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Geachte mevrouw Broekers-Knol,
De Vereniging van Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) heeft kennisgenomen van de brief
van minister Grapperhaus d.d. 15 maart jl. aan de Tweede Kamer (‘Vervolgmaatregelen aanpak
coronavirus’).
Wij onderschrijven de noodzaak van ingrijpende maatregelen ten bate van de volksgezondheid. We
begrijpen dat bepaalde processen, zoals het horen van asielzoekers, momenteel niet, althans niet op
dezelfde wijze, kunnen plaatsvinden. De aanpak van deze crisis vraagt offers van iedereen.
Tegelijk zijn wij geschrokken van de aankondiging in de brief dat nieuw aangekomen asielzoekers tot
in ieder geval 6 april niet zullen worden geregistreerd en dat hen ook geen opvang wordt verleend,
teneinde “alle contacten [van overheidspersoneel met nieuwe asielzoekers] tot een minimum te
beperken”. Gisteren is gebleken dat de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel daadwerkelijk op
slot was, en dat asielzoekers in een naastgelegen weiland strandden.
Gelukkig heeft u inmiddels aangekondigd dat er toch noodopvang beschikbaar zal komen voor deze
groep. Wij vragen u om ook over te gaan tot de registratie van hun asielaanvraag. Hoewel het
begrijpelijk is dat u de gezondheid van uw medewerkers centraal stelt, kan registratie zonder
intensief contact plaatsvinden (indien gewenst zelfs online, zonder enig fysiek contact). Daarnaast
worden de asielzoekers naar wij aannemen in de noodopvang ook geregistreerd. Het lijkt dan
efficiënt dat registratie van de asielaanvraag meteen wordt meegenomen.
Niet-registratie heeft namelijk disproportionele nadelen voor deze groep zeer kwetsbare
nieuwkomers, waaronder ook kinderen. Zonder registratie hebben zij geen recht op verblijf in
Nederland en lopen zij permanent het risico te worden uitgezet naar het land dat zij zijn ontvlucht.
Dat is in flagrante strijd met het verbod op refoulement; de kern van het Vluchtelingenverdrag. Nietgeregistreerde asielzoekers maken bovendien geen aanspraak op een zorgverzekering en basale
medische voorzieningen. Dat is in deze tijden een nog groter risico dan normaal – voor de
asielzoekers zelf maar ook voor de lokale bevolking.
Tenslotte bent u op grond van artikel 6 van de Procedurerichtlijn (2013/32/EU) eenvoudigweg
verplicht om ervoor te zorgen dat asielzoekers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om hun
asielverzoek zo snel mogelijk in te dienen en om dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie
werkdagen, te registreren.
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Zoals gezegd: wij hebben alle begrip voor pijnlijke maatregelen die noodzakelijk zijn voor de
bescherming van allen die zich in Nederland bevinden. We hopen dat u ervoor zorgdraagt dat die
bescherming zich ook uitstrekt over mensen die in Nederland aankomen om asiel aan te vragen.

Hoogachtend,
namens de VAJN,

Wil Eikelboom
Voorzitter
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