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Zeer geachte heren Hoekstra en Korthals Altes, 
 
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) maakt zich ernstig zorgen 
over enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van regeringsbeleid en wetgeving. Deze 
ontwikkelingen betreffen in het bijzonder (1) het vreemdelingenrecht, (2) het ontbreken van 
een brede Nationale Mensenrechtencommissie, (3) wetgeving inzake de openbare orde en (4) 
de extra-territoriale werking van mensenrechtenverdragen. Juist nu de vorming van een nieuw 
kabinet aan de orde is, is het van belang dat de aandacht voor mensenrechtenkwesties niet 
verslapt. Wij hopen dit besef levend te houden met een toelichting op de vier zojuist 
genoemde onderwerpen. 
 

1. Vreemdelingenrecht
De bezorgdheid van het NJCM betreft in de eerste plaats de afkalving van de rechtspositie van  
vreemdelingen. Op een groot aantal onderdelen wordt de Vreemdelingenwet 2000 al kort na 
de inwerkingtreding steeds restrictiever uitgelegd en toegepast. Gewezen kan worden op de 
volgende vier voorbeelden: 
- Vrijwel alle asielaanvragen worden inmiddels in de aanmeldcentra afgedaan. Dit houdt in 
dat asielzoekers nauwelijks gelegenheid krijgen hun aanvraag te onderbouwen en dat binnen 
achtenveertig uur op hun aanvraag wordt beslist. Het is de vraag of aldus een voldoende 
zorgvuldige procedure is gewaarborgd; 
- De legeskosten die zijn verbonden aan de aanvraag om verlening en verlenging van een 
reguliere verblijfsvergunning zijn zeer hoog geworden; 
- Overwogen wordt minderjarige kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar niet meer 
automatisch toe te laten in het kader van gezinshereniging met hun ouders; 
- Aan vreemdelingen, al dan niet uitgeprocedeerd, en hun kinderen wordt in toenemende mate 
opvang onthouden, hetgeen mogelijk strijd oplevert met artikel 11 van het Internationaal 
Verdrag inzake Economische,  Sociale en Culturele Rechten en artikel 27 van het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
 
2. Nationale Mensenrechtencommissie
De Nederlandse overheid moet de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
eerbiedigen, maar wat deze rechten en vrijheden precies inhouden is bij het algemene publiek 
onvoldoende bekend. Dit geldt zelfs voor de juridische beroepsgroepen. Een brede Nationale 
Mensenrechtencommissie kan een belangrijke rol vervullen op het gebied van algemene 
voorlichting, educatie en overleg met centrale en decentrale overheden en maatschappelijke 



organisaties. In diverse andere West-Europese landen bestaan al dergelijke Nationale 
Commissies. 
 
3. Openbare orde
In nieuwe wetgeving op het gebied van de openbare orde en veiligheid dreigen aan de 
overheid bevoegdheden te worden toegekend zonder voldoende normering. Indien 
bijvoorbeeld een algemene legitimatieplicht wordt ingevoerd of een andere ingrijpende 
maatregel, dan moet in de wet duidelijk worden aangegeven in welke gevallen de betrokken 
bevoegdheden mogen worden gebruikt. Ook dient tegen de uitoefening van dergelijke 
bevoegdheden een daadwerkelijke en effectieve rechtsgang open te staan. 
 
4. Extra-territoriale werking
Nederland kan in voorkomende gevallen ook aansprakelijk zijn voor schendingen van 
mensenrechtenverdragen in het buitenland. Gedacht kan worden aan de uitlevering van 
verdachten van commune delicten naar landen waar hun een onmenselijke of vernederende  
behandeling wacht of de rechtsgang niet voldoet aan de Nederlandse maatstaven voor een 
eerlijk proces. Voorts moet worden gedacht aan de overdracht van personen die van 
terrorisme worden verdacht ter ondervraging aan de Verenigde Staten of derde landen na hun 
aanhouding door Nederlandse marineschepen.  
 
Indien gewenst is het NJCM te allen tijde bereid een of meer van de hierboven aangestipte 
onderwerpen nader toe te lichten. Het NJCM hoopt dat een en ander ook tijdens de 
(in)formatiebesprekingen voldoende aandacht zal krijgen. 
 

Met de meeste hoogachting, 
 

Irawan Sewandono 
voorzitter 


