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Ontwikkelingen met betrekking tot 1F Vluchtelingenverdrag

Geachte heer Leers,
Op 29 februari 2012 hebt u in het Algemeen Overleg aan de algemene
commissie voor Immigratie en Asiel de toezegging gedaan om aan de
voorzitter van de ACVZ te vragen of er ontwikkelingen zijn met betrekking
tot artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag die aanleiding geven tot
aanpassing van het beleid.
De ACVZ signaleert dat u in afwachting bent van uitspraken van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) en het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
De Afdeling zal zich uitlaten over de vraag welke gevolgen artikel 12 lid 2,
sub b en c van de Definitierichtlijn (DRL) 2004/83/EG heeft voor de wijze
waarop in Afghaanse 1F-zaken wordt getoetst aan het ambtsbericht van
29 februari 2000 inzake de veiligheidsdiensten in de periode 1978-1992.
Indien de Afdeling oordeelt dat het categoriale 1F-beleid ten aanzien van
(onder)officieren van de KhAD/WAD in strijd is met de Definitierichtlijn,
moet het beleid worden aangepast.
Daarnaast zijn er tientallen Nederlandse zaken van 1F-ers aanhangig
bij het EHRM. In meerdere zaken, waaronder twee Afghaanse 1F-zaken,
is Nederland gevraagd om schriftelijke inbreng. De vragen van het Hof
hebben betrekking op het recht op respect voor familie- en gezinsleven,
neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM). Het EHRM zal zich in deze zaken uitlaten over de wijze
waarop aan artikel 8 EVRM wordt getoetst in geval artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen aan personen met een gezin in
Nederland.

De uitspraken van het EHRM zouden ertoe kunnen leiden dat u deze toetsing
dient aan te passen.
Naast deze beide ontwikkelingen verwijs ik naar het advies ‘Artikel 1F
Vluchtelingenverdrag in het Nederlands vreemdelingenbeleid’, dat de ACVZ
heeft uitgebracht in mei 2008, waarin aanbevelingen zijn gedaan tot aanpassing
van het beleid met betrekking tot artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.
De ACVZ zal zich, nadat de Afdeling en/of het EHRM uitspraak hebben gedaan
uiteraard bezinnen op de vraag of er aanleiding is het advies uit 2008 te
actualiseren en is daarvoor én daarna uiteraard bereid (op basis van een
verzoek uwerzijds danwel uit het parlement) over de in deze brief genoemde
aspecten en het 1F-beleid als geheel nader van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
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