherming bieden om deze gronden in stand te houden. Als gevolg van 

ontwikkelingen op het gebied van de internationale gronden, de a- en b-grond, zouden deze de 

nationale gronden grotendeels hebben overgenomen. Onderzocht is daarom of de nationale 

gronden van aanvullende waarde zijn op de internationale gronden. Indien de c- en d-grond 

aanvullende bescherming bieden, wordt de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, 

Vw 2000 door de wetswijziging verkleind en dient deze verkleining te worden 

gerechtvaardigd door de doelstellingen van het wetsvoorstel.  

Als gevolg van het schrappen van de c-grond zullen bepaalde getraumatiseerde 

vreemdelingen niet meer in aanmerking komen voor een asielvergunning. Ten eerste zijn dit 

getraumatiseerde vreemdelingen, die getuige zijn geweest bij gebeurtenissen die familieleden, 

huisgenoten of andere verwanten en vrienden hebben geraakt. Ten tweede zijn dit 

vreemdelingen die getraumatiseerd zijn geraakt door (bedreiging met) ernstige schade of 

vervolging, maar die niet kunnen aantonen dat deze schade of vervolging zich bij terugkeer 

(opnieuw) zal voordoen. Het vereiste van het huidige traumatabeleid dat de daders ongestraft 

moeten zijn gebleven en blijven is een minder zwaar vereiste dan het vereiste van de a- en b-

grond dat de vrees voor vervolging in de toekomst gegrond moet zijn dan wel dat het 

toekomstige risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM reëel moet zijn. Artikel 64 

Vw 2000 vormt geen adequaat alternatief voor het traumatabeleid, aangezien psychische 

klachten zelden tot nooit zullen leiden tot een permanent verblijfsrecht. Het heeft daarom de 

voorkeur dat het traumatabeleid wordt behouden. 

Leden van risicogroepen van de a-grond of kwetsbare minderheidsgroepen van de b-grond 

dienen naast het feit dat zij lid zijn van de betreffende groep, in beginsel ook persoonlijke 

omstandigheden aan te dragen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op 

de a- of b-grond. Slechts als de risico- of kwetsbare minderheidsgroep is aangemerkt als 

‘systematisch onderworpen’ aan vervolging of behandeling in strijd met artikel 3 EVRM, 

hoeven leden geen persoonlijke omstandigheden meer aan te dragen. Risico- en kwetsbare 

minderheidsgroepen worden echter maar zelden zo aangemerkt. Iraanse homo-, bi- en 

transseksuelen zijn niet als risicogroep of kwetsbare minderheidsgroep aangewezen. 
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Alleenstaande Afghaanse vrouwen zijn wel aangewezen als kwetsbare minderheidsgroep, 

maar niet als ‘systematisch blootgesteld aan behandeling in strijd met artikel 3 EVRM’. 

Leden van beide groepen zullen om in aanmerking te komen voor een asielvergunning op de 

a- of b-grond persoonlijke omstandigheden moeten aanvoeren, terwijl zij dit als ‘in het 

landgebonden beleid aangewezen specifieke groep’ voor een asielvergunning op de c-grond 

niet hoeven. Als gevolg van het schrappen van de c-grond zullen Iraanse homo-, bi- en 

transseksuelen en alleenstaande Afghaanse vrouwen dus minder ruime bescherming genieten. 

Dit is niet wenselijk, aangezien niet duidelijk wordt waarom deze groepen minder 

bescherming dienen te genieten. 

De regering wil een zekere flexibiliteit behouden om in uitzonderlijke situaties 

verblijfsvergunningen te kunnen verlenen in het geval dat de internationale gronden daar niet 

toe verplichten. Deze flexibiliteit wordt ondergebracht bij het reguliere toelatingsbeleid.  Het 

behoud van flexibiliteit is in mijn ogen een goede zaak en verkleint het in het tweede 

hoofdstuk genoemde gevaar op gedoogsituaties. Het reguliere toelatingsbeleid geeft echter 

een minder sterk verblijfsrecht en een asielvergunning geeft bijzondere rechten ten aanzien 

