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Lijst van afkortingen
APD Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van 
de internationale bescherming (herschikking)

CEAS Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Handvest Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01)

HvJ-EU Hof van Justitie van de Europese Unie

Dublin III-verordening Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een 
van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

EASO Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

EVRM Europees Verdrag voor de rechten van de mens

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EU Europese Unie 

Eurodac Eurodac-gegevensbank 

Eurodac II-verordening Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening 
(EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken 
van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen 
van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor 
het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht

Uitvoeringsverordening Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 
Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door 
een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend, 
zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 118/2014 van de Commissie van 
30 januari 2014

Lidstaten Lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en 
Liechtenstein die de Dublin III-verordening toepassen 

RCD Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 
bescherming (herschikking)

SIS II Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie 

UNHCR Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen

VIS-verordening Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen 
de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf 

VIS Visuminformatiesysteem
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Inleiding

Waarom deze praktische gids? De Praktische gids van het EASO over de uitvoering van de Dublin III-verordening: 
Persoonlijk gesprek en bewijsbeoordeling is een praktisch instrument dat bedoeld is als hulpmiddel voor 
Dublinberoepsbeoefenaars in alle lidstaten van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en 
Liechtenstein die de Dublin III-verordening (lidstaten) toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit is een 
instrument voor zachte convergentie dat de gemeenschappelijke normen weerspiegelt.

Het doel van deze praktische gids is tweeledig. De gids helpt de lezer bij het voeren van het persoonlijk 
Dublinonderhoud met een verzoeker om internationale bescherming en de gebruiker bij het uitvoeren van een 
objectieve en onpartijdige individuele bewijsbeoordeling door de wettelijke criteria en gemeenschappelijke 
normen in gelijke mate toe te passen. Dit wordt gedaan om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 
de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land 
of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend.

De belangrijkste rechtsinstrumenten voor deze gids zijn Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door 
een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) 
(Dublin III-verordening) en Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria 
en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek 
dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend (Dublin II-verordening), 
zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 118/2014 van de Commissie van 30 januari 2014 
(Uitvoeringsverordening). Deze gids is bedoeld om de wettelijke vereisten met betrekking tot het persoonlijk 
gesprek en de bewijsbeoordeling te vertalen naar overzichtelijke richtsnoeren voor beroepsbeoefenaars.

Wat is de reikwijdte van deze gids? De nadruk in deze gids ligt op de informatie die aan de verzoeker moet 
worden verstrekt met betrekking tot de toepassing van de Dublin III-verordening, het persoonlijk gesprek dat 
met de verzoeker wordt gevoerd als onderdeel van de Dublinprocedure en de bewijsbeoordeling die door de 
beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is.

De inhoud van deze gids is gebaseerd op en verwijst naar de bepalingen van de Dublin III-verordening. Bij 
het opstellen van de gids waren onderhandelingen gaande over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 
onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking). De 
gebruiker moet bij het lezen van deze gids gebruik maken en geïnformeerd worden over de overeenkomstige 
bepalingen van het desbetreffende geldende rechtsinstrument.

Voor wie is deze praktische gids bedoeld? Deze gids is voornamelijk bedoeld voor personeel dat werkzaam is 
in Dublineenheden, registratiefunctionarissen, dossierbehandelaars en grenswachten die gesprekken voeren 
met verzoekers en de beoordeling uitvoeren om te bepalen welke de verantwoordelijke lidstaat is namens de 
nationale bevoegde autoriteiten. Bovendien zou het een nuttig instrument kunnen zijn voor andere actoren die 
bij de Dublinprocedure betrokken zijn, zoals politieagenten, de rechterlijke macht, wettelijke vertegenwoordigers, 
maatschappelijk werkers en iedereen die geïnteresseerd is in deze aspecten van de uitvoering van de 
Dublin III-verordening.

De praktische gids is bedoeld om te voorzien in de behoeften van beroepsbeoefenaars met diverse 
ervaringsniveaus: van de beginnende dossierbehandelaars tot degenen die jarenlange ervaring hebben. 
De verschillende onderdelen (richtsnoeren, checklists en referenties) en inhoud van deze gids kunnen op 
verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
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Hoe moet deze gids worden gebruikt? De gids bestaat uit drie onderdelen die zowel los van elkaar als in 
onderlinge samenhang kunnen worden gelezen.

Checklists

Richtsnoer Verwijzingen

 ► om te gebruiken als geheugensteuntje 
door personen die al bekend zijn 
met het onderwerp persoonlijk gesprek 
en bewijsbeoordeling in het kader van 
het Dublinsysteem

 ► verwijzingen naar wetgeving, relevante 
jurisprudentie en aanvullende hulpmiddelen

 ► korte en visuele richtsnoeren voor 
de verschillende aspecten bij het voeren 
van het persoonlijk gesprek en het beoordelen 
van bewijsmateriaal in het kader 
van het Dublinsysteem

Deze gids biedt niet alleen gestructureerde richtsnoeren, maar kan ook als hulpmiddel voor het uitvoeren van 
zelfevaluaties en/of kwaliteitsbeoordelingen worden gebruikt.

In deze praktische gids worden goede praktijken voorgesteld in gele vakken en wordt naar jurisprudentie 
verwezen in blauwe vakken. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt in rode tabellen verwezen naar de relevante 
wettelijke bepalingen. Deze verwijzing is echter niet bedoeld om de reikwijdte te beperken van de paragraaf 
die volgt op die genoemde artikelen, maar dient juist als verwijzing naar de wettelijke bepaling die relevant 
kan zijn voor de zaak in kwestie. In grijze vakken wordt verwezen naar bestaande instrumenten of relevante 
opleidingsmodules van het EASO.

Hoe is deze praktische gids tot stand gekomen? Deze gids is opgesteld door een werkgroep van deskundigen 
uit de lidstaten, gefaciliteerd door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), en met de 
waardevolle bijdrage van de Europese Commissie en het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR). Voorafgaand aan de voltooiing is de gids ter raadpleging voorgelegd aan 
alle lidstaten.

Hoe verhoudt deze praktische gids zich tot andere ondersteuningsinstrumenten van het EASO? Het EASO 
heeft de opdracht om de lidstaten te ondersteunen, onder meer met gemeenschappelijke opleiding en 
gemeenschappelijke kwaliteit. Net als alle ondersteuningsinstrumenten van het EASO is de Praktische gids van 
het EASO over de uitvoering van de Dublin III-verordening: Persoonlijk gesprek en bewijsbeoordeling gebaseerd op 
de gemeenschappelijke normen van het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). Niet alle deelnemende 
lidstaten zijn gehouden aan de verplichtingen van het CEAS. De landen waarop de verplichtingen niet van 
toepassing zijn, moeten de onderstaande verwijzingen naar de specifieke CEAS-richtlijnen alleen wanneer die 
van toepassing zijn in aanmerking nemen. Deze gids is net als andere praktische gidsen tot stand gekomen in het 
kader van het CEAS en moet worden beschouwd als een aanvulling op andere beschikbare instrumenten van 
het EASO. Een belangrijk aandachtspunt was dat de gids consistent moet zijn met die andere instrumenten, en 
met name met de modules over de Dublin III-verordening van het EASO-opleidingsprogramma die er nauw mee 
samenhangen. De praktische gidsen van het EASO over het persoonlijk gesprek en bewijsbeoordeling waren 
eveneens waardevolle informatiebronnen bij de ontwikkeling van dit instrument.

Dit is een praktische gids die ontwikkeld is met behulp van de methodologie van de EASO-kwaliteitsmatrix en 
gebruikt moet worden in samenhang met de andere beschikbare praktische instrumenten: https://www.easo.
europa.eu/practical-tools

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO Practical Guide - Personal interview - NL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/PG Evidence Assessment - NL.pdf
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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CHECKLISTS

 ► te gebruiken als geheugensteuntje door personen die al bekend zijn 
met het onderwerp persoonlijk gesprek en bewijsbeoordeling in het 
kader van het Dublinsysteem
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Rechtskader van het Dublinsysteem
 □ De wettelijke bepalingen toepassen op basis van de feiten
 □ Het geografische toepassingsgebied van de Dublin III-verordening in aanmerking nemen
 □ Eraan denken dat personen die internationale bescherming genieten, niet onder de werkingssfeer van de 

Dublin III-verordening vallen

1. Toepassing van de Dublin III-verordening
 □ Het verzoek om internationale bescherming wordt voor het eerst ingediend
 □ De rangorde van de criteria wordt in acht genomen
 □ Specifieke overwegingen met betrekking tot afhankelijkheid worden in overweging genomen

2. Informatieverstrekking
 □ De juiste inhoud van de informatie wordt verstrekt:

 □ doelstellingen van de Dublin III-verordening
 □ gevolgen van het indienen van een ander verzoek in een andere lidstaat
 □ rangorde van de verantwoordelijkheidscriteria
 □ persoonlijk gesprek
 □ de mogelijkheid om informatie in te dienen met betrekking tot de procedure voor het aanwijzen van de 

verantwoordelijke lidstaat
 □ mogelijkheid om een transferbesluit aan te vechten
 □ lidstaten kunnen de gegevens van de verzoekers uitwisselen
 □ verzoekers hebben het recht op toegang tot de gegevens die op hen van toepassing zijn

 □ De informatie wordt verstrekt:
 □ schriftelijk
 □ “in een taal die de verzoeker verstaat of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij die 

verstaat”
 □ indien nodig wordt de informatie mondeling verstrekt
 □ de informatie wordt verstrekt via de gemeenschappelijke brochures in de bijlagen X en XI van de 

Uitvoeringsverordening
 □ de brochures worden aangevuld met voor de lidstaat specifieke informatie

3. Persoonlijk Dublinonderhoud: doelstellingen, vereisten en gesprekstechnieken
 □ Er is aan de vereisten van het gesprek voldaan:

 □ het vindt tijdig plaats
 □ het wordt gevoerd voordat er een besluit om de verzoeker over te dragen wordt genomen
 □ het wordt gevoerd in een taal die de verzoeker verstaat of waarvan redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat hij of zij die verstaat
 □ het vindt plaats onder omstandigheden waarin vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd
 □ het wordt gevoerd door een gekwalificeerd persoon

Methodologie
 □ Voorbereiding
 □ Inwerken in de zaak
 □ Praktische regelingen
 □ Geschikte dossierbehandelaar en tolk

Het gesprek openen
 □ Welkom/inleiding
 □ Nagaan of de tolk en de verzoeker elkaar begrijpen
 □ De verzoeker in kennis stellen van het doel en de inhoud van het gesprek
 □ De verzoeker in kennis stellen van de verplichting tot samenwerking
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3. Persoonlijk Dublinonderhoud: doelstellingen, vereisten en gesprekstechnieken
Het gesprek voeren

 □ Houding
 □ Neutraliteit
 □ Onbevooroordeelde houding
 □ Misverstanden door cultuurgebonden aannames, waarden of verwachtingen voorkomen

 □ Het gesprek in goede banen leiden
 □ Een vertrouwenssfeer tot stand brengen en handhaven
 □ Nadruk op de verzoeker
 □ De dialoog leiden
 □ Leiding geven aan de tolk
 □ De verzoeker aanmoedigen door actief te luisteren

 □ Gesprekstechnieken en soorten vragen
 □ Eenvoudige vragen stellen
 □ Open vragen stellen
 □ Waar nodig gesloten vragen stellen
 □ Verhelderende en reflecterende vragen stellen
 □ Op een correcte en eerlijke manier correcte vragen stellen
 □ Vragen stellen in overeenstemming met de capaciteiten en het opleidingsniveau van de verzoeker
 □ Mogelijkheid om inconsistenties op te helderen

Tijdens het gesprek
 □ mondeling informatie verstrekken over de toepassing van de Dublin III-verordening
 □ verzoekers kunnen opheldering vragen over eventuele aspecten van de werking van de Dublin III-

verordening die ze niet begrijpen
Het gesprek afsluiten

 □ Nagaan of de relevante feiten tijdens het gesprek aan bod zijn gekomen
 □ De verzoeker wordt gevraagd of er nog meer informatie is die hij of zij graag wil delen
 □ De verzoeker wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid om verdere ondersteunende documenten te 

verstrekken
 □ De verzoeker wordt in kennis gesteld van de volgende stappen in de procedure
 □ De verzoeker wordt in kennis gesteld van de in de Dublin III-verordening gestelde termijnen
 □ De verzoeker wordt in kennis gesteld van de schriftelijke samenvatting en de wijze waarop die kan worden 

gevonden

4. Bewijsbeoordeling
 □ De zaak bevat Dublinaanwijzingen

 □ Er is bewijsmateriaal beschikbaar
 □ Er zijn indirecte bewijzen beschikbaar

 □ De Dublinaanwijzingen zijn ontoereikend

Criteria in verband met de eenheid van het gezin
 □ Definities

 □ Gezinslid
 □ Familielid
 □ Minderjarige
 □ Niet-begeleide minderjarige
 □ Afhankelijkheidsrelatie
 □ Familie in bredere zin

 □ Niet-begeleide minderjarigen (artikel 8)
 □ Gezinsleden die internationale bescherming genieten (artikel 9)
 □ Gezinsleden die om internationale bescherming verzoeken (artikel 10)
 □ Voorschriften voor gelijktijdige verzoeken (artikel 11)
 □ Afhankelijke personen (artikel 16)
 □ Discretionaire bepalingen (artikel 17)

 □ Artikel 17, lid 1, de soevereiniteitsbepaling
 □ Artikel 17, lid 2, de discretionaire bepaling
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 □ Bewijsmiddelen en indirecte bewijzen
 □ Niet-begeleid kind en gezinsleden
 □ Afhankelijk(e) (volwassen) kind, broer of zus, ouder

 □ Bewijsmiddelen in geval van de artikelen 8, 9, 10
 □ Schriftelijke bevestiging van de informatie door de lidstaat
 □ Uittreksels uit registers
 □ Verblijfstitels/voorlopige verblijfsvergunningen afgegeven aan het gezinslid
 □ Bewijs dat de personen familie van elkaar zijn
 □ DNA- of bloedonderzoek
 □ Instemming van de betrokkenen

 □ Indirecte bewijzen in geval van de artikelen 8, 9, 10
 □ Verifieerbare informatie van de verzoeker
 □ Verklaringen van de betrokken gezinsleden
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het UNHCR

Criteria in verband met binnenkomst en verblijf
 □ Definities

 □ Verblijfstitel
 □ Geldige verblijfstitel
 □ Meerdere verblijfstitels
 □ Verlopen verblijfstitels

 □ Visum
 □ Geldig visum
 □ Meerdere visa
 □ Verlopen visum

 □ Illegale binnenkomst
 □ Ononderbroken verblijf in een lidstaat van ten minste vijf maanden
 □ Visumvrijstelling
 □ Verzoeken in een internationale transitzone van een luchthaven

 □ Bewijsmiddelen in gevallen van een geldige of verlopen verblijfstitel of geldig of verlopen visum
 □ Verblijfstitel
 □ Visum
 □ VIS-treffer
 □ Uittreksels uit het vreemdelingenregister of uit soortgelijke registers
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfstitel of het visum heeft 

afgegeven
 □ Indirecte bewijzen in gevallen van geldige of verlopen verblijfstitels of visa

 □ Gedetailleerde, verifieerbare verklaringen van de verzoeker
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfstitel niet heeft afgegeven
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het UNHCR
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

 □ Bewijsmiddelen in geval van visumvrijstelling en illegale binnenkomst
 □ Inreisstempel in een paspoort
 □ Uitreisstempel
 □ Vervoerbewijs aan de hand waarvan de inreis via een buitengrens formeel kan worden vastgesteld
 □ Treffer in het kader van Eurodac
 □ Vingerafdrukken

 □ Bewijsmiddelen in geval van verblijf van ten minste vijf maanden
 □ Verblijfsvergunningen
 □ Uitnodigingen het grondgebied te verlaten of besluit tot verwijdering die met vijf maanden tussentijd of 

meer zijn vastgesteld, waaraan geen gevolg is gegeven
 □ Uittreksels uit registers van ziekenhuizen, gevangenissen, gesloten opvangcentra

 □ Indirecte bewijzen in geval van visumvrijstelling, illegale binnenkomst, verblijf in een lidstaat van ten minste 
vijf maanden

 □ Gedetailleerde, verifieerbare verklaringen van de verzoeker
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een andere lidstaat of door een derde land
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het UNHCR
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten
 □ Vingerafdrukken
 □ Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen enz.
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Eerder verzoek om internationale bescherming
 □ Er is eerder een asielverzoek ingediend in een andere lidstaat
 □ De Dublin III-verordening is van toepassing
 □ Verplichting tot terugname van een verzoeker om het verzoek om internationale bescherming te 

behandelen
 □ Verplichting tot terugname van de verzoeker om de Dublinprocedure uit te voeren
 □ Bewijsmiddelen in geval van de terugnameprocedure

 □ Treffer in het kader van Eurodac
 □ Door de verzoeker ingediend formulier (verzoekformulier)
 □ Door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal
 □ Bij de indiening van een verzoek genomen vingerafdrukken
 □ Uittreksels uit het vreemdelingenregister of uit soortgelijke registers
 □ Schriftelijk verslag van de autoriteiten als bewijs van indiening van een verzoek

 □ Indirecte bewijzen in geval van de terugnameprocedure
 □ Door de verzoeker verstrekte gedetailleerde en verifieerbare informatie
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het UNHCR
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

Beëindiging van de verantwoordelijkheid – vertrek van het grondgebied en 
verwijderingen

 □ Beëindiging van de verantwoordelijkheid
 □ Bewijsmiddelen in geval van beëindiging van de verantwoordelijkheid

 □ Uitreisstempel
 □ Uittreksels uit de registers van derde landen
 □ Vervoerbewijs aan de hand waarvan het vertrek of de inreis via een buitengrens formeel kan worden 

vastgesteld
 □ Rapportage/bevestiging door de lidstaat via welke de verzoeker het grondgebied van de lidstaten 

verlaten heeftVingerafdrukken
 □ Schriftelijk bewijs van de autoriteiten ter staving van de daadwerkelijke verwijdering van de 

vreemdeling
 □ Bevestiging van de informatie met betrekking tot verwijdering door het derde land
 □ Stempel van een derde land dat grenst aan een lidstaat
 □ Vingerafdrukken

 □ Indirecte bewijzen in geval van beëindiging van de verantwoordelijkheid
 □ Door de verzoeker verstrekte gedetailleerde en verifieerbare informatie
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het UNHCR
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten
 □ Rapportage/bevestiging van de informatie door een andere lidstaat of door een derde land
 □ Uitreisstempel
 □ Vingerafdrukken
 □ Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen enz.
 □ Ander bewijs

Specifieke overwegingen met betrekking tot Dublinoverdrachten
 □ Het bewijs beoordelen
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Rechtskader van het Dublinsysteem [terug naar checklist]

Het Dublinsysteem vormt de hoeksteen van het CEAS en is bedoeld om op doeltreffende wijze vast te stellen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming.

Het Dublinsysteem bestaat uit drie verordeningen:

Dublin III-verordening

Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan 
van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

Dublinuitvoeringsverordening

Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria 

en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend, 
zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 118/2014 van de Commissie van 30 januari 2014

Eurodac II-verordening

Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 
toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten 
wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en 

Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel 

beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking)

Met betrekking tot de uitvoering van de Dublin III-verordening zijn zowel het Visuminformatiesysteem (VIS) als 
het Schengeninformatiesysteem (SIS II) relevant.



14 PRAKTISCHE GIDS VAN HET EASO OVER DE UITVOERING VAN DE DUBLIN III-VERORDENING 

In artikel 2, onder b), van Verordening (EG) 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van 
gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening), worden de voorschriften uiteengezet voor 
het:

… verbeteren van de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid … en de raadpleging van de 
centrale visumautoriteiten door de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten betreffende aanvragen 
en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken, teneinde … te voorkomen dat de 
criteria voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, 
worden omzeild.

Het VIS is van toepassing op alle Schengenstaten (Denemarken heeft besloten het uit te voeren). Het is echter 
belangrijk om op te merken dat niet alle lidstaten die de Dublin III-verordening toepassen zijn gehouden aan de 
VIS-verordening.

Het SIS II wordt gedefinieerd in de volgende rechtsinstrumenten: Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, 
tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie.

Het SIS II is een informatiesysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa. Elke lidstaat heeft een nationaal 
Sirene-bureau (voor verzoeken om aanvullende informatie bij het nationale deel) dat dient als één loket voor 
de uitwisseling van informatie. Het systeem helpt de autoriteiten in Europa de binnenlandse veiligheid te 
waarborgen bij het ontbreken van controles aan de binnengrenzen. 

SIS II wordt gebruikt in 26 lidstaten (met uitzondering van Ierland en Cyprus) en vier geassocieerde landen. 
Sommige lidstaten hebben een speciale regeling: Bulgarije, Roemenië en Kroatië behoren nog niet tot het 
Schengengebied, maar zowel Roemenië als Bulgarije maken gebruik van SIS, terwijl Kroatië het in beperkte mate 
gebruikt. Het Verenigd Koninkrijk behoort niet tot het Schengengebied, maar maakt wel gebruik van SIS II.

Bovendien moeten de dossierbehandelaars wanneer zij de Dublinprocedure toepassen rekening houden met 
de bepalingen van Richtlijn 2013/32/EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de 
toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikte richtlijn asielprocedures), indien deze 
van toepassing is. De bepalingen van de herschikte richtlijn asielprocedures moeten “van toepassing zijn naast en 
onverminderd de bepalingen betreffende de bij deze verordening gereglementeerde procedurele vrijwaringen”, 
zoals genoemd in overweging 12 van de Dublin III-verordening en overweging 54 van de herschikte richtlijn 
asielprocedures.

Jurisprudentie

“Het Dublinsysteem ..., strekt er in het bijzonder toe, zoals blijkt uit overwegingen 4 en 5, snel te kunnen 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, teneinde daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het 
verlenen van internationale bescherming te waarborgen en de doelstelling om verzoeken om internationale 
bescherming prompt te behandelen, niet te ondermijnen”.

Arrest van het HvJ-EU van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, C-578/16 PPU, punt 57

Geografisch toepassingsgebied van de Dublin III-verordening

Het Dublinsysteem is ontwikkeld op basis van de Overeenkomst van Dublin van 1990 en werd in het recht van 
de Europese Unie opgenomen door middel van de Dublin II-verordening en Verordening (EG) nr. 2725/2000 van 
de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken 
ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin (de Eurodac-verordening). In 
2001 sloten Noorwegen en IJsland zich aan als geassocieerde landen. Denemarken besloot om deel te nemen 
door middel van een overeenkomst in 2006 en bevestigde de uitvoering van de Dublin III-verordening bij een 
parlementair besluit van december 2013. Zwitserland en Liechtenstein sloten zich respectievelijk in 2008 en 2011 
aan als geassocieerde landen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=137C41B184249CCD3EC66ABAA0F55785?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000R2725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000R2725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000R2725
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Daarmee is de verordening van toepassing op 32 lidstaten:

Lidstaten Dublinverordening

Met de Dublinverordening 
“geassocieerde” landen
Europese Unie

Persoonlijk toepassingsgebied van de Dublin III-verordening

De Dublin III-verordening is van toepassing op onderdanen van derde landen (gedefinieerd in artikel 2, 
onder a, van de Dublin III-verordening) of staatlozen die in een van de lidstaten een verzoek om internationale 
bescherming hebben ingediend. De werkingssfeer van de Dublin III-verordening omvat verzoekers om 
internationale bescherming. Begunstigden van internationale bescherming vallen niet onder de werkingssfeer 
van de Dublin III-verordening. De term “verzoeker” wordt gedefinieerd in artikel 2, onder c), van de 
Dublin III-verordening.

