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Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer Richelle,

Op grond van artikel 2 Vreemdelingenwet 2000 jo artikel 17 Kaderwet
adviescolleges vraag ik u vriendelijk mij te adviseren over het onderwerp
‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’. Zoals het regeerakkoord
aangeeft, zet het kabinet zich in voor een effectief en menswaardig migratie- en
integratiebeleid op nationaal en Europees niveau. Voor het asielbeleid is daarbij
de landgebonden informatie van cruciaal belang. De IND beoordeelt op grond van
deze informatie of een asielverzoek voor inwilliging in aanmerking komt.
Belangrijke informatiebronnen voor de Nederlandse rechtspraktijk zijn de
ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De
ambtsberichten hebben een speciale status binnen het vreemdelingrechtelijke
proces, namelijk die van deskundigenbericht.
De totstandkoming van ambtsberichten is een zorgvuldig en daarmee ook
tijdsintensief proces. Door beperkte capaciteit bij BZ wordt een beperkt aantal
berichten uitgebracht, kunnen niet alle berichten jaarlijks worden bijgewerkt en is
een flexibele planning van het opstellen van berichten nauwelijks mogelijk.
Hoewel het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) actief deelneemt aan
diverse internationale fora waaronder IGC en EASO om tot een samenwerking
en harmonisatie van landgebonden informatie te komen, blijkt ook daar het
proces van totstandkoming van deze informatie traag te verlopen en worden deze
rapporten door de rechtspraak vaak niet als bindend gezien.
-

-

Voor veel landen van herkomst waar minder asielzoekers vandaan komen, geldt
daarnaast dat er geen algemene ambtsberichten beschikbaar zijn en dat bij de
uitvoering van het asielbeleid door de IND moet worden teruggevallen op andere
betrouwbare bronnen van landeninformatie, zoals bijvoorbeeld rapporten van
EASO, IGC, het US Department of State, de UK Home Office, de VN en ngo’s zoals
Amnesty International en Human Rights Watch. Ook voor het proces van toetsing
van veilige landen van herkomst zijn geen ambtsberichten beschikbaar. De
beoordeling of een land van herkomst veilig is, gebeurt op basis van rapporten
van met name het US Department of State en Freedom House.
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Er zijn dus veel bronnen van landgebonden informatie beschikbaar, maar het is
niet duidelijk wanneer een bron wel of niet gebruikt kan worden en of er een
rangorde in de betrouwbaarheid ervan kan worden aangebracht. Ik vraag u mij te
adviseren hoe het gebruik van andere openbare bronnen dan de ambtsberichten
bevorderd kan worden en op welke wijze een rangorde toegepast kan worden
voor dergelijke openbare bronnen, zodat zij net als algemene ambtsberichten als
betrouwbaar worden gezien en op adequate wijze in het beleidsproces, de
uitvoering en de rechtsbescherming kunnen worden ingebed.
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Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veili heid,

Ankie Bro

ers-Knol
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