
Niks is meer  
ver van ons bed

Asieladvocaten zien dagelijks de gevolgen van het toenemend 
aantal asielzoekers in ons land. Hoe ervaren zij deze situatie en 

wat adviseren deze professionals de regering? ‘We moeten anders 
tegen migratie aankijken.’

Erik Jan Bolsius

Hoewel media voortdurend 
spreken over ‘de vluch-
telingencrisis’, neemt 

geen advocaat het woord crisis in de 
mond. In Syrië en Eritrea, of in de 
vluchtelingenkampen in de regio en 
aan de grenzen van Europa, daar is 
het crisis. Maar in ons land niet. ‘Ik 
vind het geen asielcrisis. Het is wat 
drukker, maar we kunnen best een 
beetje opschuiven. Hier heeft nog geen 
mens een boterham minder gegeten 
vanwege het toegenomen aantal asiel-
zoekers,’ relativeert advocaat Lineke 
Blijdorp de Nederlandse situatie. Ook 
asieladvocaat Frans Willem Verbaas 
is fel: ‘Het wordt veel te makkelijk 
een crisis genoemd. Het probleem 
is voor ons heel behapbaar. Op het 
hoogtepunt van de Joegoslavië-oorlog 
kwamen er 56.000 asielzoekers in een 
jaar. Daar zitten we nog lang niet aan.’ 
Het idee dat hun praktijk ‘lekker vol’ 
zit, wuiven de asieladvocaten weg. ‘De 
IND, de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst, kan het niet aan, waardoor 
er een enorme buffer ontstaat en er 

naar verhouding weinig aanvragen 
doorkomen naar ons kantoor,’ merkt 
de Leidse advocaat Jos Hemelaar. Ook 
Blijdorp ziet dat: ‘De voorraden sta-
pelen zich op, dus het is niet zo druk 
als je zou verwachten. Alle capaciteit 
wordt nu ingezet voor de Syriërs in de 
AA-procedure, de verkorte procedure 
van acht dagen. Dat betekent wel dat 
zaken van grote groepen andere asiel-
zoekers blijven liggen.’ 
 Versnelde intakes, weekend-
openstelling voor advocaten, extra 
personeel aanstellen bij de IND, het 
is allemaal nodig, maar de advocaten 
zien ook een gevaar in te snelle proce-
dures. De Amsterdamse advocaat Brian 
Lit: ‘Nederland heeft de afgelopen 
jaren de opvangcapaciteit structureel 
afgebouwd, dat is achteraf niet slim. 
We hebben opvangcentra gesloten 
en personeel afgestoten omdat er te 
weinig asielverzoeken kwamen. Door 
dat zo rigoureus te doen, hebben we 
nu paniek. En eerlijk gezegd kon men 
deze toename zien aankomen. De 
vluchtelingenkampen in Turkije, Jor-

danië en Libanon puilen al sinds 2012 
uit en de oorlog is alleen maar aan het 
verergeren. Het was dus een kwestie 
van tijd voordat de stroom deze kant 
op zou komen. Maar het betekent niet 
dat we nu procedures dermate kunnen 
versnellen, dat er geen goed gehoor 
plaatsvindt. Daar heeft een Syriër die 
hier direct wordt toegelaten last van, 
als de IND over een jaar of vijf besluit 
dat Syrië weer veilig is en alle verleen-
de vergunningen opnieuw beoordeelt.’ 
Hemelaar: ‘De overheid stelt momen-
teel nauwelijks voorwaarden aan een 
vergunning. Het goed documenteren 
van het vluchtverhaal is extra werk, 
maar dat heeft de vluchteling over drie 
jaar hard nodig. Die extra tijd steekt 
een advocaat er nu waarschijnlijk zelf 
in, uit commitment. We geven om die 
mensen.’ Blijdorp: ‘Het is geen verwijt, 
maar het hele proces hangt op de IND. 
Waarom moeten IND’ers iedereen zelf 
registreren? De registratie kan ook 
door anderen worden gedaan, zodat 
het IND-personeel kan worden inge-
zet voor inhoudelijke zaken.’ 
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