In hoofdstuk V van de Dublin III-verordening, en in het bijzonder in artikel 18, lid 1, onder b), wordt verwezen naar 
een verzoeker wiens verzoek in behandeling is, in artikel 18, lid 1, onder c), wordt verwezen naar een onderdaan 
van een derde land of een staatloze “die zijn verzoek tijdens de behandeling heeft ingetrokken en die in een 
andere lidstaat een verzoek heeft ingediend”, of “die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat”. In 
artikel 18, lid 1, onder d), wordt verwezen naar een “een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens 
verzoek is afgewezen en die een verzoek heeft ingediend in een andere lidstaat of die zich zonder verblijfstitel 
ophoudt in een andere lidstaat”.

Met betrekking tot een persoon wiens verzoek in eerste aanleg of bij definitieve beslissing is afgewezen door een 
andere lidstaat en die geen nieuw verzoek heeft ingediend in de lidstaat waar hij of zij zich bevindt, kunnen de 
lidstaten op basis van artikel 24 van de Dublin III-verordening beslissen om ofwel de Dublin III-verordening ofwel 
Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke 
normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven (terugkeerrichtlijn) toe te passen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
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Beginnend met een verzoek om internationale bescherming in lidstaat A, kan de Dublinprocedure met lidstaat B 
als volgt schematisch wordt beschreven:

Verzoek 
om internationale 

bescherming 
in lidstaat A

Lidstaat A onderzoekt 
de asielaanvraag

Lidstaat B onderzoekt 
de asielaanvraag

Informatieverstrekking 
aan de verzoeker

Terugnameverzoek/
overnameverzoek 

aan lidstaat B

Bewijsbeoordeling 
door lidstaat A

Verzoek om een 
nieuw onderzoek

Antwoord 
van lidstaat B

Beslissing op het 
beroep

Antwoord 
van lidstaat B

Onderhoud met 
de verzoeker

Verzoek om informatie 
aan lidstaat B

Lidstaat A besluit de verzoeker 
aan lidstaat B over te dragen

Mededeling aan 
de verzoeker

Kennisgeving aan 
lidstaat B vóór 
de overdracht

Overdracht aan 
lidstaat B

Onvoldoende 
Dublinaanwijzingen

Dublinaanwijzingen  
(bewijs/indirect bewijs

Geen aanwijzingen

Overdracht kan plaatsvinden

Overdracht kan niet plaatsvinden

Beroep

Nee

Ja

Geen beroep

Positief

Negatief

Aanwijzingen niet 
bevestigd

Aanwijzingen bevestigd
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RICHTSNOER

 ► korte en visuele richtsnoeren voor de verschillende aspecten bij 
het voeren van het persoonlijk gesprek en het beoordelen van 
bewijsmateriaal in het kader van het Dublinsysteem
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1. Toepassing van de Dublin III-verordening [terug naar checklist]

Om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat is ingediend door een onderdaan van een derde land of een staatloze, zijn de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Dublin III-verordening verplicht om de in hoofdstuk III vastgestelde criteria 
(“rangorde van de criteria”) toe te passen wanneer een verzoek voor het eerst wordt ingediend.

Dublin III-verordening

Hoofdstuk III

Er zijn twee soorten criteria:

1) criteria ter bescherming van de eenheid van het gezin (artikelen 8-11, 16-17), en
2) criteria in verband met de verantwoordelijkheid van de lidstaat die het grootste aandeel heeft gehad in de 

toegang tot of het verblijf van de verzoeker op het grondgebied van de lidstaten(1) (artikelen 12 tot en met 
15).

De “rangorde van de criteria” voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat zoals uiteengezet in hoofdstuk III 
van de Dublin III-verordening houdt in dat de criteria in de onderstaande volgorde moeten worden toegepast:

Eenheid van 
het gezin

• Niet-begeleide minderjarige (artikel 8)
• Gezinsleden die internationale bescherming genieten (artikel 9)
• Gezinsleden die om internationale bescherming verzoeken (artikel 10)
• Gezinsprocedure (artikel 11)

Grootste aandeel 
in binnenkomst 

of verblijf

• Afgifte van verblijfstitel of visum (artikel 12)
• Illegale binnenkomst of illegaal verblijf (artikel 13)
• Visumvrijstelling (artikel 14)
• Verzoeken in een internationale transitzone van een luchthaven (artikel 15)

De verantwoordelijke lidstaat “wordt bepaald op grond van de situatie op het tijdstip waarop de verzoeker 
zijn verzoek om internationale bescherming voor de eerste maal bij een lidstaat indient” (artikel 7, lid 2, van 
de Dublin III-verordening). Deze lidstaat moet elk beschikbaar bewijs in verband met gezinsleden, familieleden 
of andere familierelaties van de verzoeker in aanmerking nemen (artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, van de 
Dublin III-verordening).

De lidstaten passen de Dublin III-verordening toe in overeenstemming met Europese en internationale 
verplichtingen op het gebied van de mensenrechten, met inbegrip van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en in 
het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens (EVRM) en de desbetreffende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (HvJ-EU), alsook die van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM).

Om de Dublin III-verordening op doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen, moeten de lidstaten in het kader van 
de verordening nauw samenwerken en onderling het beginsel van wederzijds vertrouwen met betrekking tot het 
asielbeleid toepassen.

Het Dublinsysteem is bedoeld om voor elk asielverzoek dat in een van de lidstaten wordt ingediend te 
waarborgen dat slechts één lidstaat verantwoordelijk is:

• Als geen van de in hoofdstuk III genoemde criteria van toepassing is, “is de eerste lidstaat waar het verzoek om 
internationale bescherming het eerst werd ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling ervan” (artikel 3, 
lid 2, eerste alinea).

(1) Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan 
van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (Herschikking) {SEC(2008) 2962} {SEC(2008) 2963} /* 
COM/2008/0820 def. - COD 2008/0243 */.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
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• Indien een overdracht niet kan worden uitgevoerd doordat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor 
verzoekers in die lidstaat systeemfouten bevatten (artikel 3, lid 2, tweede alinea) of omdat de autoriteiten in 
de overdragende lidstaat redelijkerwijs kunnen voorzien dat de overdracht een ernstig risico op schending van 
artikel 4 van het Handvest zou inhouden, wordt bij het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat 
uitgesloten waar het risico waarschijnlijk zal optreden.

Specifieke overwegingen: afhankelijk persoon en discretionaire bepalingen

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikelen 16 en 17 Artikel 11 

In aanvulling op de bovenstaande criteria, kan de Dublin III-verordening verantwoordelijkheid vaststellen op basis 
van de afhankelijke persoon en discretionaire bepalingen.

Artikel 16 bevat een mogelijkheid om een verzoeker die afhankelijk is van de hulp van zijn of haar kind, broer of 
zus of ouder dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten, te verenigen met deze persoon. Het artikel bevat 
tevens de mogelijkheid om het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of die wettig verblijft in 
een van de lidstaten te verenigen wanneer deze persoon afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, wegens een 
zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd.

Jurisprudentie

In zijn arrest van 6 november 2012 in zaak K tegen Bundesasylamt, C-245/11, heeft het HvJ-EU het volgende 
verduidelijkt:

“Een afhankelijkheidsrelatie is van doorslaggevend belang voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 
als er geen buitengewone omstandigheden zijn die de toepassing ervan belemmeren. Derhalve vormt 
artikel 16 een aanvullend “quasi criterium””.

In artikel 17 van de Dublin III-verordening worden discretionaire bepalingen uiteengezet. De 
“soevereiniteitsbepaling” (artikel 17, lid 1) stelt lidstaten in staat de verplichtingen op zich te nemen voor 
een verzoek dat in die lidstaat is ingediend, ook al is hij volgens de criteria niet de verantwoordelijke lidstaat. 
De “humanitaire bepaling” (artikel 17, lid 2) kan op verzoek van een lidstaat worden toegepast “teneinde 
familierelaties te verenigen op humanitaire gronden, in het bijzonder op grond van familiebanden of op culturele 
gronden”.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10477709
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2. Informatieverstrekking [terug naar checklist]

Dublin III-verordening

Artikel 4

Het recht op informatie van de verzoeker zoals uiteengezet in artikel 4 van de Dublin III-verordening is een 
cruciale vereiste om procedurele billijkheid te waarborgen. Volgens artikel 4, lid 1, van de Dublin III-verordening 
stellen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, zodra een verzoek om internationale bescherming in die 
lidstaat is ingediend, de verzoeker in kennis van de toepassing van de verordening, en met name van:

• de doelstellingen van de Dublin III-verordening en de gevolgen van het indienen van een ander verzoek 
in een andere lidstaat en de gevolgen van het zich verplaatsen van een lidstaat naar een andere lidstaat 
tijdens de Dublinprocedure of tijdens de behandeling van het verzoek om internationale bescherming;

• de rangorde van de verantwoordelijkheidscriteria, met inbegrip van de mogelijkheid dat een verzoek 
om internationale bescherming dat in een lidstaat werd ingediend ertoe kan leiden dat die lidstaat de 
verantwoordelijke lidstaat wordt, zelfs als die verantwoordelijkheid niet op die criteria gebaseerd is;

• het persoonlijk gesprek en de mogelijkheid om informatie te verstrekken met betrekking tot de 
procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, met inbegrip van informatie over de 
aanwezigheid van gezinsleden, familieleden of andere familierelaties in de lidstaten;

• de mogelijkheid om een overdrachtsbesluit aan te vechten en, in voorkomend geval, om te verzoeken 
om de opschorting van de overdracht, alsook de termijnen voor de rechtsmiddelen;

• de mogelijkheid dat de lidstaat waarin de verzoeker zich op dat moment bevindt zijn gegevens kan 
uitwisselen met andere lidstaten om te bepalen welke de verantwoordelijke lidstaat is;

• zijn of haar recht op toegang tot de hem of haar betreffende gegevens en op correctie van eventuele 
onjuiste informatie of verwijdering van de gegevens indien deze op onrechtmatige wijze zijn verwerkt, 
alsmede de procedures voor de uitoefening van deze rechten.

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, wordt de informatie verstrekt:
• schriftelijk;
• “in een taal die de verzoeker verstaat of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij die 

verstaat”;
• indien nodig (in geval van personen met bijzondere procedurele behoeften) wordt de informatie voor 

een goed begrip ook mondeling verstrekt;
• deze informatie wordt verstrekt via de gemeenschappelijke brochures in de bijlagen X en XI van de 

Uitvoeringsverordening zoals voorzien in artikel 4, lid 3, van de Dublin III-verordening, en
• aangevuld met voor de lidstaat specifieke informatie.
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3. Persoonlijk Dublinonderhoud: doelstellingen, vereisten en 
gesprekstechnieken [terug naar checklist]

Dublin III-verordening APD

Artikel 5 Artikel 14

Doel van het persoonlijk Dublinonderhoud

De Dublin III-verordening bevat een verplichting voor de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 
lidstaat is belast om een persoonlijk gesprek te voeren met de verzoeker (persoonlijk Dublinonderhoud).

Het gesprek is voornamelijk bedoeld om alle feiten te verzamelen die relevant zijn voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat. Bijgevolg heeft het persoonlijk Dublinonderhoud een andere reikwijdte en focus dan 
het persoonlijk gesprek over de inhoud van het verzoek om internationale bescherming op grond van artikel 14 
van de herschikte richtlijn asielprocedures.

Het doel van het persoonlijk Dublinonderhoud is tweeledig:

Persoonlijk Dublinonderhoud

Het onderhoud is bedoeld om 
“de verantwoordelijke lidstaat 

gemakkelijker te kunnen bepalen”, 
aangezien de verzamelde informatie 

bijdraagt aan het vaststellen 
van de relevante feiten voor het bepalen 

van de verantwoordelijkheid.

Het onderhoud “biedt de verzoeker 
tevens de mogelijkheid de overeenkomstig 

artikel 4 aan hem verstrekte informatie 
juist te begrijpen”.

In deze context heeft het persoonlijk Dublinonderhoud het potentieel om meerdere doelen te dienen:
• het stelt de autoriteiten in staat mondeling informatie te verstrekken over de toepassing van de 

Dublin III-verordening;
• het biedt verzoekers de mogelijkheid om opheldering te vragen over eventuele aspecten van de 

werking van de Dublin III-verordening die ze niet begrijpen;
• het biedt verzoekers de mogelijkheid om informatie te verstrekken die nodig is voor een juiste bepaling 

van de verantwoordelijke lidstaat, met inbegrip van de aanwezigheid van gezinsleden in een andere 
lidstaat;

• het stelt de verzoeker in staat daadwerkelijk zijn of haar standpunten kenbaar te maken;
• het stelt de autoriteiten in staat aspecten van de door de verzoeker verstrekte informatie rechtstreeks 

op doeltreffende wijze te verduidelijken.

De lidstaat die de procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat uitvoert, kan ook besluiten 
een verzoek om informatie in te dienen volgens de bepalingen van artikel 34 van de Dublin III-verordening (zie 
bijlage V bij de Uitvoeringsverordening) teneinde eventuele aanvullende relevante informatie te vergaren.

Dit hoofdstuk gaat over algemene overwegingen met betrekking tot het persoonlijk Dublinonderhoud. De 
specifieke onderwerpen die tijdens het gesprek ter sprake moeten worden gebracht, komen uitgebreid aan bod 
in het hoofdstuk Bewijsbeoordeling.
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Het voeren van het persoonlijk Dublinonderhoud is op enkele uitzonderingen na verplicht.
Het persoonlijk Dublinonderhoud kan achterwege blijven indien de verzoeker:

• is ondergedoken, of

• “na de in artikel 4 bedoelde informatie te hebben ontvangen, reeds op andere wijze de informatie heeft 
verstrekt die relevant is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat. Lidstaten die het onderhoud 
achterwege laten, bieden de verzoeker de gelegenheid om alle verdere informatie te verstrekken die relevant 
is om op correcte wijze de verantwoordelijke lidstaat te bepalen, voordat er een besluit tot overdracht van de 
verzoeker aan de verantwoordelijke lidstaat overeenkomstig artikel 26, lid 1, wordt genomen” (artikel 5, lid 2).

Vereisten van het persoonlijk gesprek

Bij het voeren van het persoonlijk gesprek moet aan een aantal vereisten worden voldaan.
Het gesprek moet:

“vindt tijdig plaats en in elk geval voordat er een besluit tot overdracht van de verzoeker 
aan de verantwoordelijke lidstaat (...) wordt genomen” (artikel 5, lid 3)

“wordt gevoerd in een taal die de verzoeker verstaat of waarvan redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat hij die verstaat en waarin hij kan communiceren. Zo nodig 
stelt de lidstaat een tolk aan die kan zorgen voor een goede communicatie tussen 
de verzoeker en de persoon die het persoonlijk onderhoud voert” (artikel 5, lid 4)

“vindt plaats in zodanige omstandigheden dat een passende 
geheimhouding is gewaarborgd” (artikel 5, lid 5)

“wordt gevoerd door een krachtens nationaal recht gekwalificeerde persoon” (artikel 5, lid 5)

De lidstaat die het persoonlijk Dublinonderhoud voert, “stelt een schriftelijke samenvatting op” met “ten minste 
de belangrijkste informatie die de verzoeker tijdens het gesprek heeft verstrekt”. Bovendien zorgt de lidstaat 
ervoor “dat de verzoeker en/of de juridisch adviseur of andere raadsman die de verzoeker vertegenwoordigt, 
tijdig toegang tot de samenvatting heeft” (artikel 5, lid 6).

Timing van het gesprek

Het Dublinonderhoud is voornamelijk bedoeld om het proces van het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 
te vergemakkelijken. Om te voorkomen dat het proces ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat langer 
gaat duren of zelfs dat de verantwoordelijke lidstaat niet goed bepaald wordt, is het raadzaam om het gesprek 
te voeren kort nadat het verzoek om internationale bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 20, 
lid 2, van de Dublin III-verordening. Het meest geschikte moment om het gesprek te voeren is voordat het 
verzoek tot overname of tot terugname van de verzoeker naar de andere lidstaat wordt verzonden. Dit zou er 
tevens voor zorgen dat de verzoeker goed op de hoogte is van de opzet en de regels van het Dublinsysteem in 
overeenstemming met artikel 4 van de Dublin III-verordening.
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De Dublin III-verordening schrijft echter niet precies voor wanneer het gesprek moet plaatsvinden, alleen dat 
het onderhoud tijdig en voordat er een besluit tot overdracht wordt genomen, plaatsvindt. Bijgevolg moet 
het gesprek uiterlijk nadat de aangezochte lidstaat de overname of terugname van de verzoeker heeft aanvaard, 
worden gepland.

Afhankelijk van het opzet van het nationale asielstelsel kan het persoonlijk Dublinonderhoud worden opgenomen 
in het registratiegesprek, mits aan de vereisten voor het persoonlijk gesprek is voldaan. Aangezien relevante 
informatie voor de verantwoordelijkheid in de praktijk echter vergaard wordt via de Eurodac-gegevensbank, 
moet erop worden toegezien dat de dossierbehandelaar die het gesprek voert op de hoogte is van het resultaat 
van de vergelijking van vingerafdrukken met de bestaande Eurodac-gegevens. Als dit niet het geval is, moet 
een tweede persoonlijk Dublinonderhoud worden gevoerd als het centraal systeem een treffer oplevert 
overeenkomstig artikel 9, lid 5, artikel 15, lid 2, of artikel 17, lid 5, van de Eurodac II-verordening, teneinde 
verdere vragen aan de verzoeker te stellen in verband met de informatie op basis waarvan een andere lidstaat 
verantwoordelijk wordt geacht, aangezien er sprake kan zijn van individuele omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op de procedure ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat.

Methodologie

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel voor een doeltreffend gesprek. Hoe beter de dossierbehandelaar is 
voorbereid, hoe relevanter de vragen zijn die worden gesteld en derhalve hoe doeltreffender het gesprek is. 
Een niet goed voorbereid gesprek leidt vaak tot irrelevante vragen en kan het noodzakelijk maken om verdere 
informatie te vergaren en mogelijk een extra gesprek te voeren.

Een doeltreffend gesprek waarin relevant bewijs wordt verzameld over de belangrijkste aspecten van de bepaling 
van de verantwoordelijkheid is van essentieel belang voor de bepaling van de verantwoordelijke lidstaat.

Inwerken in de zaak

Het belangrijkste punt van het inwerken in de zaak is het verzamelen van belangrijke informatie en documenten 
voordat het gesprek plaatsvindt.

Als de nationale procedure dit toestaat voorafgaand aan het gesprek:
• Beschikbare gegevensbanken controleren (Eurodac, VIS, nationaal systeem)

Gegevens in beschikbare databases of systemen zijn relevant voor de beoordeling van de verantwoordelijkheid 
van een andere lidstaat. Deze informatie kan bestaan uit informatie over gezinsleden, visum, verblijfstitel, 
binnenkomst, Eurodac-treffer, vorige procedures.

• Aanvullende informatie controleren die relevant is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 
(registratieformulieren, andere documenten, door de verzoeker ingediende documenten enz.)

In het bijzonder kunnen aanvullende informatie of documenten die verband houden met de identiteit, 
nationaliteit, gezinssituatie, persoonlijke omstandigheden en reisroute van de verzoeker reeds beschikbaar zijn.

Praktische regelingen

Om het gesprek soepel en op tijd te laten beginnen, moet de dossierbehandelaar ervoor zorgen dat alles in het 
werk is gesteld om een veilige en vriendelijke omgeving te scheppen. Een dergelijke gespreksomgeving draagt bij 
tot het verkrijgen van de noodzakelijke informatie voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.

Afhankelijk van de nationale wetgeving en praktijken moet de dossierbehandelaar de benodigde regelingen 
treffen samen met de wettelijk vertegenwoordiger van de verzoeker of andere personen die bij het gesprek 
aanwezig mogen zijn, zoals UNHCR-vertegenwoordigers of personen die juridisch of ander advies dan wel 
emotionele of medische bijstand verlenen. Dit kan met name van belang zijn indien de verzoeker bijzondere 
procedurele behoeften heeft.
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Geschikte dossierbehandelaar en tolk

Overeenkomstig artikel 5 van de Dublin III-verordening vindt het persoonlijk gesprek plaats “in zodanige 
omstandigheden dat een passende geheimhouding is gewaarborgd. Het wordt gevoerd door een krachtens 
nationaal recht gekwalificeerde persoon”.

De persoon die het gesprek voert, moet bevoegd zijn om rekening te houden met alle relevante persoonlijke en 
algemene omstandigheden van het verzoek. Indien daarom wordt verzocht door de verzoeker, en voor zover 
mogelijk, is het raadzaam dat de persoon die het gesprek voert en de tolk van hetzelfde geslacht zijn als de 
verzoeker.

Het gesprek voeren

De wijze waarop de dossierbehandelaar het gesprek voert, is in hoge mate van invloed op de algemene 
kwaliteit en kwantiteit van de informatie die hij of zij vergaart. Overwegingen omvatten de houding van de 
dossierbehandelaar, alsook zijn of haar verbale en non-verbale communicatie.

Opleidingsmodules van het EASO over gesprekstechnieken en de Dublin III-verordening

Nationale overheidsdiensten zouden kunnen overwegen of het personeel dat persoonlijke Dublinonderhouden 
voert, met inbegrip van grenswachten en registratiefunctionarissen, de opleidingsmodules van het EASO over 
gesprekstechnieken en over de Dublin III-verordening dient te volgen. De module over gesprekstechnieken 
is bedoeld om dossierbehandelaars te helpen bij het verwerven van de kennis, vaardigheden en houding die 
hen in staat stellen op een professionele manier een persoonlijk gesprek te voeren. De opleidingsmodule van 
het EASO over de Dublin III-verordening brengt deelnemers kennis en vaardigheden bij over fundamentele 
kwesties met betrekking tot de toepassing van de Dublin III-verordening en de wijze waarop die werkt. 
Cursisten krijgen ook de gelegenheid zich vertrouwd te maken met de Eurodac-gegevensbank en het 
elektronische netwerk “DubliNet”. De deelnemers vergaren niet alleen kennis over het doel en de inhoud 
van de verordening, ze leren ook hoe ze specifieke aspecten ervan moeten toepassen in scenario’s waarin 
gezinshereniging of waarborgen voor niet-begeleide minderjarigen een rol spelen.

Houding

Neutraliteit. De dossierbehandelaar moet zich neutraal opstellen. De dossierbehandelaar moet trachten zo 
objectief en helder mogelijk te zijn. Hij of zij moet zich niet laten beïnvloeden door andere zaken of zijn of haar 
eigen persoonlijke meningen en opvattingen.

Onbevooroordeelde houding. De dossierbehandelaar moet tijdens het gesprek de juiste toon hanteren, een 
onbevooroordeelde houding aannemen en zich in zijn of haar benadering van en reactie op de verklaringen van 
de verzoeker onpartijdig en onderzoekend opstellen, ook als er aanwijzingen zijn van inconsistenties, vervalste 
documenten of feiten die uitsluitbaarheid rechtvaardigen.

Voorkom misverstanden als gevolg van cultuurgebonden aannames, waarden of verwachtingen. Zelfs als de 
dossierbehandelaar goed op de hoogte is van de cultuur en tradities van de verzoeker, houdt dit niet in dat de 
dossierbehandelaar en de verzoeker elkaar automatisch begrijpen. Zelfbewustzijn en zelfreflectie zijn belangrijke 
factoren die bijdragen tot een open sfeer en het verkrijgen van feiten die relevant zijn voor de verzoeker.

Het gesprek in goede banen leiden

Een vertrouwenssfeer tot stand brengen en handhaven. In artikel 5, lid 5, van de Dublin III-verordening wordt 
het belang benadrukt van vertrouwelijkheid en vertrouwen in alle gesprekken, met inbegrip van het persoonlijk 
Dublinonderhoud. Aan deze vereiste moet worden voldaan.