van gezinshereniging en het verkrijgen van reisdocumenten. De regering garandeert daarom 

dat de rechtspositie van verwesterde, schoolgaande, minderjarige, Afghaanse meisjes niet zal 

verslechteren als gevolg van de wetswijziging. Het is in mijn ogen onnodig veel gedoe om de 

groep Afghaanse meisjes onder het reguliere beleid te brengen, terwijl de regering juist de 

rechtspositie van deze meisjes, zoals deze in het huidige asielbeleid is, wil behouden. Ik zet 

daarbij vraagtekens bij de vreemdelingen die wellicht in de toekomst onder dit beleid zullen 

vallen. Voor hen gelden deze garanties namelijk niet, terwijl deze voor hen van net zo groot 

belang kunnen zijn. Het heeft daarom mijn voorkeur dat de flexibiliteit wordt behouden in het 

asielbeleid. 

De Minister heeft ten aanzien van het voeren van categoriaal beschermingsbeleid een grote 

beoordelings- en beleidsvrijheid. Indien de Minister besluit categoriaal beschermingsbeleid te 

voeren hoeven vreemdelingen afkomstig uit het betreffende gebied geen persoonlijke 

omstandigheden meer aan te voeren om voor een asielvergunning op de d-grond in 

aanmerking te komen. Zowel bij artikel 3 EVRM als artikel 15 Kwalificatierichtlijn zijn ook 

situaties mogelijk, waarin de algehele omstandigheden zo slecht zijn dat vreemdelingen geen 

persoonlijke omstandigheden hoeven aan te voeren. Het EHRM heeft in het kader van artikel 

3 EVRM deze ‘most extreme case’ slechts één keer aangenomen en ook de Nederlandse 

regering heeft een 15c-situatie maar één maal aangenomen. In beide gevallen ging dit om 
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Mogadishu. Hoewel artikel 15, onder c, Kwalificatierichtlijn wellicht ruimer zou kunnen zijn 

dan de ‘most extreme case’ van artikel 3 EVRM, lijkt het alsof de Nederlandse regering voor 

wat betreft de toepassing van de 15c-situatie aansluit bij de toepassing van de ‘most extreme 

case’ door het EHRM. Volgens het UNHCR leggen de Unielidstaten artikel 15, onder c, 

Kwalificatierichtlijn op een te restrictieve en technische manier uit, waardoor dit artikel een 

lege huls dreigt te worden. Zolang dit het geval is worden beide situaties zeer zelden 

aangenomen, terwijl het voeren van categoriaal beleid in het verleden veelvuldig is 

voorgekomen. De d-grond biedt de mogelijkheid bescherming te bieden aan alle 

vreemdelingen uit een bepaald gebied vanwege de algehele situatie daar als de internationale 

gronden daar niet toe nopen. De besluit- en vertrekmoratoria bieden geen adequaat alternatief 

voor het categoriaal beschermingsbeleid, omdat zij slechts tijdelijk verblijfsrecht kunnen 

bieden. Hierdoor bieden zij een oplossing voor korte perioden van onzekerheid, maar geen 

oplossing voor langere perioden van ernstig willekeurig geweld. Het heeft daarom mijn 

voorkeur de mogelijkheid tot het voeren van categoriaal beleid te behouden.  

Indien de c-grond komt te vervallen, zullen bij de beoordeling of in het kader van de d-grond 

een verblijfsalternatief kan worden tegengeworpen, persoonlijke omstandigheden geen rol 

meer spelen. Dit zou in mijn ogen onwenselijk zijn. Ook bij de beoordeling of een vlucht- of 

vestigingsalternatief in het kader van de a- en b-grond kan worden tegengeworpen moet 

volgens artikel 8 Kwalificatierichtlijn rekening worden gehouden met zowel de algemene als 

persoonlijke omstandigheden.  

