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onderwerp Advies ‘Weten en wegen’

Geachte mevrouw Broekers-Knol,
U heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in juli 2019 gevraagd
advies uit te brengen over de vraag hoe andere bronnen van landeninformatie dan de
ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken op een adequate manier
kunnen worden ingebed in het asielproces. Tevens heeft u gevraagd te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om een rangorde aan te brengen in die andere bronnen.
Hierbij biedt de ACVZ u het advies ‘Weten en wegen. Advies over het gebruik van
landeninformatie in de asielprocedure’ aan.
De adviescommissie komt tot de conclusie dat het niet mogelijk en wenselijk is om een
rangorde aan te brengen in de andere bronnen van landeninformatie. Wel zijn er
criteria op grond waarvan getoetst kan worden in hoeverre deze bronnen als
betrouwbaar kunnen worden aangemerkt en die aangeven op welke wijze ze in het
beleidsproces, de uitvoering en de rechtsbescherming kunnen worden gebruikt.
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Bij de IND is voldoende kennis aanwezig om bij het ontbreken van een ambtsbericht de
beleidsmedewerkers en hoor- en beslismedewerkers te ondersteunen in het gebruik
van landeninformatie. De ACVZ heeft echter geconcludeerd dat de werkwijze van de
IND in dat geval niet transparant is, dat het brongebruik vaak willekeurig van aard is,
dat verwijzingen naar bronnen soms onnauwkeurig zijn en dat de gebruikte informatie
voor andere partijen vaak niet goed naar de bron herleidbaar is.
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De ACVZ doet in dit advies een aantal concrete aanbevelingen die kunnen leiden tot een
zorgvuldiger en consistenter gebruik van bronnen van landeninformatie. De IND dient
allereerst zelf op een meer systematische en transparante manier dan nu gebeurt,
landeninformatie uit relevante bronnen te verzamelen en te publiceren. Ook draagt een
toetsing van de landeninformatie door een extern panel van deskundigen volgens de
adviescommissie bij aan het borgen van de kwaliteit en het verhogen van het draagvlak.
Verwijzing naar landeninformatie in besluiten moet daarnaast op een eenduidige,
nauwkeurige, en herleidbare manier plaatsvinden. Landgebonden asielbeleid dient te
worden gepubliceerd. Verder draagt een voortgaande investering in Europese
samenwerking volgens de adviescommissie duidelijk bij aan een kwalitatief hoogwaardiger
en eenduidiger omgang met landeninformatie binnen de Europese Unie.
De ACVZ is graag bereid het advies nader toe te lichten.

Hoogachtend,

prof. dr. Monique Kremer
voorzitter
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