Tijdens het persoonlijk Dublinonderhoud vergaart de dossierbehandelaar juiste en betrouwbare informatie 
over de reisroutes, verzoeken om internationale bescherming die werden ingediend in andere lidstaten en de 
persoonlijke situatie/gezinssituatie van de verzoeker. De wijze waarop de dossierbehandelaar de onderlinge 
communicatie in het gesprek vormgeeft, kan van grote invloed zijn op de kwaliteit en kwantiteit van de verkregen 
informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de dossierbehandelaar een sfeer van vertrouwen te scheppen. 
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Een professionele houding en inlevingsvermogen kunnen hiertoe bijdragen. Het creëren van een goede 
gesprekssfeer waarin alle betrokkenen zich veilig voelen en in een goede verstandhouding met elkaar omgaan, 
draagt ertoe bij dat de verzoeker minder gevoelens van stress, angst of wantrouwen ondervindt en zo wordt 
aangemoedigd meer onbevangen informatie te verstrekken. Door de lichaamstaal, de houding en het tempo van 
de verzoeker subtiel te spiegelen, kan een gevoel van vertrouwen worden gecreëerd.

Nadruk op de verzoeker. Het gesprek moet worden gezien als een dialoog waarin de verzoeker het meest aan 
het woord zou moeten zijn. De verbale en non-verbale communicatie van de dossierbehandelaar moet duidelijk 
maken dat de verzoeker zijn of haar volledige aandacht heeft. De dossierbehandelaar moet daarnaast zijn of 
haar communicatie aanpassen aan de behoeften van de verzoeker. In de praktijk betekent dit dat hij of zij zich in 
passende bewoordingen uitdrukt, informatie in voor de verzoeker begrijpelijke taal overbrengt, op non-verbale 
signalen let en met interculturele aspecten rekening houdt.

De dialoog leiden. Het is de verantwoordelijkheid van de dossierbehandelaar om de essentiële informatie 
te verkrijgen tijdens het gesprek en de verzoeker te helpen alle relevante elementen te verstrekken voor de 
procedure van het aanwijzen van de verantwoordelijke lidstaat. De dossierbehandelaar kan een gespreksplan 
volgen (op basis van een logische chronologische of thematische opbouw), maar het is ook belangrijk om flexibel 
te blijven.

Leiding geven aan de tolk. De tolk speelt een belangrijke rol bij het voeren van het gesprek. De taalvaardigheden 
van de tolk en het omgaan met gevoelige situaties zijn twee essentiële elementen. De tolk vertaalt direct wat 
er wordt gezegd. Het is echter belangrijk dat de dossierbehandelaar zich rechtstreeks tot de verzoeker richt (in 
de eerste persoon) en niet via de tolk in de derde persoon naar de verzoeker verwijst. De tolk mag geen mening 
uiten of advies geven aan de dossierbehandelaar of aan de verzoeker. De tolk mag geen band hebben met de 
verzoeker.

De dossierbehandelaar moet bevestigen dat de gekozen tolk over de vereiste vaardigheden en kennis beschikt en 
in staat is om het relaas van de verzoeker accuraat en onbevooroordeeld te vertolken in overeenstemming met 
nationale procedures. De dossierbehandelaar moet controleren of de tolk zich tijdens zijn of haar werk neutraal 
en onpartijdig opstelt. Als de dossierbehandelaar twijfels heeft over de kundigheid van de tolk, moeten volgens 
nationale procedures maatregelen worden genomen.

De verzoeker aanmoedigen door actief te luisteren. De dossierbehandelaar moet luisteren naar de verzoeker 
en zijn of haar aandacht verbaal en non-verbaal op hem of haar richten om communicatievaardigheden te 
verbeteren en misverstanden te helpen voorkomen. Aangezien dit gesprek niet bedoeld is om vast te stellen 
of de verzoeker voor internationale bescherming in aanmerking komt, maar om de Dublin III-verordening 
toe te passen, moet de dossierbehandelaar zich op de meest belangrijkste onderwerpen blijven richten. 
De dossierbehandelaar moet laten zien dat hij of zij tijdens het gesprek actief naar de verzoeker luistert; 
proberen een actievere rol aan te nemen als de verzoeker moeite heeft zich vrij te uiten; een nieuw onderwerp 
introduceren als er een nieuw onderwerp ter sprake komt; de verzoeker voldoende tijd geven om zich te 
concentreren en na te denken. Als de verzoeker afdwaalt, moet de dossierbehandelaar proberen op subtiele 
wijze de focus op het verhaal terug te brengen.

Gesprekstechnieken en soorten vragen

De dossierbehandelaar moet bij het voeren van een Dublinonderhoud alle indicatieve gesprekstechnieken 
gebruiken en ze op het specifieke doel afstemmen. Het belangrijkste verschil tussen een persoonlijk gesprek 
overeenkomstig artikel 14 van de herschikte richtlijn asielprocedures en een persoonlijk Dublinonderhoud is 
dat het laatste, gezien het beperktere doel ervan, niet noodzakelijkerwijs profiteert van een fase waarin vrij 
gesproken wordt. Alle onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod komen, moeten echter op een voor de 
verzoeker duidelijke manier geïntroduceerd worden.



26 PRAKTISCHE GIDS VAN HET EASO OVER DE UITVOERING VAN DE DUBLIN III-VERORDENING 

Gesprekstechnieken moeten als volgt worden toegepast:

Korte, eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen vragen stellen

Het gebruikte taalniveau en de wijze waarop de dossierbehandelaar vragen stelt kunnen tot grote misverstanden 
en onjuiste conclusies leiden. De vragen die tijdens het gesprek worden gesteld moeten zo eenvoudig mogelijk 
zijn. Het stellen van meerdere vragen tegelijk moet worden vermeden.

Open vragen stellen

Het is belangrijk dat de verzoeker naar beste inzicht zo veel mogelijk informatie verstrekt over een gebeurtenis of 
situatie indien die relevant is voor het aanwijzen van de verantwoordelijke lidstaat.

Waar nodig gesloten vragen stellen

De dossierbehandelaar moet voornamelijk open vragen stellen en gesloten vragen gebruiken om specifieke 
informatie te verkrijgen. Aangezien het Dublinonderhoud wordt gevoerd om specifieke informatie te verkrijgen, 
is het gebruik van gesloten vragen ook heel belangrijk. De dossierbehandelaar moet echter voorzichtig zijn om de 
verzoeker niet de indruk te geven dat hij of zij alleen een reeks gesloten vragen hoeft te beantwoorden, die lijken 
op een specifiek soort politieverhoor. Open vragen helpen de verzoeker te begrijpen dat het gesprek een plaats is 
om zijn of haar eigen standpunten kenbaar te maken.

Verhelderende en reflecterende vragen stellen

Deze vragen zijn belangrijk wanneer de dossierbehandelaar een verifieerbare beschrijving van de gebeurtenis uit 
de verzoeker wil krijgen.

Op een correcte en eerlijke manier vragen stellen.

Vragen moeten op een eerlijke en niet-suggestieve manier worden gesteld.

Vragen stellen in overeenstemming met de capaciteiten en het opleidingsniveau van de 
verzoeker.

De dossierbehandelaar moet altijd eerst nagaan wat het opleidingsniveau of bevattingsvermogen van de 
verzoeker is om te voorkomen dat de communicatie stokt door te simpel of juist te ingewikkeld taalgebruik.

De mogelijkheid bieden om inconsistenties en tegenstrijdigheden op te helderen

De dossierbehandelaar moet de verzoeker de mogelijkheid bieden om eventuele discrepanties, 
tegenstrijdigheden en inconsistenties op te helderen.

Het gesprek openen

Welkom/inleiding

Het is cruciaal dat de dossierbehandelaar de verzoeker op professionele wijze begroet, alle personen die aan 
het gesprek deelnemen voorstelt en uitlegt wat hun rollen zijn. Bovendien zou de dossierbehandelaar eventuele 
gevoelens van spanning en angst kunnen verminderen door de rol van elke aanwezige en elke stap en handeling 
in het proces uit te leggen.

Nagaan of de verzoeker en de tolk elkaar begrijpen

De dossierbehandelaar moet de verzoeker vragen of hij of zij de tolk begrijpt, en vice versa.
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De verzoeker in kennis stellen van het doel en de inhoud van het gesprek, alsook van de 
Dublinprocedure

Het is belangrijk dat de verzoeker de Dublinprocedure en de volgende stappen begrijpt. Hiertoe is het belangrijk 
om informatie te verstrekken. De dossierbehandelaar moet de relevante informatie uitleggen en daarbij rekening 
houden met het begripsvermogen van de verzoeker. Het is cruciaal om de relevante informatie aan het begin van 
het gesprek te geven. Het tijdig verstrekken van relevante informatie geeft de verzoeker een goed beeld van de 
procedure.

Het is met name belangrijk om de verzoeker informatie te geven over:
• de duur van het gesprek en de mogelijke uitkomst ervan;
• vertrouwelijkheid;
• het doel van het gesprek:

a. informatie over de Dublin III-verordening verstrekken,
b. de verantwoordelijke lidstaat bepalen;

• het schriftelijke verslag;
• de volgende stappen van de procedure;
• eventuele andere ophelderingen waar de verzoeker om vraagt met betrekking tot de Dublinprocedure. 

In deze context is het belangrijk dat de lidstaten maatregelen nemen tegen onjuiste of misleidende 
informatie die rondgaat onder vluchtelingengemeenschappen, met inbegrip van het gebruik van 
culturele bemiddelaars.

Het is belangrijk dat de dossierbehandelaar erop toeziet dat de verzoeker de verstrekte informatie heeft 
begrepen, en waar nodig aanvullende informatie verschaft.

Verplichting tot samenwerking

De verzoeker is verplicht samenwerking aan de autoriteiten te verlenen voor het vaststellen van zijn of haar 
identiteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, nationaliteit(en), land(en) en plaats(en) 
van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes, reisdocumenten en de redenen waarom hij of zij een 
verzoek om internationale bescherming indient (artikel 13 van de herschikte richtlijn asielprocedures of andere 
relevante nationale wetgeving). De verzoeker moet voorts informatie krijgen over andere verplichtingen die 
kunnen worden opgelegd voor zover die verplichtingen noodzakelijk zijn voor de behandeling van het verzoek 
in overeenstemming met de nationale wetgeving (bv. de verplichting tot rapportage, overhandiging van 
documenten enz.).

De dossierbehandelaar moet uitleggen waarom het verstrekken van alle relevante en juiste informatie gunstig 
is om tot een passende beslissing te komen. Ook is het belangrijk om erop te wijzen dat alleen het bewust 
verstrekken van onjuiste informatie nadelige gevolgen kan hebben.

Voorts moet de dossierbehandelaar zeggen dat als de verzoeker geen antwoord weet op een vraag, hij of zij dat 
moet zeggen en zich niet moet verliezen in gissingen.

Inhoud van het gesprek

Om een doeltreffend persoonlijk Dublinonderhoud te voeren, moet de dossierbehandelaar alle kwesties 
ter sprake brengen die relevant zijn voor de uitvoering van de criteria van de Dublin III-verordening. 
Gesprekstechnieken kunnen niet afzonderlijk worden beschouwd zonder te begrijpen wat er tijdens het gesprek 
moet worden behandeld. Het doel van dit hoofdstuk van de Praktische gids van het EASO over de uitvoering 
van de Dublin III-verordening is de dossierbehandelaar in staat te stellen juiste en betrouwbare informatie te 
verkrijgen over de potentiële uitvoering van de Dublin III-verordening in het afzonderlijke geval van de verzoeker.

Twee hoofdcategorieën van onderwerpen moeten ter sprake worden gebracht:
• ten eerste, alle onderwerpen die verband houden met de persoonlijke situatie van de verzoeker en 

familiebanden;
• ten tweede, alle onderwerpen die verband houden met de reisroute van de verzoeker.
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Aangezien de verklaringen van verzoekers in veel gevallen het enige of het belangrijkste bewijs vormen, is 
een uitgebreider overzicht van de wijze waarop deze twee onderwerpen tijdens het gesprek moeten worden 
besproken te vinden in het hierna volgende desbetreffende hoofdstuk over Bewijsbeoordeling. In deze 
overzichten worden aspecten gepresenteerd die tijdens het gesprek eventueel onderzocht moeten worden, 
afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het verzoek, om de informatie te vergaren die nodig is om de 
verantwoordelijke lidstaat te bepalen.

• Aspecten die tijdens het gesprek onderzocht moeten worden met betrekking tot de eenheid van het 
gezin (ga naar Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: verwantschapsrelaties)

• Aspecten die tijdens het gesprek onderzocht moeten worden met betrekking tot verblijf, visum, illegale 
binnenkomst en illegaal verblijf, eerdere asielverzoeken en beëindiging van de verantwoordelijkheid (zie 
Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken)

Het gesprek afsluiten

De afsluiting gaat voornamelijk om het controleren dat alle informatie in verband met de zaak naar behoren 
onderzocht is en dat de verzoeker alle noodzakelijke informatie over de volgende stappen heeft gekregen voordat 
het gesprek wordt beëindigd.

Nagaan of de relevante feiten tijdens het gesprek aan bod zijn gekomen

De dossierbehandelaar gaat na of de verzoeker de mogelijkheid heeft gekregen om alle relevante elementen te 
presenteren.

De verzoeker vragen of er nog meer informatie is die hij of zij graag wil delen

De verzoeker vragen of hij of zij nog iets toe te voegen heeft, geeft hem of haar het gevoel dat de 
dossierbehandelaar hem of haar eerlijk behandelt en naar hem of haar luistert. Zelfs als de dossierbehandelaar 
van mening is dat alle relevante informatie vergaard is, moet hij of zij open blijven staan voor en zich flexibel 
opstellen met betrekking tot aanvullende informatie.

In kennis stellen van de mogelijkheid om verdere ondersteunende documenten te 
verstrekken

De dossierbehandelaar vertelt de verzoeker over de mogelijkheid om alle verdere informatie te verstrekken die 
relevant is om op correcte wijze de verantwoordelijke lidstaat te bepalen, voordat er een besluit tot overdracht 
van de verzoeker aan de verantwoordelijke lidstaat wordt genomen. De termijnen voor het indienen van de 
documenten of het bewijsmateriaal moeten aan de verzoeker worden meegedeeld.

De verzoeker inlichten over de volgens stappen van de procedure

In de meeste gevallen zal het niet mogelijk zijn om een precieze datum te geven waarop de beslissing zal worden 
genomen, maar de dossierbehandelaar geeft ten minste een indicatief tijdsbestek aan waarbinnen dit zal 
gebeuren. De verzoeker moet op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop hij of zij de informatie over de 
uitkomst van de procedure zal krijgen.

De verzoeker in kennis stellen van de in de Dublin III-verordening gestelde termijnen

Het niet weten wanneer de beslissing wordt genomen kan stressvol zijn voor de verzoeker. Om een dergelijke 
situatie te voorkomen, kan het nuttig zijn om de in de verordening genoemde termijnen in algemene termen 
toe te lichten. Afhankelijk van de zaak kan dit gaan om: het uiterste tijdstip waarop het verzoek tot overname of 
tot terugname bij de andere lidstaat moet worden ingediend en binnen welke termijn de aangezochte lidstaat 
antwoord moet geven op het verzoek, alsook de termijn voor het uitvoeren van de overdracht. Hij of zij moet 
in elk geval in kennis worden gesteld van de uiterste termijn voor het indienen van een beroep tegen het 
overdrachtsbesluit wanneer dit aan hem of haar is meegedeeld.
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De verzoeker in kennis stellen van de schriftelijke samenvatting en de wijze waarop die kan 
worden gevonden

Overeenkomstig artikel 5, lid 6, van de Dublin III-verordening, stelt de lidstaat die het persoonlijk 
Dublinonderhoud voert een schriftelijke samenvatting op met ten minste de belangrijkste informatie die de 
verzoeker tijdens het gesprek heeft verstrekt. Het samenvatten van de belangrijkste informatie die de verzoeker 
heeft verstrekt, is een doeltreffende manier om te controleren of de dossierbehandelaar in het schriftelijke 
verslag of op het standaardformulier alle onderwerpen heeft behandeld die nodig zijn om de beoordeling uit te 
voeren. Als de verzoeker zich zorgen maakt over wat er is gezegd, wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om 
opmerkingen te maken, correcties aan te brengen of opheldering te geven.

Afhankelijk van het nationale stelsel kan de dossierbehandelaar ook de juiste persoon zijn om ervoor te zorgen 
dat de verzoeker en/of de juridisch adviseur of andere raadsman die de verzoeker vertegenwoordigt tijdig 
toegang tot de samenvatting heeft, zoals voorzien in artikel 5, lid 6.

Specifieke overwegingen met betrekking tot personen met bijzondere 
behoeften

Voorafgaand aan het aanwijzen van de verantwoordelijke lidstaat op basis van de rangorde van de criteria in 
hoofdstuk III en in andere bepalingen van de Dublin III-verordening (met inbegrip van humanitaire overwegingen, 
de beëindiging van de verantwoordelijkheid en de overdracht van verantwoordelijkheid vanwege verstreken 
termijnen), moet de dossierbehandelaar controleren of er specifieke overwegingen van toepassing zijn die van 
invloed zijn op het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.

Bijzondere procedurele behoeften overeenkomstig artikel 24 van de herschikte richtlijn asielprocedures 
kunnen van invloed zijn op de opzet van het persoonlijk gesprek. De Dublin III-verordening voorziet in 
artikel 6 in specifieke waarborgen voor kinderen. Voor niet-begeleide kinderen voorziet artikel 8 van de 
Dublin III-verordening in een specifiek criterium tot vaststelling van de voorschriften voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat voor deze gevallen.

Belang van het vaststellen van bijzondere behoeften

Een kwetsbare verzoeker is een verzoeker die ten gevolge van zijn of haar individuele omstandigheden beperkt is 
in zijn mogelijkheden om zijn of haar zaak te begrijpen en op doeltreffende wijze toe te lichten of ten volle deel te 
nemen aan het proces. De ervaringen van de verzoeker in zijn of haar land van oorsprong, gedurende de reis of in 
het land van asiel, kunnen van grote invloed zijn op de kwetsbaarheid. Zo kan de taalbarrière of het gevoel sociaal 
buitengesloten te zijn hem of haar in een situatie van verhoogde kwetsbaarheid brengen.

Overeenkomstig artikel 22 van de RCD beoordelen de lidstaten of de verzoeker bijzondere opvangbehoeften 
heeft. Deze verplichting is ook van toepassing op personen in een Dublinprocedure. Overeenkomstig artikel 24 
van de herschikte richtlijn asielprocedures zorgen de lidstaten ervoor dat verzoekers waarvan is geconstateerd 
dat zij bijzondere procedurele waarborgen behoeven zolang de procedure loopt passende steun krijgen om 
aanspraak te maken op hun rechten en te voldoen aan hun verplichtingen.

Er moet worden opgemerkt dat het vaststellen van een kwetsbare verzoeker niet alleen van belang is voor 
het starten van goede verwijzingsmechanismen of het op passende wijze voeren van het gesprek, maar dat de 
kwetsbaarheid ook rechtstreeks van invloed kan zijn op het proces voor het bepalen van de verantwoordelijke 
lidstaat in het kader van de artikelen 16 en 17 van de Dublin III-verordening, alsook met betrekking tot 
een mogelijke schending van artikel 4 van het Handvest. Dit wordt verder besproken in het hoofdstuk 
Bewijsbeoordeling.

De vaststelling van kwetsbaarheden is tevens van belang voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens tijdens 
de Dublinoverdracht, zoals beschreven in artikel 32 van de Dublin III-verordening.
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Jurisprudentie: Gezondheidsaandoeningen en de uitvoering van Dublinoverdrachten

Het HvJ-EU heeft geoordeeld dat, hoewel er geen ernstige gronden bestaan om aan te nemen dat er sprake is 
van systematische tekortkomingen in de asielprocedure en de voorwaarden voor de opvang van verzoekers, 
een overdracht zou kunnen leiden tot onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit kan met name het geval zijn in omstandigheden 
waarin de overdracht van een asielzoeker met een bijzonder ernstige mentale of fysieke gesteldheid 
daadwerkelijk het risico met zich mee zou brengen dat de gezondheid van de verzoeker aanzienlijk en blijvend 
verslechtert.

De autoriteiten van een lidstaat moeten rekening houden met objectieve factoren, zoals medische attesten, op 
basis waarvan de bijzondere ernst van de ziekte van een persoon en de aanzienlijke en onherstelbare gevolgen 
die een overdracht voor die persoon kunnen hebben, kunnen worden aangetoond. Die autoriteiten moeten 
dan eventuele ernstige twijfels over de gevolgen van de overdracht voor de gezondheidstoestand van de 
betrokkene wegnemen door erop toe te zien dat de asielzoeker tijdens de feitelijke overdracht begeleid wordt 
door passend medisch personeel met de noodzakelijke apparatuur, hulpmiddelen en geneesmiddelen, om te 
voorkomen dat zijn of haar gezondheid verder achteruitgaat of dat hij of zij agressief wordt naar zichzelf of 
derden toe. De lidstaten moeten er tevens voor zorgen dat asielzoekers bij aankomst in de verantwoordelijke 
lidstaat zorg ontvangen.

Indien noodzakelijk moet een lidstaat de uitvoering van een overdracht opschorten, zolang de 
gezondheidstoestand van de verzoeker voorkomt dat de overdracht kan plaatsvinden. De verzoekende 
lidstaat kan er ook voor kiezen om het verzoek om internationale bescherming zelf te behandelen door 
gebruik te maken van de in artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening bedoelde “discretionaire bepaling”. 
Als de gezondheidstoestand van de asielzoeker de verzoekende lidstaat niet toestaat de verzoeker binnen 
een periode van zes maanden over te dragen, komt de verplichting voor de verantwoordelijke lidstaat om de 
betrokkene over te nemen of terug te nemen te vervallen en gaat de verantwoordelijkheid vervolgens over op 
de verzoekende lidstaat overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de Dublin III-verordening.

(Arrest van het HvJ-EU van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, C-578/16 PPU)

De meest voorkomende categorieën kwetsbare personen zijn:

Begeleide en niet-
begeleide kinderen

Zwangere vrouwen

Personen met een handicap

Alleenstaande ouders 
met kinderen

Personen die zijn blootgesteld 
aan foltering, verkrachting 
of andere ernstige vormen 
van psychologisch, fysiek 

of seksueel geweld

Ouderen

Slachtoffers van mensenhandel

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=137C41B184249CCD3EC66ABAA0F55785?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179326
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Raadpleeg voor het identificeren van personen met bijzondere behoeften het IPSN-instrument van het EASO. 
Het belangrijkste doel van het IPSN-instrument is het bevorderen van de tijdige identificatie van personen 
met bijzondere procedurele en/of opvangbehoeften. Dit instrument kan in iedere fase van de asielprocedure 
en in iedere fase van het opvangproces worden gebruikt. Dit is een praktisch ondersteuningsinstrument voor 
functionarissen die betrokken zijn bij de asielprocedure en opvang. Het vereist geen vakkennis op het gebied 
van geneeskunde, psychologie of andere onderwerpen die buiten de asielprocedure vallen. Het instrument 
dient als hulpmiddel voor dossierbehandelaars bij het bieden van de noodzakelijke procedurele waarborgen.

Specifieke overwegingen: het belang van het kind

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

overweging 13, artikelen 6, 8 Artikel 12

Gesprekken voeren met kinderen

Gesprekken voeren met kinderen vereist specifieke vaardigheden en technieken. Deze specifieke situatie wordt 
nader toegelicht in de Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures, gepubliceerd 
in 2019.