Het is duidelijk dat de nationale gronden wel degelijk aanvullende bescherming bieden ten 

aanzien van de internationale gronden. De omvang van dit probleem is echter niet helemaal 

duidelijk. Dit komt onder andere omdat de IND zich niet altijd aan de verplichte 

toetsingsvolgorde van artikel 29, eerste lid, Vw houdt. Een andere reden is dat de IND ten 

aanzien van de c-grond niet bijhoudt hoeveel asielvergunningen aan welke subcategorie van 

de c-grond worden verleend. Met het oog op beleidsvorming in de toekomst is het mijn advies 

aan de IND zich wel aan de verplichte toetsingsvolgorde te houden en in het systeem een 

onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën van de c-grond. 

Door het schrappen van de c- en d-grond wordt de beschermingsomvang van artikel 29, eerste 

lid, Vw 2000 verkleind en bepaalde categorieën vreemdelingen zullen als gevolg van de 

wetswijziging niet meer in aanmerking komen voor een asielvergunning. Deze verkleining 

van de beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 dient gerechtvaardigd te 
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worden door de doelstellingen van het wetsvoorstel. Wetsvoorstellen moeten volgens het 

algemene wetgevingsbeleid voldoen aan de beginselen van rechtmatigheid, doeltreffendheid, 

subsidiariteit en evenredigheid. Het wetsvoorstel is rechtmatig aangezien de nationale 

gronden geen verplichtingen naar hoger recht zijn. Het voornaamste doeleinde tot het 

schrappen van de c- en d-grond is juist het in lijn brengen van het Nederlandse asielrecht met 

de Europese en internationale regelgeving. Het wetsvoorstel is ten aanzien van dit doeleinde 

niet doeltreffend, aangezien het Europese en internationale recht het bestaan van aanvullende 

nationale gronden niet verbiedt. Door de wetswijziging wordt het asielrecht derhalve niet 

méér in lijn gebracht met de Europese en internationale regelgeving.  

Voor wat betreft het categoriaal beschermingsbeleid is een tweede doeleinde van het 

wetsvoorstel dat het risico op aanzuigende werking en fraude wordt verkleind. Ten aanzien 

van dit doel is het wetsvoorstel doeltreffend, maar niet subsidiair. De Minister heeft bij het 

voeren van categoriaal beschermingsbeleid grote mate van beleid- en beoordelingsvrijheid en 

kan daarom slechts in de meest ernstige gevallen dit beleid voeren, wat de genoemde risico’s 

ook verkleint. Een derde reden om de nationale gronden te schrappen is om te voorkomen dat 

als gevolg van de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn langdurig ingezetenen het 

één-statusstelsel onder druk zou komen te staan. Het wetsvoorstel is ten aanzien van dit 

doeleinde doeltreffend, omdat door de nationale gronden te schrappen iedere asielzoeker, die 

een asielvergunning krijgt, deze op een internationale grond krijgt. Hierdoor zal iedere 

vreemdeling met een asielvergunning onder de werkingssfeer van de herziene richtlijn 

langdurig ingezetenen vallen. Het is echter niet noodzakelijk de nationale gronden te 

schrappen om het één-statusstelsel te behouden. Het kabinet kan dit probleem tevens oplossen 

door personen, die vijf jaar in het bezit zijn van asielvergunning krachtens de c- of d-grond, 

een reguliere verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf verlenen, die het deze personen 

mogelijk maakt gebruik te maken van de rechten van langdurig ingezetenen. Er zal dan geen 

belang zijn door te procederen voor een asielvergunning krachtens de a- of b-grond.  

De beschermingsomvang van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 wordt als gevolg van de beoogde 

wetswijziging verkleind. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de asielzoekers die als 

gevolg van het wetsvoorstel niet meer in aanmerking zullen komen voor een asielvergunning. 

Dit wordt niet gerechtvaardigd door de doelstellingen van het wetsvoorstel. Ten aanzien van 

het belangrijkste doeleinde, het in lijn brengen van het asielrecht met het internationale en 

Europese recht, is het wetsvoorstel niet doeltreffend en voor wat betreft de overige 

doelstellingen is het wetsvoorstel niet noodzakelijk. Om deze redenen zijn de doelstellingen 
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van het voorstel niet evenredig in verhouding met de negatieve consequenties van het 

wetsvoorstel. Ik raad daarom aan de c- en d-grond niet uit artikel 29, eerste lid, Vw 2000 te 

schrappen. 
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