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Onderwerp: Toepassen art. 7a-maatre-
gel op asielzoekers op wie mogelijk
art. 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is.

1. Inleiding

In de praktijk komt het voor dat
asielzoekers tijdens het eerste gehoor
in het aanmeldcentrum Schiphol
mededelingen doen over door hen
begane ernstige mensenrechtenschen-
dingen. In deze gevallen kan veron-
dersteld worden dat artikel 1F
Vluchtelingenverdrag van toepassing
is. De reden tot deze veronderstelling
kan gelegen zijn in de verklaringen
van de betrokken asielzoeker over
door hem begane ernstige mensen-
rechtenschendingen. Ook zou dit kun-
nen worden afgeleid uit de verklarin-
gen van betrokkene over in het land
van herkomst beklede functies of
posities.

In bovengenoemde gevallen is het
doorverwijzen van deze personen
naar een OC in het kader van het
openbare orde beleid niet wenselijk,
maar ligt het meer in de rede aan
deze personen verdere toegang tot
Nederland te ontzeggen en hen in het
Grenshospitium te plaatsen geduren-

de het verdere onderzoek inzake de
toepassing van artikel 1 F
Vluchtelingenverdrag. De wettelijke
mogelijkheid daartoe is gegeven in
artikel 7a lid 2 en lid 3
Vreemdelingenwet.

De wettelijke mogelijkheid  is
nader uitgewerkt, en daarmee –
behoudens zeer bijzondere gevallen –
ingeperkt, in hoofdstuk B7/14 van de
Vreemdelingencirculaire. In dit
hoofdstuk worden 6 niet-cumulatieve
gronden genoemd voor het toepassen
dan wel voortzetten van de maatregel
van artikel 7a lid 2 juncto lid 3 Vw.
Gelet op de buitengewone ernst van
de gepleegde misdrijven die de basis
vormen op grond waarvan het ver-
moeden van de toepasselijkheid van
artikel 1F Vluchtelingenverdrag is
ontstaan, is het in het kader van het
openbare orde beleid niet wenselijk
betrokkene toegang tot Nederland te
verlenen en bestaat aanleiding op
hem de maatregel van artikel 7a lid 2
juncto lid 3 Vw toe te passen. De
Staatssecretaris van Justitie heeft de
Voorzitter van de Tweede Kamer bij
brief van 20 november jl. hierover
geïnformeerd. Om die reden bestaat
aanleiding Hoofdstuk B7/14 als volgt
aan te vullen.

2. Aanvulling hoofdstuk B7/14

Onder ‘Plaatsingsbeslissing’ wordt een
zevende gedachtestreepje toegevoegd
met de tekst:

– Indien er sprake is van evidente
gevallen waarin artikel 1F
Vluchtelingenverdrag kan worden
tegengeworpen. Van evidente gevallen
is sprake indien:
- tegenwerping van artikel 1F
Vluchtelingenverdrag plaatsvindt op
basis van verklaringen van de betrok-
ken asielzoeker in combinatie met
informatie uit (deel)ambtsberichten
over het schenden van mensenrechten

door bepaalde categorieën personen
waartoe de betrokkene behoort;
- een asielzoeker tijdens het eerste
gehoor in het aanmeldcentrum
Schiphol mededelingen doet waaruit
buiten twijfel blijkt dat aan hem arti-
kel 1F Vluchtelingenverdrag kan wor-
den tegengeworpen.

Na de eerste zin van de eerste alinea
onder de gedachtestreepjes wordt de
volgende tekst toegevoegd: 

In de onder het zevende gedachtes-
treepje bedoelde gevallen dient de
betrokkene altijd te worden onderge-
bracht in het Grenshospitium. De
verdere afhandeling van de aanvraag
vindt niet plaats binnen de AC-proce-
dure. 

Na de derde alinea onder de gedacht-
estreepjes wordt de volgende tekst
toegevoegd:

De behandeling van zaken die niet
binnen de termijnen van de  AC-pro-
cedure worden afgedaan dient steeds
voortvarend te geschieden.

3. Aanpassing Vreemdelingencirculaire

De bovenstaande aanvulling zal wor-
den verwerkt in de Vreemdelingen-
circulaire 2000.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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