Opleidingsmodule van het EASO over het voeren van gesprekken met kinderen

Bij het voeren van gesprekken met kinderen zijn specifieke kennis en vaardigheden vereist, aangezien 
geheugen, tijdsbesef en de wijze waarop de omgeving wordt waargenomen bij kinderen heel anders zijn dan 
bij volwassenen. Het is derhalve van cruciaal belang dat dossierbehandelaars zich volledig bewust zijn van die 
verschillen wanneer ze een persoonlijk gesprek met een kind voeren. Het EASO heeft een opleidingsmodule 
over het voeren van gesprekken met kinderen ontwikkeld. Deze module is bedoeld om de deelnemers kennis 
en vaardigheden te verschaffen over de ontwikkelingsstadia van kinderen en over de wijze waarop de door 
het kind verstrekte informatie moet worden beoordeeld, alsook specifieke technieken voor het voeren van 
gesprekken met kinderen.

Procedurele waarborgen - Het belang van het kind beoordelen

In de Dublin III-verordening wordt benadrukt dat bij het toepassen van de verordening het belang van het kind 
voorop staat in alle procedures met betrekking tot minderjarigen. Dit wordt met name onderstreept in artikel 6, 
lid 1, van de Dublin III-verordening. De inachtneming van het beginsel van het belang van het kind in artikel 6 
van de Dublin III-verordening omvat tevens het recht op informatie en het recht om te worden gehoord van 
minderjarigen. In artikel 6, lid 3, van de Dublin III-verordening en in artikel 12 van de Uitvoeringsverordening 
worden de factoren uiteengezet die “in het bijzonder” in overweging moeten worden genomen:

a) de mogelijkheden van gezinshereniging;
b) het welzijn en de sociale ontwikkeling van de minderjarige;
c) veiligheids- en beveiligingsoverwegingen, met name wanneer de kans bestaat om slachtoffer te zijn 

geweest of te worden van mensenhandel;
d) het standpunt van de minderjarige in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en maturiteit.

Deze factoren kunnen doorslaggevend zijn voor het bepalen van de aansprakelijke lidstaat, met name met het 
oog op een mogelijke schending van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM betreffende het verbod 
van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. In het arrest van het EHRM 
van 4 november 2014, Tarakhel tegen Zwitserland(2) over een Afghaans gezin met vier minderjarige kinderen, 
verklaarde het EHRM dat een overdracht van Zwitserland naar Italië niet rechtmatig zou zijn in de zin van artikel 3 
van het EVRM indien de verzoekers “naar Italië werden teruggestuurd zonder dat de Zwitserse autoriteiten 
vooraf van de Italiaanse autoriteiten de individuele garantie hadden ontvangen dat de overname zou worden 
afgestemd op de leeftijd van de kinderen en dat het gezin bijeen zou blijven”. In het licht van de zaak Tarakhel is 
het duidelijk dat het belang van het kind zowel voor begeleide als niet-begeleide kinderen in aanmerking moet 
worden genomen. Dit komt momenteel duidelijk tot uiting in artikel 6, lid 1, van de Dublin III-verordening.

(2) Arrest van het EHRM van 4 november 2014, Tarakhel tegen Zwitserland, nr. 29217/12.

https://ipsn.easo.europa.eu/nl
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_NL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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Bovendien voorziet artikel 6 van de Dublin III-verordening in meerdere aanvullende waarborgen en maatregelen 
die voor niet-begeleide minderjarigen moeten worden genomen. Deze waarborgen worden uiteengezet in de 
leden 2 en 4 van artikel 6, waarin het volgende wordt gesteld:

• De lidstaten zorgen ervoor dat de niet-begeleide minderjarige bij alle procedures waarin de Dublin III-
verordening voorziet, wordt vertegenwoordigd en/of bijgestaan door een vertegenwoordiger. De 
vertegenwoordiger moet beschikken over de kwalificaties en de expertise om ervoor te zorgen dat naar 
behoren rekening wordt gehouden met het belang van de minderjarige.

• De vertegenwoordiger “heeft toegang tot de inhoud van de toepasselijke documenten in het dossier 
van de verzoeker, met inbegrip van de specifieke brochure voor niet-begeleide minderjarigen”.

• De lidstaat waar het verzoek werd ingediend onderneemt “zo spoedig mogelijk het nodige om na te 
gaan of er gezinsleden, broers of zussen of familieleden van de niet-begeleide minderjarige op het 
grondgebied van de lidstaten aanwezig zijn, waarbij het belang van het kind wordt beschermd”.

• Het is vereist dat alle personeelsleden van de bevoegde autoriteiten die verzoeken van niet-begeleide 
minderjarigen behandelen een passende opleiding hebben gekregen, en die blijven krijgen, met 
betrekking tot de specifieke behoeften van minderjarigen.

De vereiste voor nauwe samenwerking tussen de lidstaten in de beoordeling van het belang van het kind 
houdt in dat de verzoekende en de aangezochte lidstaat moeten samenwerken om het belang van het kind 
op doeltreffende wijze te beoordelen, om aldus de beschikbare kennis bijeen te brengen en, waar nodig, ook 
relevante informatie met betrekking tot de beoordeling van het belang van het kind uit te wisselen.

In lid 3 van artikel 12 van de Uitvoeringsverordening wordt gesteld dat de vertegenwoordiger zo veel mogelijk 
wordt betrokken bij de identificatie van de gezinsleden. In lid 4 wordt de uitwisseling van informatie tussen 
lidstaten voor het aanwijzen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van een 
niet-begeleide minderjarige uiteengezet. In het bijzonder, wanneer de lidstaat informatie bezit waarmee een 
gezinslid, broer of zus of familielid geïdentificeerd en/of gelokaliseerd kan worden, raadpleegt die lidstaat andere 
lidstaten, indien van toepassing, en wisselt die informatie uit, teneinde:

• gezinsleden, broers of zussen of familieleden van de niet-begeleide minderjarige die zich ophouden op 
het grondgebied van de lidstaten te identificeren;

• te bepalen of er sprake is van bewezen verwantschapsrelaties;
• het vermogen van een familielid om voor de niet-begeleide minderjarige te zorgen te beoordelen, met 

inbegrip van de situatie waarin gezinsleden, broers en zussen of familieleden van de niet-begeleide 
minderjarige in meer dan één lidstaat verblijven.

De nationale praktijken en procedures van lidstaten voor het beoordelen van het belang van het kind 
kunnen aanzienlijk verschillen en deze praktische gids is niet bedoeld om alle aspecten van de beoordeling 
van het belang van het kind grondig te analyseren. Niettemin kan worden benadrukt dat:

• De beoordeling van het belang van het kind in elk geval individueel moet worden uitgevoerd, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden van het betrokken kind. De specifieke omstandigheden 
kunnen factoren omvatten zoals de culturele achtergrond en ervaringen van het kind, leeftijd en 
maturiteit, geslacht, genderidentiteit, opleidingsniveau en elke mogelijke kwetsbaarheid, met inbegrip 
van (mentale) gezondheidsproblemen en trauma’s.

• De beoordeling van het belang van het kind is een algemene beoordeling van alle relevante elementen 
van het belang van het kind.

• In de praktijk is het bij het beoordelen van het belang van het kind in het kader van de toepassing 
van de Dublin III-verordening met name belangrijk om informatie over de specifieke omstandigheden 
van het kind te vergaren, rekening te houden met de potentiële mogelijkheden van gezinshereniging 
van het kind (gezinsleden of familieleden in de lidstaten), het kind zijn of haar eigen standpunten 
kenbaar te laten maken aan de autoriteiten, de veiligheid en de bescherming van het kind tegen 
alle vormen van geweld, en zijn of haar gezondheid en basiszorg te waarborgen. Richtsnoeren over 
leeftijdsbeoordeling zijn te vinden in de Praktische gids van het EASO over leeftijdsbeoordeling.

• Daarnaast is het belangrijk dat de lidstaten vragen om en rekening houden met de standpunten van 
de vertegenwoordiger van het kind en de vertegenwoordiger zo veel mogelijk betrekken bij het proces 
van het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat. Ook kan om de mening van andere relevante 
nationale actoren op het gebied van kinderopvang of de bescherming van kinderen worden gevraagd 
en kan waar nodig rekening worden gehouden met die mening bij het beoordelen van het belang van 
het kind.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_NL.pdf
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Deze Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures is bedoeld als hulpmiddel 
bij het identificeren en onder de aandacht brengen van de belangrijkste mijlpalen en knelpunten voor de 
implementatie van het belang van het kind. Dit wordt gedaan om de lidstaten te ondersteunen bij de toepassing 
van het beginsel van het belang van het kind en bij de versterking van de waarborgen binnen asielprocedures 
voor kinderen.

De verantwoordelijke lidstaat bepalen in het geval van niet-begeleide kinderen: 
Artikel 8 van de Dublin III-verordening

In artikel 8 worden drie basisbeginselen voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat voor niet-begeleide 
kinderen uiteengezet.

• Het beginsel dat het belang van het kind voorop staat, wordt benadrukt in de tekst van alle leden van 
het artikel. Deze artikelleden worden toegepast onder de voorwaarden dat het in het belang van het 
kind gebeurt.

• Het beginsel van het herenigen van een minderjarig kind met zijn of haar gezinsleden, broers of 
zussen of familieleden die zich wettig ophouden in de lidstaat wordt uiteengezet als voornaamste 
criterium voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.

• Het beginsel dat in situaties waarin het minderjarige kind geen gezins- of familieleden heeft die zich 
in de lidstaten ophouden, het van essentieel belang is om te waarborgen dat het kind snelle toegang 
heeft tot een procedure voor het verlenen van internationale bescherming en dat het kind over 
het algemeen niet mag worden overgedragen. Als zich geen gezins- of familieleden in de lidstaten 
bevinden, is de verantwoordelijke lidstaat derhalve normaal gesproken de lidstaat waar het kind zich 
ophoudt en om internationale bescherming heeft verzocht. Dit volgt uit het arrest van het HvJ-EU van 
6 juni 2013 in de zaak MA e.a. tegen Secretary of State for the Home Department(3) waarin, mits het in 
het belang van de minderjarige is, wordt bepaald dat:

… “waarin een niet-begeleide minderjarige die geen gezinslid heeft dat zich wettig op het grondgebied van 
een lidstaat ophoudt, in verschillende lidstaten een asielverzoek heeft ingediend, de ‘verantwoordelijke 
lidstaat‛ volgens deze bepaling de lidstaat is waar deze minderjarige zich bevindt nadat hij er een 
asielverzoek heeft ingediend”.

Bijgevolg moet het belang van het kind nog worden beoordeeld. Deze beoordeling is een voorwaarde op 
grond van artikel 8, lid 4: als het niet in het belang van de minderjarige is om in de lidstaat waar hij of zij zich 
ophoudt te blijven, moet de lidstaat waar het in het belang van de minderjarige is om naar terug te keren de 
verantwoordelijke lidstaat zijn.

(3) Arrest van het HvJ-EU van 6 juni 2013, MA e.a. tegen Secretary of State for the Home Department, C-648/11.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_NL.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10475050
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4. Bewijsbeoordeling [terug naar checklist]

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikel 20, lid 1, artikel 22, 
leden 2 tot en met 5

Bijlage II

Inleiding

Wanneer alle relevante informatie is verzameld, begint het proces van de bewijsbeoordeling om te bepalen welke 
de verantwoordelijke lidstaat is. Het persoonlijk Dublinonderhoud is een belangrijke bron van informatie en is 
daarom nauw verbonden met bewijsbeoordeling. Het persoonlijk Dublinonderhoud is voornamelijk bedoeld 
om juiste en betrouwbare informatie te vergaren over de potentiële uitvoering van de Dublin III-verordening in 
het individuele geval van de verzoeker. De relevante aspecten die tijdens het gesprek aan bod moeten komen, 
houden vooral verband met de criteria voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat (hoofdstuk III van 
de Dublin III-verordening), de bepalingen in verband met afhankelijke personen en discretionaire bepalingen 
(hoofdstuk IV van de Dublin III-verordening), de reisroute, eerdere verzoeken, alsook de beëindiging van 
de verantwoordelijkheid (hoofdstuk V van de Dublin III-verordening), zoals hieronder uiteengezet. De 
dossierbehandelaar moet alle aspecten die relevant zijn voor de beoordeling van de criteria van de Dublin III-
verordening ter sprake brengen.

De informatie die tijdens het gesprek en uit gegevensbanken (bv. persoonlijke documenten, Eurodac, VIS) 
wordt verkregen en alle door de verzoeker of andere relevante bronnen (bv. gezinsleden, ngo’s enz.) verstrekte 
informatie moet worden beoordeeld.

Het belang van bewijsbeoordeling

De Europese Commissie heeft in haar voorstel voor de Dublin II-verordening uit 2001 het belang van 
bewijsbeoordeling als volgt beschreven:

“Het instrument om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is kan alleen goed werken als de lidstaten 
onderling loyaal samenwerken om de nodige bewijzen te verzamelen, de verzoeken binnen de gestelde termijnen 
te behandelen en de overdracht zo goed mogelijk te doen verlopen.” (COM(2001) 447, 7).

Het gebruik van bewijsmateriaal is cruciaal voor de Dublinprocedure bij het vaststellen van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor het verzoek om internationale bescherming.

Een dossierbehandelaar kan op elk moment in de procedure gevraagd worden om bewijsmateriaal te 
beoordelen, maar in het bijzonder in de volgende twee situaties:

• alvorens een verzoek tot overname of terugname van een persoon die om internationale bescherming 
verzoekt bij een andere lidstaat in te dienen (zoals uiteengezet voor gevallen waarin een verzoek tot 
overname (artikel 21, lid 3) en een verzoek tot terugname (artikel 23, lid 3, en artikel 24, lid 5, van de 
Dublin III-verordening) wordt ingediend, en

• alvorens een dergelijk verzoek te beantwoorden (een verzoek tot overname beantwoorden (artikel 22, 
leden 2 t/m 5), en een verzoek tot terugname (artikel 25, lid 1, van de Dublin III-verordening) 
beantwoorden).

De wijze waarop bewijsmateriaal wordt beoordeeld verschilt afhankelijk van de relevante criteria die voor een 
terugname of overname worden gebruikt.

Dublinaanwijzingen

De Dublinprocedure vangt overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de Dublin III-verordening aan “zodra het verzoek 
voor de eerste maal bij een lidstaat wordt ingediend”. Bij het indienen van een verzoek tot terugname of 
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overname moeten lidstaten de standaardformulieren van de Uitvoeringsverordening gebruiken en moeten zij 
bewijsmateriaal of indirecte bewijzen in het verzoek opnemen. De twee lijsten “bewijsmiddelen” en “indirecte 
bewijzen” worden gedefinieerd in artikel 22, lid 3, van de Dublin III-verordening. De Commissie wordt in deze 
bepaling gevraagd “twee lijsten vast te stellen waarin de bewijsmiddelen en indirecte bewijzen worden vermeld, 
en om deze lijsten periodiek te herzien”. Bijlage II bij de Uitvoeringsverordening bevat deze twee lijsten, die beide 
per relevant artikel de bewijsmiddelen vermelden die kunnen worden gebruikt.

Bijlage II bij de Uitvoeringsverordening:

Bewijsmiddelen (bijlage II, lijst A) Indirecte bewijzen (bijlage II, lijst B)

Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen zijn bewijzen “die overeenkomstig deze verordening de verantwoordelijkheid bepalen, zolang er 
geen bewijs is van het tegendeel” (artikel 22, lid 3, onder a), punt i)).

 Uit bewijsmiddelen blijkt dat een andere lidstaat verantwoordelijk is.

In dit verband is in artikel 22, lid 4 het volgende bepaald: “De bewijsvereisten mogen niet verder gaan dan 
noodzakelijk is voor de correcte toepassing van deze verordening.”

Indirecte bewijzen

Indirecte bewijzen: “dit zijn aanwijzingen die, hoewel weerlegbaar, in sommige gevallen voldoende kunnen zijn, 
overeenkomstig de bewijskracht die eraan wordt toegekend” (artikel 22, lid 3, onder b), punt i)). De bewijskracht 
van deze aanwijzingen wordt per geval bekeken.

 Indirecte bewijzen kunnen leiden tot de beoordeling dat een andere lidstaat verantwoordelijk is.

Artikel 22, lid 5, bevat een bepaling voor het gebruik van indirecte bewijzen: “Indien formele bewijzen ontbreken, 
erkent de aangezochte lidstaat zijn verantwoordelijkheid wanneer de indirecte bewijzen samenhangend, 
verifieerbaar en voldoende gedetailleerd zijn om vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is.”

Onvoldoende Dublinaanwijzingen

Vaak zijn er geen bewijzen voor de verantwoordelijkheid van een bepaalde lidstaat, die dan de beoordeling 
uitvoert van eventueel bestaande indirecte bewijzen die nodig zijn om op doeltreffende wijze te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is. Wanneer er geen bewijsmiddelen zoals Eurodac- of VIS-gegevens met betrekking tot 
de verzoeker bestaan, is de asielzoeker in de meeste gevallen de voornaamste informatiebron voor het bepalen 
van de verantwoordelijke lidstaat.

Verzoeken om informatie

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikel 34 Bijlage V

Het komt heel vaak voor dat de Dublinaanwijzingen in een zaak ontoereikend zijn. Indien de bewijsmiddelen of 
indirecte bewijzen niet toereikend zijn om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen of zelfs om vast te stellen of 
de Dublin III-verordening al dan niet moet worden toegepast, kan de lidstaat die de Dublinprocedure uitvoert 
met behulp van het standaardformulier van bijlage V bij de Uitvoeringsverordening een andere lidstaat vragen 
om verdere informatie die relevant is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat overeenkomstig 
artikel 34 van de Dublin III-verordening. Meer specifieke verzoeken kunnen worden ingediend, met name als 
de gevraagde informatie betrekking heeft op familiebanden en afhankelijkheidskwesties. Hiertoe worden de 
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lidstaten voorzien van de standaardformulieren in de bijlagen VII en VIII bij de Uitvoeringsverordening. De door 
de reagerende lidstaat verstrekte informatie is bewijs en heeft derhalve bewijskracht.

Bewijsbeoordeling uitvoeren

Beginselen van bewijsbeoordeling in de Dublinprocedure

De Dublinprocedure is een objectief proces om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen. De bewijsbeoordeling in 
de Dublinprocedure verschilt sterk van de bewijsbeoordeling in de inhoudelijke asielprocedure. Niettemin is het 
vereiste bewijsniveau niet noodzakelijkerwijs anders.

Als een mogelijke schending van artikel 4 van het Handvest beoordeeld moet worden, zijn de normen 
voor de bewijsbeoordeling ook meer te vergelijken met het onderzoeken van een belemmering van 
verwijderingspogingen in een inhoudelijke asielprocedure.

Het proces van het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat is een gemeenschappelijke procedure tussen 
de twee betrokken lidstaten. Samenwerking tussen de lidstaten is belangrijk bij het uitvoeren van de 
bewijsbeoordeling om snel te bepalen welke de verantwoordelijke lidstaat is, door de in de verordening gestelde 
termijnen in acht te nemen.

Bewijsmiddelen gebruiken om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen

Wanneer de relevante informatie verzameld is tijdens de registratiefase, in het persoonlijk gesprek met de 
verzoeker en/of door middel van uitwisseling van informatie met andere lidstaten, gaat de dossierbehandelaar 
over op de bewijsbeoordeling om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
het verzoek om internationale bescherming. De bewijsbeoordeling wordt per geval uitgevoerd door de 
dossierbehandelaar, die rekening moet houden met de aard en het belang van elk bewijsmiddel en/of indirect 
bewijs.

Zoals eerder beschreven, moet de verzoekende lidstaat bij het indienen van een verzoek tot overname of 
terugname bewijsmiddelen en/of indirecte bewijzen aandragen. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
het door de verzoeker aangeleverde bewijs.

De verzoekende lidstaat is verplicht een kopie van alle beschikbare bewijsmiddelen en indirecte bewijzen te 
overleggen waaruit blijkt dat de aangezochte lidstaat verantwoordelijk is. De inhoud van het verzoek stelt de 
aangezochte lidstaat in staat om zijn verantwoordelijkheid te beoordelen. In geval van een overnameverzoek 
wordt deze vereiste uiteengezet in artikel 21, lid 3, van de Dublin III-verordening en in artikel 1 van de 
Uitvoeringsverordening. In geval van een verzoek tot terugname, wordt deze vereiste uiteengezet in artikel 23, 
lid 3, en artikel 24, lid 3, van de Dublin III-verordening en in artikel 2 van de Uitvoeringsverordening.

Indien de verantwoordelijkheid van de aangezochte lidstaat beëindigd is overeenkomstig artikel 19, leden 2 en 3, 
of artikel 20, lid 5, moet die lidstaat aantonen niet langer verantwoordelijk te zijn.

Aangezien een van de voornaamste doelstellingen van de Dublin III-verordening is om daadwerkelijke toegang 
tot een procedure voor asielaanvraag te waarborgen, moeten lidstaten zich beijveren om snel te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is, op basis van de beschikbare bewijsmiddelen.

Goede praktijk betreffende samenwerking tussen de lidstaten

De aanwezigheid van verbindingsambtenaren in andere lidstaten wordt als een goede praktijk beschouwd. 
Verbindingsambtenaren zouden kunnen helpen het gemeenschappelijke begrip te vergroten en procedures 
te versnellen, met name voor specifieke gevallen die speciale aandacht vereisen, zoals die met betrekking tot 
kinderen, of waarin een lidstaat bijzonder onder druk staat.
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Algemene opmerkingen bij het beoordelen van documenten

Documenten vormen een belangrijk deel van het bewijs. In sommige gevallen heeft de verzoeker documenten 
bij zich. Het proces van het evalueren van het belang van documenten voor de beoordeling van de 
verantwoordelijkheid vereist wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen de lidstaten.

Bij het uitvoeren van de beoordeling kan de dossierbehandelaar kijken naar de:
 ► Aard van het/de document(en)
• Dit betreft de vorm van een document: origineel, een kopie of een uittreksel.

 ► Echtheid van het/de document(en)
• De beoordeling of een document echt of vervalst is, is cruciaal voor het bepalen van de 

verantwoordelijkheid van een lidstaat. Een echtheidsverklaring voor documenten is geen cruciale 
vereiste in de Uitvoeringsverordening. Voor diverse documenten zijn deze controles mogelijk niet 
haalbaar (bv. geboorteaktes, huwelijksaktes).

 ► Geldigheid van het/de document(en)
• Verlopen documenten zijn ook relevant voor het bepalen van een verantwoordelijke lidstaat (bv. 

verblijfstitel tot twee jaar nadat deze is verlopen op het moment dat het verzoek wordt ingediend, 
visum tot zes maanden nadat het is verlopen).

 ► Herkomst
• Instantie die een document afgeeft.

 ► Betrokkene
• Of het document eigendom is van de verzoeker.
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Criteria in verband met de eenheid van het gezin [terug naar checklist]

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikel 2, onder g) tot en met 
j), artikelen 8 tot en met 11, 
artikelen 16 en 17

Artikelen 11-12 

Relevante definities en bepalingen

Volgens de overwegingen 14, 15, 16, 17 en de hoofdstukken III en IV van de Dublin III-verordening moet de 
eenheid van het gezin voorop staan en door de dossierbehandelaar in aanmerking worden genomen. Bovendien 
moet de dossierbehandelaar er ook van op de hoogte zijn dat de verschillende bepalingen in hoofdstuk III in 
hiërarchische volgorde moeten worden toegepast.

Specifieke overwegingen met betrekking tot gezinsleden, familieleden

De dossierbehandelaars moeten rekening houden met het verschil tussen gezins- en familieleden en eventuele 
andere familierelaties bij het toepassen van de verschillende bepalingen met betrekking tot de eenheid van het 
gezin op grond van de Dublin III-verordening. Tijdens het persoonlijk Dublinonderhoud kan het nodig zijn om de 
verschillen uit te leggen aan de verzoeker.

 ► Gezinsleden
Overeenkomstig artikel 2, onder g), van de Dublin III-verordening zijn gezinsleden die zich op het 
grondgebied van de lidstaten ophouden “voor zover het gezin reeds in het land van herkomst bestond”:
 ▪ de echtgenoot van de verzoeker of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt 

onderhouden;
 ▪ biologische of geadopteerde minderjarige kinderen van paren als bedoeld onder het eerste 

opsommingsteken, of van de verzoeker, mits zij niet gehuwd zijn;
 ▪ moeder, vader of een andere volwassene die verantwoordelijk is voor een ongehuwde minderjarige.

 ► Familielid
Gedefinieerd in artikel 2, onder h), van de Dublin III-verordening, waar de verzoeker een niet-begeleid 
kind is, als de volwassen tante of oom of grootouder van de verzoeker die op het grondgebied van een 
lidstaat aanwezig is, ongeacht of de verzoeker volgens het nationale recht een wettig, buitenechtelijk of 
geadopteerd kind is.

 ► Minderjarige
Gedefinieerd in artikel 2, onder i), als een onderdaan van een derde land of een staatloze die jonger is dan 
18 jaar.

 ► Niet-begeleide minderjarige
Gedefinieerd in artikel 2, onder j), van de Dublin III-verordening als “een minderjarige die zonder 
begeleiding van een krachtens de wet of volgens de praktijk van de betrokken lidstaat voor hem 
verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een lidstaat aankomt, zolang hij niet daadwerkelijk 
onder de hoede van een dergelijke volwassene staat; onder dit begrip valt ook een minderjarige die 
zonder begeleiding wordt achtergelaten nadat hij op het grondgebied van een lidstaat is aangekomen”.

In het kader van artikel 16 en artikel 17, lid 2, zijn bredere familierelaties ook relevant voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat.

• Afhankelijkheidsrelatie
In het bijzonder wordt in artikel 16 van de Dublin III-verordening verwezen naar een (volwassen) kind, 
broer of zus, ouder, wanneer er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.

• Familie in bredere zin
In artikel 17, lid 2 wordt verwezen naar eventuele andere familierelaties in bredere zin.
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Niet-begeleide minderjarigen (artikel 8)

Artikel 8 gaat over niet-begeleide minderjarigen en stelt dat de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat moet 
zijn waar een gezinslid of een broer of zus van de niet-begeleide minderjarige zich wettig ophoudt. Wanneer 
de minderjarige een familielid heeft, moet worden aangetoond dat dit familielid voor hem of haar kan zorgen. 
Het vermogen om voor het kind te zorgen moet worden aangetoond op basis van een individueel onderzoek. 
Indien de verzoeker een gehuwde minderjarige is van wie de echtgenoot zich niet wettig op het grondgebied 
van de lidstaten ophoudt, is de lidstaat waar de vader, moeder, of andere volwassene die krachtens het recht of 
krachtens de praktijk van die lidstaat voor de minderjarige verantwoordelijk is, dan wel zijn of haar broer of zus, 
mits die zich wettig op het grondgebied ophoudt, de verantwoordelijke lidstaat. De dossierbehandelaar moet 
echter bepalen dat het in het belang van het kind is om met het gezinslid, de broer of zus of het familielid te 
worden herenigd.

Gezinsleden die internationale bescherming genieten (artikel 9)

Artikel 9 bepaalt dat de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat is waar de verzoeker een gezinslid heeft dat in het 
land mag verblijven als persoon die internationale bescherming geniet. Er moet worden opgemerkt dat het in dit 
geval niet vereist is dat het gezin reeds in het land van oorsprong was gevormd. Het moet echter wel zijn gevormd 
voordat de verzoeker zijn of haar eerste verzoek heeft ingediend (artikel 7, lid 2).

Zowel de verzoeker als zijn of haar gezinslid moet schriftelijk instemmen.

Gezinsleden die om internationale bescherming verzoeken (artikel 10)

Artikel 10 bepaalt dat de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat moet zijn waar de verzoeker een gezinslid heeft 
dat om internationale bescherming heeft verzocht.

Zowel de verzoeker als zijn of haar gezinslid moet schriftelijk instemmen.

Voorschriften voor gelijktijdige verzoeken (artikel 11)

Artikel 11 voorziet in voorschriften voor gevallen waarin “meerdere gezinsleden en/of minderjarige ongehuwde 
broers of zussen in dezelfde lidstaat gelijktijdig of met dusdanig korte tussenpozen een verzoek om internationale 
bescherming indienen dat de procedures waarbij de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald allemaal 
tegelijk kunnen worden afgewikkeld”, en de toepassing van de Dublinprocedure tot gevolg zou hebben dat de 
gezinsleden van elkaar worden gescheiden. In deze gevallen moet de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat 
zijn die verantwoordelijk is voor de overname van het grootste aantal gezinsleden. Indien op grond van het 
voorgaande geen enkele lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen, is de lidstaat die volgens 
de criteria van deze verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van het oudste lid van 
de groep, verantwoordelijk voor de behandeling van alle verzoeken.

Afhankelijke personen (artikel 16)

Artikel 16 bepaalt dat “wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware 
handicap of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer of zus of ouder dat of die 
wettig verblijft in een van de lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of die wettig 
verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de lidstaten er normaliter voor 
dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die broer of zus, of die ouder, op voorwaarde 
dat”:

• er in het land van herkomst familiebanden bestonden;
• het kind, de broer of zus of de ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen;
• de betrokkenen hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

Bij het indienen van een overnameverzoek moet de dossierbehandelaar de volgende punten uitwerken:
• redenen voor de afhankelijkheid;
• aard van de relatie tussen de afhankelijke personen;
• het vermogen van de persoon om voor de afhankelijke persoon te zorgen.
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Discretionaire bepalingen (artikel 17)

Op grond van artikel 17 van de Dublin III-verordening (de “discretionaire bepalingen”) kunnen gezinsleden ook bij 
elkaar blijven of worden herenigd wanneer familierelaties buiten de reikwijdte van de gezinscriteria vallen en tot 
gevolg hebben dat de gezinsleden van elkaar worden gescheiden. Deze beslissing valt echter volledig onder de 
bevoegdheid van de betrokken lidstaat/lidstaten.

In het kader van de discretionaire bepalingen is de situatie in zekere mate gecompliceerder met betrekking tot 
bewijsbeoordeling. De toepassing van deze bepalingen kan tevens onderhevig zijn aan aanvullende nationale 
richtsnoeren. Het gebruik van de discretionaire bepalingen kan in het bijzonder worden overwogen indien 
verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn volgens de criteria van de Dublin III-verordening.

Jurisprudentie: het gebruik van de discretionaire bepalingen

Het HvJ-EU heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de wijze waarop artikel 17, lid 1, van de Dublin III-
verordening moet worden geïnterpreteerd. Twee zaken die aan het HvJ-Eu zijn voorgelegd laten de mogelijke 
reikwijdte zien van een mogelijke toepassing van artikel 17 van de Dublin III-verordening.

In de eerste hier genoemde zaak, heeft het HvJ-EU besloten dat lidstaten niet verplicht kunnen worden om 
artikel 17 van de Dublin III-verordening toe te passen, zie het arrest van het HvJ-EU van 16 februari 2017, 
C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, C-578/16, punt. 97.

In deze specifieke zaak werd voor het grondwettelijk hof van Slovenië gesteld dat de overdracht van verzoeker 
“C.K.” van Slovenië naar Kroatië haar gezondheidstoestand ongunstig zou beïnvloeden en dat zij derhalve niet 
zou moeten worden overgedragen. Deze bewering werd met meerdere medische adviezen gestaafd. Volgens 
het grondwettelijk hof van Slovenië moeten lidstaten de discretionaire bepaling in artikel 17, lid 1, van de 
Dublin III-verordening toepassen indien de overdracht van een verzoeker naar een andere lidstaat zou leiden 
tot een schending van artikel 33, lid 1, van het Verdrag van Genève, artikel 3 van het EVRM en de relevante 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het HvJ-EU oordeelde dat de interpretatie van artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening voornamelijk een 
taak van het HvJ-EU zelf is. Het oordeelde voorts dat lidstaten niet verplicht kunnen worden, ten minste niet in 
de bovengenoemde zaak, om artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening toe te passen.

In de tweede hier genoemde zaak, bepaalde het Hof dat voor de toepassing van artikel 17 van de Dublin III-
verordening geen bijzondere voorwaarden gelden en dat niet hoeft te worden voorzien in een rechtsmiddel 
dat kan worden ingesteld tegen het besluit om genoemd artikel niet toe te passen, zie het arrest van het 
HvJ-EU van 23 januari 2019, M.A. e.a. tegen The International Protection Appeals Tribunal e.a. , C-661/17, 
punten 71 en 79.

In deze specifieke zaak brachten twee verzoekers medische problemen met gevolgen voor een van hen, en 
een lopend medisch onderzoek van hun kind onder de aandacht van de Refugee Applications Commissioner 
(commissaris voor de vluchtelingen) in Ierland. Genoemde commissaris adviseerde echter om ze over te 
dragen van Ierland naar het Verenigd Koninkrijk op basis van de Dublin III-verordening en was van mening 
dat er geen reden was om artikel 17 van de Dublin III-verordening toe te passen. Er werd opgekomen 
tegen dit besluit, onder meer op grond van artikel 17 van de Dublin III-verordening, waarbij werd gesteld 
dat een overdracht naar het Verenigd Koninkrijk zou leiden tot een probleem met de bescherming van de 
grondrechten van de verzoekers aangezien het Verenigd Koninkrijk zijn terugtrekking uit de Europese Unie had 
aangekondigd. Aangezien het Hof het aangevochten besluit bevestigde, werd de zaak voorgelegd aan het Ierse 
High Court. Het Ierse High Court vroeg het HvJ-EU vervolgens of de weigering om artikel 17 van de Dublin III-
verordening toe te passen, wat de commissaris had gedaan, kon worden aangevochten.

Het HvJ-EU oordeelde dat voor artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening geen bijzondere voorwaarden 
kunnen gelden, met inbegrip van het voornemen van een lidstaat om zich terug te trekken uit de Europese Unie. 
Bovendien oordeelde het HvJ-EU dat voor artikel 27, lid 1, van de Dublin III-verordening niet hoeft te worden 
voorzien in een rechtsmiddel dat kan worden ingesteld tegen het besluit om de discretionaire bepaling van 
artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening niet te gebruiken, en dat tegen dat besluit kan worden opgekomen 
in het kader van een rechtsmiddel tegen een overdrachtsbesluit.

Artikel 17, lid 1, de soevereiniteitsbepaling

Artikel 17, lid 1 (de “soevereiniteitsbepaling”) bepaalt dat de lidstaat waarin een verzoek om internationale 
bescherming werd ingediend en die het proces van het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat uitvoert, kan 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0661
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besluiten om een verzoek om internationale bescherming zelf te behandelen, ook al is hij daartoe niet verplicht 
op grond van de verordening.

Dit artikel kan op elk moment door de lidstaat in gang worden gezet als er een verzoek om internationale 
bescherming in die lidstaat wordt ingediend. De betreffende lidstaat moet dit aangeven in Eurodac door de 
datum toe te voegen waarop het besluit om het verzoek te behandelen werd genomen.

Artikel 17, lid 2, de humanitaire bepaling

Overeenkomstig artikel 17, lid 2, kan de lidstaat waarin het verzoek om internationale bescherming werd 
ingediend, of de verantwoordelijke lidstaat, “te allen tijde voordat in eerste aanleg een beslissing ten gronde 
is genomen, een andere lidstaat vragen een verzoeker over te nemen teneinde familierelaties te verenigen 
op humanitaire gronden, in het bijzonder op grond van familiebanden of op culturele gronden, ook wanneer 
die laatste lidstaat niet verantwoordelijk is volgens de in de artikelen 8 tot 11 en 16 vastgelegde criteria”. De 
betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen.

Het inwilligen van het verzoek op grond van artikel 17, lid 2, blijft een bevoegdheid van de aangezochte lidstaat 
zelf. Indien de aangezochte lidstaat besluit het verzoek om internationale bescherming te behandelen, moet hij 
de aanvaarding schriftelijk bevestigen aan de verzoekende lidstaat.

Om dit soort zaken te behandelen, kan de dossierbehandelaar onder meer elementen meenemen met betrekking 
tot:

• redenen voor hereniging;
• medische documenten, medische rapporten of psychologische onderzoeken;
• rapporten van ngo’s over verwantschapsrelaties met de persoon in de andere lidstaat, met inbegrip van 

documenten die deze relaties bevestigen;
• aard van de relatie (hoe ze werden gescheiden, of ze contact hebben gehouden, of deze personen 

samenwoonden) met bijzondere aandacht voor familiale of culturele aspecten.

Zowel de verzoeker als het gezinslid van de betrokken persoon die zich in de andere lidstaat ophoudt, moet 
schriftelijk instemmen.

Bewijsmiddelen en indirecte bewijzen

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening 

Artikelen 8 tot en met 10 Bijlage II

Niet-begeleid kind en gezinsleden (artikelen 8 tot en met 10)

In gevallen van de artikelen 8 tot en met 10 moeten de volgende elementen worden vastgesteld:
• de verwantschapsrelatie;
• de juridische status van het gezinslid/de gezinsleden, broer(s) of zus(sen) of het familielid/de 

familieleden;
• het vermogen van het familielid of de volwassene die verantwoordelijk is voor het kind om voor het 

kind te zorgen;
• in geval van de artikelen 9 en 10, de instemming om te worden herenigd van zowel de verzoeker als het 

gezinslid.

Afhankelijk (volwassen) kind, broer of zus, ouder (artikel 16)

Teneinde de afhankelijkheid tussen de verzoeker en zijn of haar volwassen kind, ouder of broer of zus te 
beoordelen, waarbij ofwel de verzoeker of de familierelatie zwanger of onlangs bevallen is, op leeftijd of ernstig 
ziek is of een ernstige handicap heeft, moeten de volgende elementen wordt vastgesteld:

• de verblijfsstatus van de familierelatie;
• de verwantschapsrelatie;
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• de kwetsbaarheid (zwangerschap, pasgeboren kind, ouderdom, ernstige ziekte of ernstige handicap);
• het vermogen van de betrokken persoon om voor de afhankelijke persoon te zorgen.

Gezien het feit dat de verzoeker en de familierelatie gescheiden zijn, hoeven de verzoeker en de familierelatie 
op het moment van de beoordeling niet de facto afhankelijk van elkaar te zijn. Wat beoordeeld moet worden is 
enerzijds of de persoon een afhankelijke persoon is doordat deze persoon zwanger is, een pasgeboren kind heeft, 
op leeftijd is, een ernstige ziekte of ernstige handicap heeft, en anderzijds of de verzoeker of familierelatie in 
staat is om voor de afhankelijke persoon te zorgen. Het feit dat de verzoeker/familierelatie in het verleden al voor 
de familierelatie heeft gezorgd kan een aanwijzing zijn dat het vermogen aanwezig is. Wanneer artikel 16 wordt 
toegepast, wordt flexibiliteit getoond.

Vereisten betreffende bewijskracht voor het vaststellen van verwantschapsrelaties moeten redelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat de artikelen 8, 9, 10 en de afhankelijkheidsbepaling (artikel 16) in de praktijk eenheid 
van het gezin waarborgen. Alle beschikbare informatie en al het beschikbaar bewijsmateriaal, met inbegrip 
van de verklaringen van de verzoekers, moeten zorgvuldig worden overwogen om ervoor te zorgen dat de 
verantwoordelijke lidstaat op correcte wijze wordt bepaald.

Bijlage II bij de Uitvoeringsverordening bevat de volgende lijst van bewijsmiddelen en indirecte bewijzen in geval 
van de artikelen 8 tot en met 10 over gezinsleden.

Bewijsmiddelen in geval van de artikelen 8, 9, 10

Aanwezigheid van een gezinslid 
van een verzoeker 

die een niet-begeleide 
minderjarige is 

(artikel 8)

Schriftelijke bevestiging 
van de informatie door 

de andere lidstaat

Uittreksels uit registers

Verblijfstitels afgegeven 
aan het gezinslid

Bewijs dat de personen 
familie van elkaar zijn, 

indien voorhanden

DNA- of bloedonderzoek 
(alleen indien het 
bovenstaande niet 
voorhanden is en 

indien nodig)

Legaal verblijf in een lidstaat van 
een gezinslid die internationale 

bescherming geniet 
(artikel 9)

Schriftelijke bevestiging 
van de informatie door 

de andere lidstaat

Uittreksels uit registers

Verblijfstitels afgegeven 
aan het gezinslid 

dat internationale 
bescherming geniet

Bewijs dat de personen 
familie van elkaar zijn, 

indien voorhanden

Instemming van de 
betrokkenen

Aanwezigheid van een gezinslid 
als verzoeker over wiens 

verzoek in eerste aanleg nog 
geen beslissing ten gronde is 

genomen 
(artikel 10)

Schriftelijke bevestiging 
van de informatie door 

de andere lidstaat

Voorlopige verblijfsvergunning 
afgegeven aan het gezinslid 

terwijl het verzoek in 
behandeling is

Uittreksels uit registers

Bewijs dat de personen 
familie van elkaar zijn, 

indien voorhanden

DNA- of bloedonderzoek 
(alleen indien het 
bovenstaande niet 
voorhanden is en 

indien nodig)

Instemming van de 
betrokkenen
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Schriftelijke bevestiging van de informatie door de andere lidstaat

Schriftelijke bevestigingen met betrekking tot de aanwezigheid van het gezinslid, de broer of zus of het familielid 
van het niet-begeleide kind of gezinslid van een verzoeker, verstrekt via de standaardformulieren voor het 
uitwisselen van informatie van de Uitvoeringsverordening, of op andere manieren, gelden als bewijs ter staving 
van het overnameverzoek om de relevante juridische redenen.

Uittreksels uit registers

Het legale verblijf (in geval van artikel 9) en de aanwezigheid van het gezinslid (in geval van de artikelen 8 en 10) 
kunnen ook worden gestaafd met uittreksels uit registers waarmee de verblijfsstatus van het gezinslid wordt 
bevestigd.

Verblijfstitels/voorlopige verblijfsvergunningen afgegeven aan het gezinslid

De aanwezigheid van het gezinslid kan ook worden gestaafd met de verblijfstitel of verblijfsvergunning die is 
afgegeven aan het betrokken gezinslid.

Bewijs dat de personen familie van elkaar zijn

Bewijs dat de relatie van de betrokken personen staaft, moet naar de aangezochte lidstaat worden gezonden als 
dergelijk bewijs voorhanden is, bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte, of andere documenten waaruit de 
verwantschap blijkt.

DNA- of bloedonderzoek

DNA- en/of bloedonderzoek om het bestaan van familierelaties te ondersteunen moet alleen in uitzonderlijke 
gevallen worden gebruikt. De formulering van de Uitvoeringsverordening maakt duidelijk dat DNA- of 
bloedonderzoeken alleen gebruikt moeten worden wanneer geen ander bewijs voorhanden is.

Instemming van de betrokkenen

Om ervoor te zorgen dat de hereniging plaatsvindt met instemming van de betrokkenen, moeten de verzoeker en 
het gezinslid hiermee schriftelijk instemmen. Deze instemming moet aan het verzoek worden gehecht.

Indirecte bewijzen in geval van de artikelen 8, 9, 10

Aanwezigheid van een 
gezinslid van een verzoeker 

die een niet-begeleide 
minderjarige is (artikel 8)

Verifieerbare informatie 
van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Verklaringen van het 
betrokken gezinslid

Legaal verblijf in een lidstaat van 
een gezinslid die internationale 
bescherming geniet (artikel 9)

Verifieerbare informatie 
van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Aanwezigheid van een gezinslid 
als verzoeker over wiens 

verzoek in eerste aanleg nog 
geen beslissing ten gronde 

is genomen (artikel 10)

Verifieerbare informatie 
van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR
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Verifieerbare informatie van de verzoeker

De door de verzoeker verstrekte informatie over bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gezinslid in een lidstaat, 
is indirect bewijs. Hoe gedetailleerder de informatie, hoe beter het verzoek gestaafd is. De door de verzoeker 
verstrekte informatie kan ook als basis dienen om de andere lidstaat om informatie en om bevestiging te 
vragen. In bepaalde gevallen zijn de verzoekers mogelijk niet in staat om bewijsmateriaal te verstrekken om de 
verwantschapsrelatie met de gezinsleden of familieleden aan te tonen. Gedetailleerde informatie over de andere 
gezinsleden, waar zij wonen, de omstandigheden van de scheiding, details over het huwelijk enz., is allemaal 
informatie die door de andere lidstaat geverifieerd kan worden door de registratie of het onderhoud met het 
gezinslid/de gezinsleden op zijn grondgebied te controleren. Raadpleeg voor onderwerpen die tijdens het gesprek 
ter sprake moeten worden gebracht met het oog op het verzamelen van relevante informatie de Aspecten om 
tijdens het gesprek te onderzoeken: verwantschapsrelaties.

Verklaringen van de betrokken gezinsleden

Samenhangende, verifieerbare en voldoende gedetailleerde verklaringen van het gezinslid kunnen ook verzoeken 
op grond van familierelaties ondersteunen.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het 
UNHCR

De lidstaten kunnen de door internationale organisaties verstrekte informatie gebruiken om hun verzoeken te 
staven. Rapportage of bevestiging van de informatie door een internationale organisatie kan het verzoek verder 
staven. De aangezochte lidstaat neemt deze documenten in overweging en voert de relevante controle/het 
relevante onderzoek uit.
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Criteria in verband met binnenkomst en verblijf [terug naar checklist]

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikelen 12 tot en met 14 Bijlage II

Relevante definities en bepalingen

Na de criteria in verband met kinderen en familierelaties houdt de volgende reeks criteria voor het bepalen 
van de verantwoordelijke lidstaat verband met binnenkomst en verblijf, waarbij rekening wordt gehouden met 
de wijze waarop de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten is aangekomen of heeft verbleven, de 
rechtsgrond van die binnenkomst of dat verblijf, de tijdsspanne die sinds de binnenkomst is verstreken, alsook de 
plaats waar het verzoek om internationale bescherming werd ingediend.

In de Dublin III-verordening worden eerst procedurele voorschriften voor binnenkomst en verblijf uiteengezet 
wanneer die of dat gebaseerd is op een door een lidstaat afgegeven visum of verblijfstitel (artikel 12). Voor 
Schengenstaten vertegenwoordigen verzoeken op basis van een afgegeven visum een aanzienlijk deel van de 
Dublinzaken.

De voornaamste bron van informatie over een afgegeven visum is de VIS-gegevensbank. VIS verbindt 
ambassades en consulaten in niet-EU-landen en alle grensdoorlaatposten aan de buitengrenzen van 
Schengenstaten. Het systeem matcht biometrische gegevens, met name van vingerafdrukken, voor identificatie- 
en verificatiedoeleinden. Niet alle lidstaten die de Dublin III-verordening toepassen zijn gehouden aan de 
VIS-verordening.

Indien het VIS-systeem niet toegankelijk is of de indicatoren in verband met het visum of de verblijfstitel niet 
(volledig) bevestigd zijn, kunnen lidstaten overeenkomstig artikel 34 van de Dublin III-verordening verzoeken om 
informatie indienen om de procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat te vergemakkelijken.

Verblijfstitel

Geldige verblijfstitel (artikel 12, lid 1)

“Wanneer de verzoeker houder is van een geldige verblijfstitel, is de lidstaat die deze titel heeft afgegeven 
verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming.”

In de meeste gevallen is de eerste aanwijzing dat een verzoeker een verblijfsvergunning toegewezen krijgt in een 
lidstaat zijn of haar eigen verklaring en/of de aanwezigheid van een document. In gevallen waarin de verzoeker 
het document bij zich heeft, moeten de echtheid en geldigheid van de betreffende verblijfstitel uitvoerig worden 
gecontroleerd.

Meerdere verblijfstitels (artikel 12, lid 3)

In artikel 12, lid 3, worden voorschriften uiteengezet betreffende de verantwoordelijkheid indien de verzoeker 
houder is van meerdere geldige verblijfstitels die door verschillende lidstaten zijn afgegeven.

In artikel 12, lid 3, onder a), is bepaald dat de lidstaat die de verblijfstitel met het langste verblijfsrecht of de 
verblijfstitel waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt, afgeeft, de verantwoordelijke lidstaat is.

Verlopen verblijfstitels (artikel 12, lid 4)

Artikel 12, lid 4, wordt toegepast in gevallen waarin de verzoeker houder is van één of meer verlopen 
verblijfstitels, waarbij rekening wordt gehouden met hoe lang geleden de verblijfstitel is verlopen. Indien 
de verlopen verblijfstitel meer dan twee jaar is verlopen, is de lidstaat waar het verzoek werd ingediend 
verantwoordelijk.
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Visum (artikel 12, leden 2, 3 en 4)

Geldig visum (artikel 12, lid 2)

Artikel 12, lid 2, stelt: “Wanneer de verzoeker houder is van een geldig visum, is de lidstaat die dit visum heeft 
afgegeven, verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming.”.

Indien het visum namens een andere lidstaat werd ingediend, is de vertegenwoordigde lidstaat verantwoordelijk 
voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming.

Meerdere visa (artikel 12, lid 3)

In artikel 12, lid 3, worden voorschriften uiteengezet betreffende de verantwoordelijkheid in gevallen waarin de 
verzoeker houder is van meerdere visa die door verschillende lidstaten zijn afgegeven, rekening houdend met de 
geldigheidsduur van het document.

In artikel 12, lid 3, onder b), wordt de verantwoordelijkheid neergelegd bij de lidstaat die het visum afgeeft 
waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt in geval van verschillende visa van dezelfde aard.

Artikel 12, lid 3, onder c), stelt dat de verantwoordelijkheid in gevallen waarin de visa van verschillende aard zijn 
moet berusten bij “de lidstaat die het visum met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven of, indien de visa 
dezelfde geldigheidsduur hebben, de lidstaat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur het 
laatst verstrijkt”.

Verlopen visum (artikel 12, lid 4)

Artikel 12, lid 4, wordt toegepast in gevallen waarin de verzoeker houder is van één of meer verlopen visa, 
rekening houdend met hoe lang geleden het visum verlopen is, en welk visum de verzoeker daadwerkelijk 
toegang heeft verschaft tot het grondgebied van de lidstaat. In gevallen waarin het visum meer dan zes maanden 
is verlopen, is de lidstaat waar het verzoek werd ingediend verantwoordelijk.

Illegale binnenkomst (artikel 13, lid 1)

“Wanneer een verzoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft overschreden via het land, de zee of de 
lucht of komende vanuit een derde land, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek 
om internationale bescherming bij die lidstaat.”

De verantwoordelijkheid op basis van illegale binnenkomst wordt twaalf maanden nadat de illegale binnenkomst 
plaatsvond beëindigd indien gedurende deze periode geen verzoek om internationale bescherming werd 
ingediend in een lidstaat.

Onafgebroken verblijf in een lidstaat van ten minste vijf maanden (artikel 13, lid 2)

“Wanneer een lidstaat niet of niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld” overeenkomstig de criteria inzake 
illegale binnenkomst en “wanneer, aan de hand van bewijsmiddelen of indirect bewijs …, is vastgesteld dat de 
verzoeker […] gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf maanden in een lidstaat heeft verbleven 
alvorens het verzoek om internationale bescherming in te dienen, dan berust de verantwoordelijkheid voor de 
behandeling van het verzoek om internationale bescherming bij die lidstaat.”

Dit artikel is zelfs van toepassing in gevallen waarin de omstandigheden van de binnenkomst niet kunnen worden 
vastgesteld.

Als uit het bewijs blijkt dat de verzoeker ten minste vijf maanden in verschillende lidstaten heeft verbleven, is de 
verantwoordelijke lidstaat de lidstaat waar de verzoeker zich het meest recentelijk heeft opgehouden.
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Visumvrijstelling (legale binnenkomst) (artikel 14)

Schengenstaten hebben een gemeenschappelijk visumbeleid om de binnenkomst van legale bezoekers in de EU 
te vergemakkelijken door binnenlandse veiligheid in acht te nemen. De EU heeft een lijst van landen waarvan de 
burgers bij het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en een lijst van landen 
waarvan de burgers van die plicht zijn vrijgesteld(4). Visumvrije toegang kan ook het resultaat zijn van bilaterale 
onderhandelingen, met name tussen aangrenzende landen.

Artikel 14, lid 1, bepaalt dat “Indien een onderdaan van een derde land of een staatloze het grondgebied betreedt 
van een lidstaat waar hij niet visumplichtig is, is de betrokken lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van 
het verzoek om internationale bescherming”.

In artikel 14, lid 2, worden de regels uiteengezet voor een situatie waarin de verzoeker legaal in verscheidene 
lidstaten kan zijn aangekomen omdat hij in die lidstaten niet visumplichtig is. Indien de “onderdaan van het 
derde land of de staatloze zijn verzoek om internationale bescherming indient in een andere lidstaat waar hij 
evenmin visumplichtig is voor de toegang tot het grondgebied”, is die andere lidstaat verantwoordelijk voor de 
behandeling van het verzoek om internationale bescherming.

Verzoeken in een internationale transitzone van een luchthaven (artikel 15)

Een verzoek om internationale bescherming kan ook worden ingediend in een internationale transitzone van 
een luchthaven. “Indien in een internationale transitzone van een luchthaven van een lidstaat een verzoek om 
internationale bescherming wordt ingediend door een onderdaan van een derde land of een staatloze, is deze 
lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek.”

Bewijsmiddelen in gevallen van een geldige of verlopen verblijfstitel of geldig 
of verlopen visum (artikel 12)

Geldige verblijfstitels (artikel 12, leden 1 en 
3), of verblijfstitels die minder dan 2 jaar zijn 

verlopen [en datum van inwerkingtreding]

Verblijfstitel afgegeven

Uittreksels uit het vreemdelingenregister 
of uit soortgelijke registers

Rapportage/bevestiging van de lidstaat 
die de verblijfstitel heeft afgegeven

Geldige visa (artikel 12, leden 2 en 3, en visa 
die minder dan zes maanden zijn verlopen 

[en datum van inwerkingtreding]

VIS-treffer

Visum afgegeven

Uittreksels uit het vreemdelingenregister 
of uit soortgelijke registers

Rapportage/bevestiging van de lidstaat die 
het visum of de verblijfstitel heeft afgegeven

(4) Op het moment dat deze praktische gids wordt opgesteld is deze lijst opgenomen in Verordening (EU) 2018/1806 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding 
van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld, PB J 303/39. Aangezien deze lijst vaak bijgewerkt wordt, dient de lezer de momenteel van kracht zijnde verordening te 
raadplegen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
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Verblijfstitel

In artikel 2, onder l, van de Dublin III-verordening wordt de werkingssfeer van de verblijfstitel gedefinieerd:

... een door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven machtiging waarbij het een onderdaan van een derde 
land of een staatloze wordt toegestaan op het grondgebied van die lidstaat te verblijven, met inbegrip van 
de documenten waarbij personen worden gemachtigd zich op het grondgebied van die lidstaat op te houden 
in het kader van een tijdelijke beschermingsmaatregel of in afwachting van de tenuitvoerlegging van een 
verwijderingsmaatregel die tijdelijk door bepaalde omstandigheden niet kan worden uitgevoerd, echter 
met uitzondering van visa en verblijfsvergunningen die zijn afgegeven tijdens de periode die nodig is om de 
verantwoordelijke lidstaat te bepalen in de zin van deze verordening of tijdens de behandeling van een verzoek 
om internationale bescherming of een aanvraag voor een verblijfstitel.

De verblijfstitel geldt als bewijs ter staving van een overnameverzoek in verband met binnenkomst met het 
afgegeven document.

Visum

In artikel 2, onder m), worden de werkingssfeer van het visum en de verschillende soorten visa gedefinieerd. 
Een visum is “de machtiging of de beslissing van een lidstaat die vereist is met het oog op een doorreis of de 
binnenkomst voor een voorgenomen verblijf in die lidstaat of verscheidene lidstaten”. Een visum voor verblijf van 
langere duur maakt het voor de houder mogelijk om langer dan drie maanden te verblijven in de lidstaat die het 
visum heeft afgegeven of namens welke het visum werd afgegeven. Een visum voor kort verblijf maakt het voor 
de houder mogelijk om maximaal 90 dagen op het grondgebied van één of alle lidstaten te verblijven “binnen 
een periode van zes maanden vanaf de datum van eerste binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten”. Het 
luchthaventransitvisum stelt de persoon in staat om door te reizen via de internationale transitzones van een of 
meer luchthavens van de lidstaten.

VIS-treffer

De positieve match (treffer) die door het VIS wordt doorgegeven overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) 
nr. 767/2008 (VIS-verordening) toont aan dat aan de persoon een visum is afgegeven door een andere lidstaat. 
De VIS-treffer is een bewijsmiddel dat aan het overnameverzoek moet worden gehecht.

Uittreksels uit het vreemdelingenregister of uit soortgelijke registers

Eventuele officiële documenten, zoals uittreksels uit registers, bestanden, die informatie verschaffen over 
illegale of legale binnenkomst, of illegaal of legaal verblijf in een andere lidstaat, of officiële documenten die de 
verklaringen van de verzoeker staven, moeten worden gebruikt ter staving van het overnameverzoek.

Rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfstitel of het visum 
heeft afgegeven

Bevestiging van de lidstaat die het visum of de verblijfstitel heeft afgegeven geldt als bewijs. In gevallen waarin de 
lidstaat geen toegang heeft tot het VIS, kan een verzoek om informatie worden gezonden aan de andere lidstaat 
om de afgifte van het document te bevestigen. Indien de andere lidstaat bevestigt dat hij een visum/verblijfstitel 
heeft afgegeven, kan deze bevestiging gebruikt worden als bewijs ter staving van het overnameverzoek.
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Indirecte bewijzen in gevallen van een geldige of verlopen verblijfstitel of een 
geldig of verlopen visum (artikel 12)

Geldige verblijfstitels (artikel 12, leden 1 en 
3), of verblijfstitels die minder dan 2 jaar zijn 

verlopen [en datum van inwerkingtreding]

Gedetailleerde en verifieerbare 
verklaringen van de verzoeker

Rapportage/bevestiging van de informatie door 
een internationale organisatie, zoals het UNHCR;

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door de lidstaat die de 
verblijfstitel niet heeft afgegeven;

Rapportage/bevestiging van de informatie 
door gezinsleden, reisgenoten

Geldige visa (artikel 12, leden 2 en 3) en visa 
die minder dan zes maanden zijn verlopen [en 
datum van inwerkingtreding] (artikel 12, lid 4)

Gedetailleerde en verifieerbare 
verklaringen van de verzoeker

Rapportage/bevestiging van de informatie door 
een internationale organisatie, zoals het UNHCR;

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door de lidstaat die de 
verblijfstitel niet heeft afgegeven

Rapportage/bevestiging van de informatie 
door gezinsleden, reisgenoten

Gedetailleerde, verifieerbare verklaringen van de verzoeker

In bepaalde gevallen zijn de verzoekers mogelijk niet in staat om bewijsmateriaal te verstrekken om de 
binnenkomst of het verblijf in een andere lidstaat aan te tonen. Gedetailleerde en verifieerbare verklaringen over 
de omstandigheden van de binnenkomst of het verblijf die door de andere lidstaat geverifieerd kunnen worden 
door de registratie te controleren, kunnen als indirect bewijs gelden. Raadpleeg voor onderwerpen die tijdens het 
gesprek ter sprake moeten worden gebracht met het oog op het verzamelen van relevante informatie over de 
reisroute de Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken.

Rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfstitel niet heeft 
afgegeven

Indien de aangezochte lidstaat bevestigt het visum of de verblijfstitel niet te hebben afgegeven, geldt deze 
informatie als indirect bewijs. Afhankelijk van de inhoud van de informatie kunnen er aanwijzingen voor de 
verantwoordelijkheid van de andere lidstaat zijn.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het 
UNHCR

De lidstaten kunnen de door internationale organisaties verstrekte informatie gebruiken om hun verzoeken 
tot overname of terugname te staven. Rapportage of bevestiging van de informatie door een internationale 
organisatie kan het verzoek verder staven. De aangezochte lidstaat neemt deze documenten in overweging en 
voert de relevante controle/het relevante onderzoek uit.

Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

Samenhangende, verifieerbare en voldoende gedetailleerde verklaringen met betrekking tot de reisroute van de 
verzoeker kunnen ook verzoeken en de verklaringen van de verzoeker staven.



50 PRAKTISCHE GIDS VAN HET EASO OVER DE UITVOERING VAN DE DUBLIN III-VERORDENING 

Bewijsmiddelen in geval van visumvrijstelling (artikel 14) en illegale 
binnenkomst (artikel 13, lid 1)

Illegale binnenkomst via een buitengrens 
(artikel 13, lid 1)

Inreisstempel of soortgelijke 
aantekening in een reisdocument

Uitreisstempel van een aan een lidstaat 
grenzende staat, rekening houdend 

met de reisroute van de verzoeker en 
de datum van grensoverschrijding

Vervoerbewijs aan de hand waarvan de inreis via 
een buitengrens formeel kan worden vastgesteld

Vingerafdrukken, wanneer de autoriteiten 
deze hebben moeten nemen bij 

overschrijding van de buitengrens

Treffer in het kader van Eurodac vastgesteld 
ten gevolge van de vergelijking van de 
vingerafdrukken van de verzoeker met 

de krachtens artikel 14 van de Eurodac II-
verordening verzamelde vingerafdrukken 

(Eurodac-treffer categorie 2)

Inreisstempel in een vals of vervalst paspoort

Legale binnenkomst op het grondgebied 
via een buitengrens (artikel 14)

Inreisstempel of soortgelijke 
aantekening in een reisdocument

Uitreisstempel van een aan een lidstaat 
grenzende staat, rekening houdend 

met de reisroute van de verzoeker en 
de datum van grensoverschrijding

Vervoerbewijs aan de hand waarvan de inreis via 
een buitengrens formeel kan worden vastgesteld

Vingerafdrukken, wanneer de autoriteiten 
deze hebben moeten nemen bij 

overschrijding van de buitengrens

Inreisstempel in een paspoort

De inreisstempel of een soortgelijke aantekening in een reisdocument geldt als een bewijs voor een legale of 
illegale binnenkomst. Indien het paspoort vals of vervalst is en een inreisstempel bevat, bevestigt het de illegale 
binnenkomst.

Uitreisstempel

Een uitreisstempel in een paspoort geldt in meerdere gevallen als bewijs. Bij het onderzoeken van de criteria 
in verband met binnenkomst of verblijf in een andere lidstaat, moet de dossierbehandelaar controleren of er 
uitreisstempels in het paspoort staan. Indien de stempel is aangebracht door een aan een lidstaat grenzend land, 
moet de dossierbehandelaar onderzoeken op welke datum de grens werd overschreden, en daarbij rekening 
houden met de door de verzoeker genomen route. Als de binnenkomst via een buitengrens plaatsvond na de 
datum van de uitreisstempel in een paspoort en de binnenkomst niet geautoriseerd was, is de uitreisstempel 
bewijs van illegale binnenkomst.

Vervoerbewijs aan de hand waarvan de inreis via een buitengrens formeel kan worden 
vastgesteld

Als vervoerbewijzen (vliegtuig, trein, bus enz.) aan de hand waarvan de inreis via een buitengrens formeel kan 
worden vastgesteld tijdens het persoonlijk gesprek of in een ander stadium van de asielprocedure worden 
verstrekt, dienen die als bewijs en moeten die door een dossierbehandelaar in aanmerking worden genomen bij 
het beoordelen van de verantwoordelijkheid.
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Treffer in het kader van Eurodac

Onweerlegbaar bewijs met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de Dublin III-verordening is het 
resultaat van een treffer in de Eurodac-gegevensbank. Wanneer een dossierbehandelaar de informatie van 
een treffer ontvangt als gevolg van een vergelijking van gegevens in de Eurodac-gegevensbank, is het duidelijk 
dat de persoon in het verleden een potentieel relevant contact met een autoriteit in een andere lidstaat heeft 
gehad. Bij een treffer door Eurodac met categorie 2 “het illegaal overschrijden van een buitengrens” of “illegale 
binnenkomst” uit een lidstaat via de buitengrens, is dit bewijs dat de persoon zich buiten het grondgebied van 
de lidstaat waar hij of zij illegaal is aangekomen bevond. De datum waarop de vingerafdrukken zijn verzameld, 
die beschikbaar is in de Eurodac-gegevensbank, toont het moment van binnenkomst op het grondgebied van de 
Europese Unie aan. Vingerafdrukken kunnen ook dienen als een bewijs ter staving van het feit dat de verzoeker 
het grondgebied van de lidstaten had verlaten.

Vingerafdrukken

Afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden verzameld, kunnen vingerafdrukken dienen als 
bewijsmiddelen of indirecte bewijzen. Als de vingerafdrukken verzameld worden in verband met het 
overschrijden van de buitengrens of in verband met een verzoek om internationale bescherming, dienen de 
vingerafdrukken als bewijs. Aan het verzoek gehechte vingerafdrukken helpen de aangezochte lidstaat de 
nationale gegevensbank te doorzoeken teneinde de betrokkene te identificeren.

Bewijsmiddelen in geval van verblijf van ten minste vijf maanden – artikel 13, 
lid 2

Verblijf in een lidstaat van ten minste 
vijf maanden (artikel 13, lid 2)

Verblijfsvergunning afgegeven terwijl het 
verzoek om een verblijfstitel in behandeling is

Uitnodigingen het grondgebied te verlaten 
of besluit tot verwijdering die met vijf 

maanden tussentijd of meer zijn vastgesteld, 
waaraan geen gevolg is gegeven

Uittreksels uit registers van ziekenhuizen, 
gevangenissen, gesloten opvangcentra

Verblijfsvergunningen

Verblijfsvergunningen die aan de betrokkene worden afgegeven terwijl zijn of haar verzoek om een verblijfstitel in 
behandeling is tonen aan dat de persoon een bepaalde periode in een lidstaat heeft verbleven. Als deze periode 
ten minste vijf maanden heeft geduurd, moet dit document worden gehecht aan het verzoek tot overname dat 
naar de lidstaat die genoemde verblijfsvergunning heeft afgegeven moet worden gezonden.

Uitnodigingen het grondgebied te verlaten of besluit tot verwijdering die met vijf maanden 
tussentijd of meer zijn vastgesteld, waaraan geen gevolg is gegeven

Een besluit tot verwijdering zonder het grondgebied van de lidstaten te verlaten, of meerdere besluiten tot 
verwijdering of verzoeken om het grondgebied van het land te verlaten kunnen erop wijzen dat de persoon het 
grondgebied niet heeft verlaten en gedurende een periode van drie maanden in een bepaalde lidstaat heeft 
verbleven. De verblijfsduur moet gecontroleerd worden.
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Uittreksels uit registers van ziekenhuizen, gevangenissen, gesloten opvangcentra

Indien de verzoeker een of meer van deze documenten kan overhandigen, waaruit een onafgebroken 
verblijfsduur van ten minste vijf maanden in een lidstaat blijkt, kan een verzoek tot overname op basis van 
artikel 13, lid 2, worden ingediend.

Indirecte bewijzen in geval van visumvrijstelling (artikel 14), illegale 
binnenkomst (artikel 13, lid 1), verblijf in een lidstaat van ten minste vijf 
maanden (artikel 13, lid 2)

Legale binnenkomst op 
het grondgebied via een 
buitengrens (artikel 14)

Gedetailleerde en 
verifieerbare verklaringen 

van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Rapportage/bevestiging van 
de informatie door een andere 
lidstaat of door een derde land

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten, 
afspraakkaarten voor arts, 

tandarts; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

reisbureau of andere indirecte 
bewijzen van dezelfde aard

Illegale binnenkomst op 
het grondgebied via een 

buitengrens (artikel 13, lid 1)

Gedetailleerde en 
verifieerbare verklaringen 

van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Rapportage/bevestiging van 
de informatie door een andere 
lidstaat of door een derde land

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten, 
afspraakkaarten voor arts, 

tandarts; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

reisbureau of andere indirecte 
bewijzen van dezelfde aard

Gegevens die aantonen dat 
de persoon gebruik heeft 

gemaakt van de diensten van 
een mensensmokkelaar

Verblijf in een lidstaat van 
ten minste vijf maanden 

(artikel 13, lid 2)

Gedetailleerde en 
verifieerbare verklaringen 

van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

een internationale 
organisatie, zoals het 
UNHCR, of door ngo’s

Rapportage/bevestiging van 
de informatie door een andere 
lidstaat of door een derde land

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten, 
afspraakkaarten voor arts, 

tandarts; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

reisbureau of andere indirecte 
bewijzen van dezelfde aard

Gegevens die aantonen dat 
de persoon gebruik heeft 

gemaakt van de diensten van 
een mensensmokkelaar
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Gedetailleerde, verifieerbare verklaringen van de verzoeker

In bepaalde gevallen zijn de verzoekers mogelijk niet in staat om bewijsmateriaal te verstrekken om de 
binnenkomst of het verblijf in een andere lidstaat aan te tonen. Gedetailleerde en verifieerbare verklaringen over 
de omstandigheden van de binnenkomst of het verblijf die door de andere lidstaat geverifieerd kunnen worden 
door de registratie te controleren, kunnen als indirect bewijs gelden. Raadpleeg voor onderwerpen die tijdens het 
gesprek ter sprake moeten worden gebracht met het oog op het verzamelen van relevante informatie over de 
reisroute de Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een andere lidstaat of door een derde land

Binnenkomst via een buitengrens (met visumvrijstelling of illegaal) kan ook worden gestaafd door bevestiging van 
de informatie of rapportage van een andere lidstaat of een derde land.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het 
UNHCR, of door een niet-gouvernementele organisatie, bijvoorbeeld een organisatie die 
zorgt voor onderdak voor behoeftigen

De lidstaten kunnen de door internationale organisaties of non-gouvernementele organisaties verstrekte 
informatie gebruiken. Deze rapportage of bevestiging van de informatie kan het verzoek verder staven. De 
aangezochte lidstaat neemt deze documenten in overweging en voert de relevante controle/het relevante 
onderzoek uit.

Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

Samenhangende, verifieerbare en voldoende gedetailleerde verklaringen met betrekking tot de reisroute van de 
verzoeker kunnen ook verzoeken staven, met name in gevallen waarin geen ander bewijsmateriaal voorhanden 
is. Dit kan met name van belang zijn wanneer een grotere groep verzoekers samen reist en hun verzoek op 
dezelfde dag indient.

Vingerafdrukken

Afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden verzameld, kunnen vingerafdrukken dienen als 
bewijsmiddelen of indirecte bewijzen. Als de vingerafdrukken verzameld worden in verband met het 
overschrijden van de buitengrens of in verband met een verzoek om internationale bescherming, dienen de 
vingerafdrukken als bewijs. Aan het verzoek gehechte vingerafdrukken helpen de aangezochte lidstaat de 
nationale gegevensbank te doorzoeken teneinde de betrokkene te identificeren.

Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen enz.

Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen voor openbare of particuliere instellingen in de lidstaten, 
afspraakkaarten voor arts, tandarts; gegevens die aantonen dat de verzoeker gebruik heeft gemaakt van de 
diensten van een reisbureau of andere indirecte bewijzen van dezelfde aard, en gegevens die aantonen dat de 
persoon gebruik heeft gemaakt van de diensten van een mensensmokkelaar:

Indien de verzoeker verklaart dat hij of zij het land is ingereisd via een derde land, of in een andere lidstaat 
heeft verbleven gedurende een periode van meer dan vijf maanden, kan het verblijf in een andere lidstaat of 
het verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten worden gestaafd met de bovengenoemde documenten, die 
indirecte bewijzen vormen. Indien de verzoeker in het bezit is van een van de bovengenoemde stukken, kunnen 
deze vervoerbewijzen, toegangsbewijzen enz. de verklaringen van de verzoeker met betrekking tot het verblijf in 
een andere lidstaat of in een derde land staven en als bewijs dienen ter staving van het verzoek tot overname of 
terugname.
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Eerder verzoek om internationale bescherming [terug naar checklist]

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening

Artikel 18, lid 1, onder b), c) en 
d), en artikel 20, lid 5

Bijlage II

Er is eerder een asielverzoek ingediend in een andere lidstaat

Artikel 3, lid 1, van de Dublin III-verordening bepaalt dat “het verzoek om internationale bescherming door 
een enkele lidstaat wordt behandeld, namelijk de lidstaat die volgens de in hoofdstuk III genoemde criteria 
verantwoordelijk is”. In gevallen waarin op basis van hoofdstuk III geen verantwoordelijke lidstaat kan worden 
aangewezen, is “de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming het eerst werd ingediend, 
verantwoordelijk voor de behandeling ervan”, tenzij de overdracht niet kan plaatsvinden vanwege systeemfouten 
in de asielprocedure en in de opvangvoorzieningen in die lidstaat (artikel 3, lid 2, van de Dublin III-verordening).

In gevallen waarin de verzoeker eerder een asielverzoek heeft ingediend in een andere lidstaat, en de in 
hoofdstuk III uiteengezette criteria niet van toepassing zijn, wordt een terugnameprocedure in gang gezet.

De toepasselijkheid van de Dublin III-verordening beoordelen

Bijgevolg moet de dossierbehandelaar onderzoeken of de andere lidstaat nog verplicht is om de betrokkene terug 
te nemen door het beschikbare bewijs te beoordelen en na te gaan of de verantwoordelijkheid van de lidstaat 
niet beëindigd is. De dossierbehandelaar moet controleren of de toepassing van de criteria in overeenstemming 
was met de bepalingen van de Dublin III-verordening.

In gevallen waarin eerder een verzoek om internationale bescherming werd ingediend in een andere lidstaat, 
moet ook gecontroleerd worden of de persoon onder het toepassingsgebied van de Dublin III-verordening 
valt. Zoals vermeld in het hoofdstuk over Persoonlijk toepassingsgebied is de Dublin III-verordening niet van 
toepassing als aan de persoon al internationale bescherming is verleend door een andere lidstaat.

Eurodac II-verordening

Artikel 18, lid 1

Artikel 18, lid 1, van de Eurodac II-verordening behelst de verplichting om gegevens te markeren in het centraal 
systeem wanneer aan een verzoeker internationale bescherming wordt verleend.

“Met het oog op de in artikel 1, lid 1, vastgelegde doeleinden markeert de lidstaat van oorsprong die 
internationale bescherming heeft verleend aan een persoon die om internationale bescherming heeft verzocht 
en van wie de gegevens overeenkomstig artikel 11 eerder in het centraal systeem zijn opgeslagen, de relevante 
gegevens conform de door het Agentschap vastgestelde voorschriften voor elektronische communicatie met 
het centraal systeem. Die markering wordt in het centraal systeem opgeslagen overeenkomstig artikel 12 ten 
behoeve van toezendingen op basis van artikel 9, lid 5. Het centraal systeem stelt alle lidstaten van oorsprong 
in kennis van de markering van gegevens door een andere lidstaat van oorsprong wanneer er een treffer is met 
gegevens die zij hebben toegezonden betreffende in artikel 9, lid 1, of artikel 14, lid 1, bedoelde personen. Die 
lidstaten van oorsprong markeren eveneens de desbetreffende gegevens.”

Artikel 18, lid 1, van de Eurodac II-verordening

Indien de zoekopdracht in Eurodac een gemarkeerde treffer oplevert, ziet de lidstaat die de zoekopdracht 
uitvoert dat de persoon reeds internationale bescherming geniet. Derhalve is de Dublinprocedure in deze 
gevallen niet van toepassing.
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In gevallen waarin de Eurodac-treffer niet gemarkeerd is, maar er aanwijzingen zijn dat aan de persoon mogelijk 
internationale bescherming is verleend, kan overeenkomstig artikel 34 van de Dublin III-verordening een verzoek 
om informatie worden ingediend om de status van de persoon te verifiëren.

Verplichting tot terugname van een verzoeker om het verzoek om 
internationale bescherming te behandelen

Dublin III-verordening

Artikel 18, lid 1, onder b) tot en 
met d)

Artikel 18 van de Dublin III-verordening bepaalt de verplichtingen van de verantwoordelijke lidstaat. De lidstaat 
waar eerder een verzoek om internationale bescherming werd ingediend wordt verplicht de verzoeker terug te 
nemen als:

• Het verzoek van de betrokkene in behandeling is en de betrokkene een verzoek in een andere lidstaat 
heeft ingediend of zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat. (Artikel 18, lid 1, onder b))

• De verzoeker het verzoek in de andere lidstaat heeft ingetrokken en in een andere lidstaat een nieuw 
verzoek heeft ingediend of zich zonder verblijfstitel ophoudt in de andere lidstaat. (Artikel 18, lid 1, 
onder c))

• Het verzoek van de betrokkene is afgewezen en de betrokkene een nieuw verzoek heeft ingediend in 
een andere lidstaat of zich zonder verblijfstitel ophoudt in de lidstaat. (Artikel 18, lid 1, onder d))

In artikel 18, lid 2, is bepaald dat de verantwoordelijke lidstaat krachtens artikel 18, lid 1, onder a) of b), het 
asielverzoek behandelt of de behandeling van het verzoek afrondt. De verantwoordelijke lidstaat krachtens 
artikel 18, lid 1, onder c) moet de verzoeker de kans geven ofwel om voortzetting van de behandeling van zijn 
asielverzoek te verzoeken, ofwel om een nieuw verzoek in te dienen in de verantwoordelijke lidstaat. Voorts 
zorgt “in de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen [...] de verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, 
indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU”.

Verplichting tot terugname van de verzoeker om de Dublinprocedure uit te 
voeren

Dublin III-verordening

Artikel 20, lid 5

In het algemeen is het doel van de terugnameprocedure om te bepalen welke de verantwoordelijke lidstaat 
is en om de verzoeker aan die lidstaat over te dragen zodat het asielverzoek kan worden behandeld. De 
terugnameprocedure kan echter ook worden toegepast in gevallen waarin de verzoeker “zich zonder verblijfstitel 
in een andere lidstaat ophoudt of daar opnieuw een verzoek heeft ingediend na zijn eerste, in een andere lidstaat 
ingediende verzoek te hebben ingetrokken tijdens de procedure tot bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk 
is”. (Artikel 20, lid 5). In deze specifieke gevallen moet de verzoeker worden teruggenomen door de lidstaat waar 
de verzoeker het verzoek voor de eerste maal heeft ingediend en ingetrokken zodat die lidstaat het proces van 
het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat kan afronden.
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Bewijsmiddelen in geval van de terugnameprocedure:

De procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat loopt in de lidstaat waar het verzoek werd 
ingediend (artikel 20, lid 5) en het verzoek in behandeling is of eerder werd ingediend (artikel 18, lid 1, onder b), 
c), d))

Verzoek is in behandeling of werd eerder ingediend 
(artikel 18, lid 1, onder b), c), d))

Treffer in het kader van Eurodac

Door de verzoeker ingediend formulier

Door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal

Bij de indiening van een verzoek 
genomen vingerafdrukken

Uittreksels uit relevante registers en bestanden

Schriftelijk verslag van de autoriteiten als 
bewijs van indiening van een verzoek

Procedure voor het bepalen 
van de verantwoordelijke lidstaat loopt 

Artikel 20, lid 5

Treffer in het kader van Eurodac

Door de verzoeker ingediend formulier

Door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal

Bij de indiening van een verzoek 
genomen vingerafdrukken

Uittreksels uit relevante registers en bestanden

Schriftelijk verslag van de autoriteiten als 
bewijs van indiening van een verzoek

Treffer in het kader van Eurodac

Onweerlegbaar bewijs met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de Dublin III-verordening is het 
resultaat van een treffer in de Eurodac-gegevensbank. Wanneer een dossierbehandelaar de informatie van een 
treffer ontvangt als gevolg van een vergelijking van gegevens in de Eurodac-gegevensbank, is het duidelijk dat de 
persoon in het verleden een relevant contact met een autoriteit in een andere lidstaat heeft gehad. De treffer 
kan een eerder asielverzoek (categorie 1) in een andere lidstaat laten zien. De dossierbehandelaar moet rekening 
houden met alle elementen van een Eurodac-zoekresultaat. Als het gaat om een treffer die een eerder verzoek 
om internationale bescherming in een andere lidstaat laat zien, wordt het Eurodac-zoekresultaat aan het verzoek 
tot terugname gehecht (artikel 18, lid 1, onder b) tot en met d), of artikel 20, lid 5).

Door de verzoeker ingediend formulier (verzoekformulier)

Tijdens het gesprek kan een verzoeker een kopie van een verzoekformulier dat in een andere lidstaat werd 
ingediend overleggen. Deze kopie kan worden gebruikt als bewijs dat de persoon eerder om internationale 
bescherming heeft verzocht en een dossierbehandelaar dient een verzoek tot terugname in.

Door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal

In gevallen waarin een door de autoriteiten van een andere lidstaat opgesteld proces-verbaal voorhanden is, 
zoals een registratieformulier, een besluit enz., heeft een dossierbehandelaar bewijs dat eerder een verzoek om 
internationale bescherming is ingediend.

Bij de indiening van een verzoek genomen vingerafdrukken

Indien er geen Eurodac-treffers zijn, maar de dossierbehandelaar redenen heeft om aan te nemen dat de persoon 
eerder om internationale bescherming heeft verzocht in een andere lidstaat, kunnen de vingerafdrukken die 
in verband met het verzoek zijn genomen aan het verzoek tot terugname worden gehecht. Als de situatie 
onduidelijk is, kan voorafgaand aan dat verzoek een verzoek om informatie in het kader van artikel 34 van 
de Dublin III-verordening worden gezonden. Wanneer de autoriteiten van de aangezochte lidstaat over de 
vingerafdrukken van de persoon beschikken, kunnen zij de noodzakelijke controles uitvoeren en, afhankelijk van 
de resultaten, de bepalingen van de Dublin III-verordening toepassen.
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Uittreksels uit het vreemdelingenregister of uit soortgelijke registers

Officiële documenten met informatie over eerdere verzoeken kunnen ook worden gebruikt als bewijs dat voor de 
persoon een asielprocedure loopt of afgerond is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen kan op basis hiervan 
een verzoek tot terugname worden ingediend.

Schriftelijk verslag van de autoriteiten als bewijs van indiening van een verzoek

In gevallen waarin een dossierbehandelaar op basis van de verklaringen van de verzoeker tijdens het persoonlijk 
gesprek twijfels heeft over de vraag of de verzoeker eerder om internationale bescherming heeft verzocht in een 
andere lidstaat, kan op basis van artikel 34 een verzoek om informatie over de persoon worden ingediend: of hij 
of zij om bescherming heeft verzocht, of er een definitief besluit over het verzoek is genomen enz. Een antwoord 
van de aangezochte autoriteiten dat het eerdere asielverzoek bevestigt, kan worden gebruikt als bewijs op basis 
waarvan een verzoek tot terugname kan worden ingediend.

Indirecte bewijzen in geval van de terugnameprocedure

De procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat loopt in de lidstaat waar het verzoek werd 
ingediend (artikel 20, lid 5) en het verzoek in behandeling is of eerder werd ingediend (artikel 18, lid 1, onder b), 
c), d)).

Verzoek is in behandeling 
of werd eerder ingediend 

(artikel 18, lid 1, onder b), c), d))

Verifieerbare verklaringen van de verzoeker

Rapportage/bevestiging van de informatie door 
een internationale organisatie, zoals het UNHCR,

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door een andere lidstaat

De procedure voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat loopt in de lidstaat waar 

het verzoek werd ingediend (artikel 20, lid 5)

Verifieerbare verklaringen van de verzoeker

Rapportage/bevestiging van de informatie door 
een internationale organisatie, zoals het UNHCR,

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door een andere lidstaat

Rapportage/bevestiging door 
gezinsleden, reisgenoten

Door de verzoeker verstrekte gedetailleerde en verifieerbare informatie

Tijdens het persoonlijk gesprek kan de verzoeker informatie verstrekken over zijn of haar eerdere asielverzoek. 
Raadpleeg voor onderwerpen die tijdens het gesprek ter sprake moeten worden gebracht met het oog op het 
verzamelen van relevante informatie over de reisroute, eerdere asielprocedure enz. de Aspecten om tijdens het 
gesprek te onderzoeken: binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het 
UNHCR

De lidstaten kunnen de door internationale organisaties verstrekte informatie gebruiken. Rapportage of 
bevestiging van de informatie door een internationale organisatie kan het verzoek verder staven. De aangezochte 
lidstaat moet deze documenten in overweging nemen en de relevante controle/het relevante onderzoek 
uitvoeren.

Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

Samenhangende, verifieerbare en voldoende gedetailleerde verklaringen met betrekking tot de reisroute van de 
verzoeker kunnen ook verzoeken en de verklaringen van de verzoeker staven.
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Beëindiging van de verantwoordelijkheid – vertrek van het 
grondgebied en verwijderingen [terug naar checklist]

Dublin III-verordening

Artikel 2, onder l), artikel 19, 
leden 1 tot en met 3, en 
artikel 20, lid 5

Beëindiging van de verantwoordelijkheden (artikel 19, leden 1, 2, 3)

Artikel 19 van de Dublin III-verordening bepaalt dat de verantwoordelijkheid onder bepaalde omstandigheden 
kan worden beëindigd. De aangezochte lidstaat of de verzoeker kan, op grond van het arrest van het HvJ-EU 
van 7 juni 2016, George Karim tegen Migrationsverkert (Zweden)(5), deze bepaling inroepen en in dit verband 
bewijsmiddelen of indirecte bewijzen aandragen. In dit geval wordt de aangezochte lidstaat verzocht om vast te 
stellen dat de voorwaarden voor beëindiging van toepassing zijn of dat de verantwoordelijkheid is overgedragen 
aan een andere lidstaat. De verzoekende lidstaat moet de relevante informatie volledig beoordelen.

In artikel 19, lid 1, is bepaald dat indien een lidstaat de verzoeker een verblijfstitel verstrekt, de in artikel 18, lid 1, 
genoemde verplichtingen overgaan op de lidstaat die de verblijfstitel heeft verstrekt.

Artikel 19, lid 2, tevens bekend als de “driemaandenregel”, bepaalt dat:

... de in artikel 18, lid 1, bepaalde verplichtingen komen te vervallen indien de verantwoordelijke lidstaat, 
bij een verzoek tot over- of terugname van een verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, 
lid 1, onder c) of d), kan aantonen dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten ten minste drie 
maanden heeft verlaten, tenzij hij houder is van een geldige verblijfstitel die door de verantwoordelijke 
lidstaat is afgegeven.

Artikel 19, lid 3, tevens bekend als de “terugkeerregel”, bepaalt dat:

... de in artikel 18, lid 1, onder c) en d), bepaalde verplichtingen komen te vervallen wanneer de 
verantwoordelijke lidstaat, bij een verzoek om terugname van een verzoeker of een andere persoon 
als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), kan aantonen dat de betrokkene het grondgebied van de 
lidstaten heeft verlaten op grond van een terugkeerbesluit dat of een verwijderingsmaatregel die is 
afgegeven na de intrekking of de afwijzing van het verzoek.

In artikel 20, lid 5, worden ook regels voor beëindiging van verantwoordelijkheden vastgesteld. Zoals uiteengezet 
in Verplichting tot terugname van de verzoeker om de Dublinprocedure uit te voeren, is de lidstaat in bijzondere 
gevallen verplicht een verzoeker terug te nemen om de procedure voor het bepalen van de verantwoordelijke 
lidstaat te kunnen afwikkelen. Indien de lidstaat die verzocht is om de verzoeker terug te nemen de beëindiging 
van de verantwoordelijkheid kan vaststellen overeenkomstig artikel 19, lid 1, of artikel 19, lid 2, komt de 
verplichting om de verzoeker terug te nemen te vervallen.

Bijlage II bij de Uitvoeringsverordening bevat de volgende lijst van bewijsmiddelen en indirecte bewijzen met 
betrekking tot beëindiging van de verantwoordelijkheden op grond van artikel 19, leden 2 en 3, en artikel 20, 
lid 5.

(5) Arrest van het HvJ-EU van 7 juni 2016, George Karim tegen Migrationsverkert, C-155/15.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10477940
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Bewijsmiddelen voor beëindiging van de verantwoordelijkheid – Artikel 19, 
lid 2, Artikel 19, lid 3, en Artikel 20, lid 5

Vertrek van het grondgebied van 
de lidstaten (artikel 19, lid 2)

Uitreisstempel

Uittreksels uit de registers 
van het derde land (bewijs 

van het verblijf)

Vervoerbewijs aan de 
hand waarvan het vertrek 

of de inreis via een 
buitengrens formeel kan 

worden vastgesteld

Rapportage/bevestiging 
van de lidstaat via welke de 
verzoeker het grondgebied 

van de lidstaten heeft verlaten

Stempel van een aan een 
lidstaat grenzend derde land, 

rekening houdend met de 
reisroute van de verzoeker 

en de datum waarop de 
grens werd overschreden

Vingerafdrukken, wanneer 
de autoriteiten deze 

hebben moeten nemen 
bij overschrijding van 

de buitengrens

Vertrek van het grondgebied 
van de lidstaten (artikel 20, 

lid 5, en artikel 19, lid 2)

Uitreisstempel

Uittreksels uit de registers 
van het derde land (bewijs 

van het verblijf)

Uitreisstempel van een aan 
een lidstaat grenzend derde 
land, rekening houdend met 

de reisroute van de verzoeker 
en de datum waarop de 

grens werd overschreden

Vingerafdrukken, wanneer 
de autoriteiten deze 

hebben moeten nemen 
bij overschrijding van 

de buitengrens

Schriftelijk bewijs van de 
autoriteiten ter staving van de 
daadwerkelijke verwijdering 

van de vreemdeling

Verwijdering van het 
grondgebied van de 

lidstaten (artikel 19, lid 3)

Schriftelijk bewijs van de 
autoriteiten ter staving van de 
daadwerkelijke verwijdering 

van de vreemdeling

Uitreisstempel

Bevestiging van de 
informatie met betrekking 

tot verwijdering door 
het derde land

Uitreisstempel

Een uitreisstempel in een paspoort geldt in meerdere gevallen als bewijs. Bij het onderzoeken van de criteria 
in verband met binnenkomst of verblijf in een andere lidstaat, moet de dossierbehandelaar controleren of er 
uitreisstempels in het paspoort staan.

Uittreksels uit de registers van derde landen

Eventuele officiële documenten, zoals register- en bestandenuittreksels van het derde land, die informatie 
verschaffen over een verblijf in een derde land, of officiële documenten die de verklaringen hierover van de 
verzoeker staven, kunnen worden gebruikt als bewijs ter staving van de beëindiging van de verantwoordelijkheid.

Vervoerbewijs aan de hand waarvan het vertrek of de inreis via een buitengrens formeel 
kan worden vastgesteld

Vervoerbewijzen (vliegtuig, trein, bus enz.) aan de hand waarvan het vertrek uit een lidstaat of een derde 
land of de inreis via een buitengrens formeel kan worden vastgesteld vormen bewijs en moeten door een 
dossierbehandelaar in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van de verantwoordelijkheid.
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Rapportage/bevestiging door de lidstaat via welke de verzoeker het grondgebied van de 
lidstaten verlaten heeft

Bevestiging van de lidstaat via welke de verzoeker het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten geldt als 
bewijs. Indien die bevestiging al beschikbaar is of beschikbaar wordt na overleg met de andere lidstaat, kan die de 
beëindiging van de verantwoordelijkheid aantonen.

Schriftelijk bewijs van de autoriteiten ter staving van de daadwerkelijke verwijdering van 
de vreemdeling

Bevestiging van de lidstaat die de betrokkene heeft verwijderd geldt als bewijs. Indien die bevestiging al 
beschikbaar is of beschikbaar wordt na overleg met de andere lidstaat, kan dat bewijs de beëindiging van de 
verantwoordelijkheid staven.

Bevestiging van de informatie met betrekking tot verwijdering door het derde land

Bevestiging van het derde land waarnaar de betrokkene werd verwijderd of is teruggekeerd, geldt als bewijs. 
Indien die bevestiging al beschikbaar is of beschikbaar wordt tijdens de Dublinprocedure, kan dat bewijs de 
beëindiging van de verantwoordelijkheid staven.

(Uitreis)stempel van een aan een lidstaat grenzend derde land, rekening houdend met de 
reisroute van de verzoeker en de datum waarop de grens werd overschreden

Een stempel in een paspoort geldt in meerdere gevallen als bewijs. Indien de stempel is aangebracht door 
een aan een lidstaat grenzend land, moet de dossierbehandelaar onderzoeken op welke datum de grens werd 
overschreden, en daarbij rekening houden met de door de verzoeker genomen route. Als de binnenkomst 
via een buitengrens plaatsvond na de datum van de uitreisstempel in een paspoort en de binnenkomst niet 
geautoriseerd was, is de uitreisstempel bewijs van illegale binnenkomst.

Vingerafdrukken

Afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden verzameld, kunnen vingerafdrukken dienen als 
bewijsmiddelen of indirecte bewijzen. Als de vingerafdrukken verzameld worden in verband met het 
overschrijden van de buitengrens, of in verband met een verzoek om internationale bescherming, gelden de 
vingerafdrukken als bewijs. Aan het verzoek gehechte vingerafdrukken helpen de aangezochte lidstaat de 
nationale gegevensbank te doorzoeken teneinde de betrokkene te identificeren.
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Indirecte bewijzen met betrekking tot beëindiging van de 
verantwoordelijkheid – Artikel 19, lid 2, Artikel 19, lid 3, en Artikel 20, lid 5)

Vertrek van het grondgebied van 
de lidstaten (artikel 19, lid 2)

Gedetailleerde en 
verifieerbare verklaringen 

van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

een andere lidstaat

Uitreisstempel waarbij 
de betrokken verzoeker 
het grondgebied van de 

lidstaten voor ten minste drie 
maanden heeft verlaten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten; 
afspraakkaarten voor arts, 
tandarts enz.; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

mensensmokkelaar of een 
reisbureau of andere indirecte 

bewijzen van dezelfde aard

Vertrek van het grondgebied 
van de lidstaten (artikel 20, 

lid 5, en artikel 19, lid 2)

Gedetailleerde en 
verifieerbare verklaringen 

van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

een andere lidstaat

Uitreisstempel waarbij 
de betrokken verzoeker 
het grondgebied van de 

lidstaten voor ten minste drie 
maanden heeft verlaten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten; 
afspraakkaarten voor arts, 
tandarts enz.; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

mensensmokkelaar of een 
reisbureau of andere indirecte 

bewijzen van dezelfde aard

Verwijdering van het 
grondgebied van de 

lidstaten (artikel 19, lid 3)

Verifieerbare verklaringen 
van de verzoeker

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, 

zoals het UNHCR

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door 

gezinsleden, reisgenoten

Uitreisstempel waarbij 
de betrokken verzoeker 
het grondgebied van de 

lidstaten voor ten minste drie 
maanden heeft verlaten

Vingerafdrukken, behalve 
wanneer de autoriteiten 

deze hebben moeten 
nemen bij overschrijding 

van de buitengrens

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 

toegangsbewijzen voor 
openbare of particuliere 

instellingen in de lidstaten; 
afspraakkaarten voor arts, 
tandarts enz.; gegevens die 
aantonen dat de verzoeker 

gebruik heeft gemaakt 
van de diensten van een 

mensensmokkelaar of een 
reisbureau of andere indirecte 

bewijzen van dezelfde aard
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Door de verzoeker verstrekte gedetailleerde en verifieerbare informatie

Gedetailleerde en verifieerbare verklaringen over de omstandigheden van de binnenkomst of het verblijf buiten 
het grondgebied van de lidstaten kunnen als indirect bewijs dienen. De verzoeker kan tijdens het persoonlijk 
gesprek informatie verstrekken over zijn of haar verblijf in een derde land, een eerder asielverzoek enz. Raadpleeg 
voor onderwerpen die tijdens het gesprek ter sprake moeten worden gebracht om relevante informatie te 
verzamelen over de reisroute, eerdere asielverzoeken en de mogelijke beëindiging van de verantwoordelijkheid 
Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals het 
UNHCR

De lidstaten kunnen de door internationale organisaties verstrekte informatie gebruiken om hun verzoeken te 
staven. Rapportage of bevestiging van de informatie door een internationale organisatie kan het verzoek verder 
staven. De aangezochte lidstaat neemt deze documenten in overweging en voert de relevante controle/het 
relevante onderzoek uit.

Rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten

Samenhangende, verifieerbare en voldoende gedetailleerde verklaringen met betrekking tot de reisroute van de 
verzoeker kunnen ook verzoeken en de verklaringen van de verzoeker staven.

Rapportage/bevestiging van de informatie door een andere lidstaat

Indien een andere lidstaat (niet de lidstaat via welke de verzoeker het grondgebied heeft verlaten) een rapport 
kan overleggen of de informatie met betrekking tot het vertrek van de persoon van het grondgebied van de 
lidstaten kan bevestigen, kan deze informatie als indirect bewijs worden beschouwd.

Uitreisstempel

Bij het onderzoeken van de criteria in verband met binnenkomst of verblijf in een andere lidstaat, moet de 
dossierbehandelaar controleren of er uitreisstempels in het paspoort staan. Indien de stempel is aangebracht 
door een aan een lidstaat grenzend land, moet de dossierbehandelaar onderzoeken op welke datum de 
grens werd overschreden, en daarbij rekening houden met de door de verzoeker genomen route. De 
dossierbehandelaar moet ook de periode onderzoeken waarin de verzoeker zich buiten het grondgebied van de 
lidstaten heeft opgehouden.

Vingerafdrukken

Afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden verzameld, kunnen vingerafdrukken dienen als 
bewijsmiddelen of indirecte bewijzen. Als de vingerafdrukken verzameld worden in verband met het 
overschrijden van de buitengrens of in verband met een verzoek om internationale bescherming, dienen de 
vingerafdrukken als bewijs. Aan het verzoek gehechte vingerafdrukken helpen de aangezochte lidstaat de 
nationale gegevensbank te doorzoeken teneinde de betrokkene te identificeren.

Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen enz.

Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, toegangsbewijzen voor openbare of particuliere instellingen in de lidstaten, 
afspraakkaarten voor arts, tandarts; gegevens die aantonen dat de verzoeker gebruik heeft gemaakt van de 
diensten van een reisbureau of andere indirecte bewijzen van dezelfde aard, en gegevens die aantonen dat de 
persoon gebruik heeft gemaakt van de diensten van een mensensmokkelaar:

Indien de verzoeker verklaart dat hij of zij het land is ingereisd via een derde land, of in een andere lidstaat 
heeft verbleven gedurende een periode van meer dan vijf maanden, kan het verblijf in een andere lidstaat of 
het verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten worden gestaafd met de bovengenoemde documenten, die 
indirecte bewijzen vormen. Indien de verzoeker in het bezit is van een van de bovengenoemde stukken, kunnen 
deze vervoerbewijzen, toegangsbewijzen enz. de verklaringen van de verzoeker met betrekking tot het verblijf in 
een andere lidstaat of in een derde land staven en als bewijs dienen ter staving van het verzoek tot overname of 
terugname.
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Ander bewijs

Voor de behandeling van de zaak kan de dossierbehandelaar ander bewijs in aanmerking nemen om 
de verblijfsduur van een persoon in een derde land te verifiëren: vervoerbewijzen, hotelrekeningen, 
toegangsbewijzen voor openbare of particuliere instellingen, afspraakkaarten voor arts, tandarts, gegevens die 
aantonen dat de verzoeker gebruik heeft gemaakt van de diensten van een reisbureau of een mensensmokkelaar. 
Deze bewijsmiddelen kunnen worden gebruikt als ze overeenkomen met de verklaringen van de verzoeker en de 
informatie die tijdens het persoonlijk gesprek verstrekt is met betrekking tot zijn of haar reisroutes, verblijfplaats 
enz.
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Specifieke overwegingen met betrekking tot Dublinoverdrachten  

[terug naar checklist]

Dublin III-verordening

Artikel 3, lid 2, tweede alinea, 
artikel 17, lid 1

De verzoekende lidstaat moet nagaan of de overdracht naar de aangezochte lidstaat kan plaatsvinden.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, van de Dublin III-verordening kan de overdracht niet plaatsvinden 
indien “ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers 
in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in 
de zin van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie”. Het HvJ-EU heeft in zijn 
arrest van 16 februari 2017 in de zaak C.K. e.a. tegen Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië(6) (hierna 
C.K. e.a.), verduidelijkt dat de onmogelijkheid van overdrachten niet alleen van toepassing is op gevallen 
van “systeemfouten”, maar ook als de overdracht zelf een bewezen risico op onmenselijke of vernederende 
behandelingen voor de overgedragen persoon met zich meebrengt in de zin van artikel 4 van het Handvest. 
Bovendien kan de lidstaat voordat de overdracht plaatsvindt altijd gebruik maken van de discretionaire bepaling 
indien er redenen blijken te zijn om een verzoeker niet aan een andere lidstaat over te dragen. Bijvoorbeeld 
familiebanden die in de huidige lidstaat zijn gevonden, gezondheidsproblemen enz. die geen risico op schending 
van artikel 4 van het Handvest inhouden. Voor de toepassing van de “soevereiniteitsbepaling” in dergelijke 
gevallen kunnen ook nationale richtsnoeren bestaan.

Beoordeling van de informatie

Zoals het HvJ-EU heeft verklaard in C.K. e.a., mogen de autoriteiten van de lidstaat niet verdergaan met de 
overdracht in geval van een reëel en te verwachten risico op behandeling in strijd met artikel 4 van het Handvest 
of artikel 3 van het EVRM.

In C.K. e.a. nam het HvJ-EU de uitzonderlijke gezondheidssituatie in aanmerking, die verband houdt met artikel 4 
van het Handvest indien “de overdracht van een asielzoeker met een ernstige mentale of lichamelijke aandoening 
een reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van 
die asielzoeker zou inhouden, zou die overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van 
dat artikel vormen” (punt 74).

De respectieve normen inzake bewijsvoering en de mogelijke effecten van het beginsel van wederzijds 
vertrouwen zijn nog niet volledig opgehelderd door het HvJ-EU. In het arrest C.K. e.a. verduidelijkte het HvJ-EU 
dat wederzijds vertrouwen niets mag afdoen aan de absolute aard van de bescherming die wordt verleend 
krachtens artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Er moet echter worden opgemerkt dat zowel 
het HvJ-EU als het EHRM de lat behoorlijk hoog leggen bij het concreet beoordelen van wat “systematische 
tekortkomingen” of “reëel en te verwachten risico” op behandeling in strijd met artikel 4 van het Handvest en 
artikel 3 van het EVRM zijn. Uit het arrest van het HvJ-EU in de zaak N.S. blijkt dat het wederzijds vertrouwen 
niet in gevaar mag worden gebracht door systematisch in elke Dublinprocedure te onderzoeken of de 
verantwoordelijke lidstaat al zijn verplichtingen in het kader van het CEAS nakomt. Uit de jurisprudentie van het 
EHRM blijkt tevens dat om tot een reëel risico op onmenselijke en vernederende behandeling te komen, er in de 
verantwoordelijke lidstaat sprake moet zijn van zeer ernstige situaties (zie met name het arrest van het EHRM van 
21 januari 2011 M.S.S. tegen België en Griekenland(7), punten 252, 263 en 249).

(6) Arrest van het HvJ-EU van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, C-578/16 PPU.
(7) Arrest van het EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. tegen België en Griekenland, nr. 30696/09, punten 252, 263 en 249.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5249093
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-103050"]}
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In deze context zijn met name de volgende arresten van belang: het gevoegde arrest van het HvJ-EU van 
21 december 2011 in de gevoegde zaken N.S. e.a. en M.E. e.a.(8); het arrest van het HvJ-EU van 19 maart 2019, 
Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik Deutschland(9); het arrest van het EHRM van 21 januari 2011, M.S.S. 
tegen België en Griekenland(10); het arrest van het EHRM van 4 november 2014, Tarakhel tegen Zwitserland(11).

Bijgevolg kan er sprake zijn van een schending van artikel 4 van het Handvest (of respectievelijk artikel 3 van 
het EVRM), met name als er geen toegang is tot de asielprocedure in de verantwoordelijke lidstaat of als de 
(individuele) opvangvoorzieningen neerkomen op een dergelijke schending, met inbegrip van het risico om bij 
aankomst willekeurig in hechtenis te worden genomen, of als de verzoeker zou worden blootgesteld aan een 
ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest.

Met name in gevallen waarbij gezinnen of kwetsbare personen zijn betrokken, kan het noodzakelijk zijn 
om specifieke individuele waarborgen van de autoriteiten van de aangezochte lidstaat te verkrijgen als er 
aanwijzingen zijn dat een overdracht naar die lidstaat zonder die waarborgen een risico op schending van 
artikel 4 van het Handvest zou kunnen inhouden. De dossierbehandelaar moet mogelijk een beoordeling maken 
van de juridische en feitelijke situatie in de lidstaat waaraan de verzoeker individueel wordt overgedragen. In 
een dergelijke situatie zou het ontbreken van die waarborgen het besluit tot de Dublinoverdracht onwettig 
kunnen maken en in verband met beroepsprocedures door de verzoeker kunnen worden ingeroepen. In de 
individuele beoordeling moeten deze waarborgen worden onderscheiden van de wijze van overdracht en 
de respectieve verplichting om voorafgaand aan de overdacht gegevens uit te wisselen overeenkomstig de 
artikelen 31 en 32 van de Dublin III-verordening, alsook van andere schendingen van de mensenrechten tijdens 
de overdrachtsprocedure.

(8) Arrest van het HvJ-EU van 21 december 2011, N.S. e.a. tegen Secretary of State for the Home Department en M.E. e.a. tegen Refugee 
Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10.

(9) Arrest van het HvJ-EU van 19 maart 2019 in, Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik Deutschland, zaak C-163/17.
(10) Arrest van het EHRM van 21 januari 2011, M.S.S. tegen België en Griekenland, nr. 30696/09.
(11) Arrest van het EHRM van 4 november 2014, Tarakhel tegen Zwitserland, nr. 29217/12.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244949
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-103050"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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Bijlage I – Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: 
verwantschapsrelaties

Kwesties met betrekking tot de eenheid van het gezin die tijdens het gesprek aan bod moeten komen

De hier genoemde punten zijn niet bedoeld als voorstel voor de wijze waarop de dossierbehandelaar vragen 
moet stellen of formuleren, maar eerder als geheugensteuntje voor de kwesties die eventueel besproken 
moeten worden, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het verzoek, om de informatie te 
vergaren die noodzakelijk is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.

De verwantschapsrelaties onderzoeken en vaststellen

 □ De aanwezigheid van een of meer gezins- of familieleden in andere lidstaten

 □ De persoonsgegevens van de gezins- of familieleden

 □ Andere gegevens van de gezins- of familieleden met betrekking tot het huidige onderkomen (bv. 
contactgegevens)

 □ Hoe de verzoeker en de gezins- of familieleden verwant zijn

 □ Wanneer een echtgenoot bij de zaak betrokken is, details over de wijze waarop deze relatie tot stand is 
gekomen (wanneer, waar, hoe)

 □ In geval van familieleden moet de afhankelijkheid onderzocht worden (zie hieronder)

 □ De status die de gezins- of familieleden hebben in de andere lidstaat

 □ De omstandigheden waarin ze van elkaar zijn gescheiden

 □ Informatie over het contact tussen de verzoeker en de andere leden, met name sinds ze van elkaar zijn 
gescheiden

 □ Eventuele ondersteunende documenten in verband met de verwantschapsrelatie

 □ Schriftelijke instemming van de betrokkenen

Afhankelijkheid

De bovengenoemde kwesties onder het kopje verwantschapsrelaties moeten voor zover van toepassing 
worden onderzocht. Ook moet worden beoordeeld of er sprake is van afhankelijkheid tussen de verzoeker en 
eventuele in een andere lidstaat verblijvende familieleden.

Als er sprake is van afhankelijkheid, moet informatie worden vergaard over:

 □ Wie precies de afhankelijke personen zijn

 □ De oorzaak van de afhankelijkheid

 □ De soort afhankelijkheid

 □ De wijze waarop de persoon of personen afhankelijk is/zijn

 □ Wie voor de verzoeker/afhankelijke persoon zorgde in het land van herkomst/de voormalige gewone 
verblijfplaats

 □ Wie voor de verzoeker/afhankelijke persoon zorgde tijdens de reis en in het land van opvang

 □ Welke moeilijkheden de afhankelijke persoon in zijn of haar dagelijks leven ondervindt. Of de verzoeker in 
staat is om voor het familielid te zorgen en hoe

 □ Wanneer de verzoeker de afhankelijke persoon is, of de andere persoon in staat is om voor de verzoeker 
te zorgen en hoe

 □ Eventuele ondersteunende documenten in verband met de afhankelijkheidssituatie, bv. medische 
rapporten, documenten, psychologische of maatschappelijke rapporten

 □ Schriftelijke instemming van de betrokkenen
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Niet-begeleid kind

 □ Eventuele ondersteunende documenten in verband met de verwantschapsrelaties

 □ Eventuele ondersteunende documenten in verband met de minderjarige leeftijd van de verzoeker, met 
name als de verzoeker bijna 18 jaar oud is (bv. legitimatiebewijs of geboorteakte)

 □ Informatie over de aard van de relatie tussen de minderjarige en het familielid in het land van herkomst 
(tante, oom, grootmoeder, grootvader)

 □ Vermogen van het familielid om voor het kind te zorgen

 □ Het welzijn en de sociale ontwikkeling van het kind

 □ Veiligheids- en beveiligingsoverwegingen, met name wanneer de kans bestaat dat het slachtoffer is 
geweest of kan worden van mensenhandel

 □ Standpunten van het kind, rekening houdend met zijn of haar leeftijd en maturiteit en culturele 
achtergrond

Discretionaire bepalingen: soevereiniteitsbepaling

 □ Bezwaren van de verzoeker om te worden overgedragen aan een land dat mogelijk de verantwoordelijke 
lidstaat is. De bezwaren kunnen verband houden met persoonlijke redenen (gezin, gezondheid) en/of met 
de algemene situatie in de verantwoordelijke lidstaat

 □ Aanwezigheid in de lidstaat van gezinsleden die (g)een verzoek om internationale bescherming hebben 
ingediend

 □ Redenen voor deze bezwaren

Discretionaire bepalingen: humanitaire bepaling

 □ De aanwezigheid in een andere lidstaat van andere familierelaties dan de eerder onderzochte relaties

 □ De persoonsgegevens van die persoon/personen

 □ Andere gegevens van die persoon/personen in verband met de huidige verblijfplaats (bv. adres)

 □ De precieze soort relatie/het contact tussen de verzoeker en deze persoon/personen in het land van 
herkomst

 □ De status die deze persoon/personen heeft/hebben in de andere lidstaat

 □ De omstandigheden waarin ze van elkaar zijn gescheiden

 □ Informatie over de relatie/het contact tussen de verzoeker en deze persoon/personen, met name sinds ze 
van elkaar zijn gescheiden

 □ Redenen waarom ze herenigd willen worden

 □ Eventuele ondersteunende documenten

 □ Eventuele ondersteunende documenten, zoals medische documenten, foto’s, vervoerbewijzen van 
eventuele bezoeken van de andere persoon om de verzoeker te ontmoeten

 □ Schriftelijke instemming van beide partijen
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Bijlage II – Aspecten om tijdens het gesprek te onderzoeken: 
binnenkomst, verblijf en eerdere verzoeken

Aspecten die tijdens het gesprek onderzocht moeten worden met betrekking tot verblijf, visum, illegale 
binnenkomst en illegaal verblijf, eerdere asielverzoeken en beëindiging van de verantwoordelijkheid.

De hier genoemde punten zijn niet bedoeld als voorstel voor de wijze waarop de dossierbehandelaar vragen 
moet stellen of formuleren, maar eerder als geheugensteuntje voor de kwesties die eventueel besproken 
moeten worden, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het verzoek, om de informatie te 
vergaren die noodzakelijk is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.

Indien formeel bewijs ter staving van de verklaringen van de verzoeker ontbreekt, moet de verzoekende 
lidstaat alle redelijke inspanningen verrichten om volledige verklaringen over de reisroute te verkrijgen door 
tijdens het gesprek gedetailleerde vragen te stellen.

Het is heel belangrijk om aan het einde van het gesprek de volledige reisroute van de verzoeker te kennen.

Reisroute

Met betrekking tot de reisroute vergaart de dossierbehandelaar informatie over:

 □ Eventuele relevante documenten die de verzoeker mogelijk heeft in verband met zijn of haar reisroute 
en afhankelijk van de wijze waarop hij of zij heeft gereisd (bv. paspoort, vliegtickets, bus- of treinkaartjes, 
instapkaarten)

 □ Waar en wanneer de reis begon

 □ De landen waar de verzoeker tijdens zijn of haar reis is geweest

 □ De wijze waarop de verzoeker heeft gereisd en de documenten die hij of zij voor het reizen heeft gebruikt 
Dit omvat de omstandigheden van het vertrek, doorreizen en aankomst en tevens de door de verzoeker 
gebruikte vervoersmiddelen

 □ De wijze waarop hij of zij de grens overschreden heeft

 □ Of hij of zij documenten voor het overschrijden van de grens had

 □ De reisdata Het is vaak lastig voor verzoekers om de precieze data op te geven; het tijdsbestek is echter 
belangrijke informatie

 □ Andere mensen met wie de verzoeker eventueel samen heeft gereisd

Verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat

 □ Verblijfsduur in elke plaats/elk land

 □ Status die de verzoeker in die landen had

 □ Of de persoon om internationale bescherming heeft verzocht in een andere lidstaat

 □ Als de persoon om internationale bescherming heeft verzocht, waar en wanneer hij of zij het verzoek 
heeft ingediend

 □ Nauwkeurige beschrijving van de procedure

 □ Het resultaat van dit verzoek

 □ Eventuele documentatie in verband met het verzoek
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Verblijfstitel afgegeven aan de verzoeker

 □ Of er een verblijfstitel is afgegeven aan de verzoeker

 □ Welke lidstaat de verblijfstitel heeft afgegeven

 □ Wanneer de verblijfstitel werd afgegeven

 □ De geldigheidsduur van de verblijfstitel

 □ Het type verblijfstitel

 □ De tijd tussen de vervaldatum van de verblijfstitel en het verzoek om internationale bescherming

 □ Op welke grond de verblijfstitel werd afgegeven

Visum afgegeven aan de verzoeker

 □ Of een visum werd afgegeven aan de verzoeker

 □ Welke lidstaat het visum heeft afgegeven

 □ Of het visum door een lidstaat werd afgegeven namens een andere lidstaat

 □ Wanneer het visum werd afgegeven

 □ De geldigheidsduur van het visum

 □ Het type visum dat werd afgegeven

 □ Of de persoon het gebruikt heeft om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen/er te verblijven

 □ De tijd tussen de vervaldatum van het visum en het verzoek om internationale bescherming

 □ Of er nog andere soorten visa aan de verzoeker zijn afgegeven

Beëindiging van de verantwoordelijkheid van een lidstaat

 □ Of de persoon het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten

 □ De periode dat buiten het grondgebied van de lidstaten is verbleven

 □ Datum van vertrek van en binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten

 □ Bestemming (land van herkomst of een ander land)

 □ Vervoermiddelen

 □ Verblijfsduur in het derde land

 □ Waarom de verzoeker het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten

 □ Of de verzoeker eventuele ondersteunende documenten bezit

 □ Reisomstandigheden, of hij of zij alleen reisde of dat de reis door een andere lidstaat was geregeld
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Bijlage III – Overzichtstabellen voor de lijst van bewijsmiddelen en 
indirecte bewijzen – Eenheid van het gezin

Bewijsmiddelen Niet-begeleide 
minderjarige 
Artikel 8

Gezinsleden die 
internationale 
bescherming 
genieten 
Artikel 9

Gezinsleden die 
om internationale 
bescherming 
verzoeken 
Artikel 10

Schriftelijke bevestiging van de 
informatie door de andere lidstaat

✓ ✓ ✓

Registeruittreksels ✓ ✓ ✓

Verblijfstitels afgegeven aan het gezinslid ✓ ✓

Voorlopige verblijfsvergunning afgegeven 
aan het gezinslid

✓

Bewijs dat de personen verwant zijn 
(indien voorhanden)

✓ ✓ ✓

Indien dit niet voorhanden is, en 
indien noodzakelijk, een DNA- of 
bloedonderzoek

✓ ✓

Instemming van de betrokkenen ✓ ✓

Indirecte bewijzen Niet-begeleide 
minderjarige 
Artikel 8

Gezinsleden die 
internationale 
bescherming 
genieten 
Artikel 9

Gezinsleden die 
om internationale 
bescherming 
verzoeken
Artikel 10

Verifieerbare informatie van de 
verzoeker

✓ ✓ ✓

Verklaringen van de betrokken 
gezinsleden

✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door een internationale 
organisatie, zoals het UNHCR

✓ ✓ ✓
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Bijlage IV – Overzichtstabellen voor de lijst van bewijsmiddelen en 
indirecte bewijzen – Verblijf, visum, illegale binnenkomst en illegaal 
verblijf van ten minste vijf maanden/legale binnenkomst

Bewijsmiddelen Geldige of 
verlopen 
verblijfstitels
Artikel 12, 
leden 1, 3, 4

Geldig of 
verlopen 
visum
Artikel 12, 
leden 2, 3, 4

Illegale 
binnenkomst
Artikel 13, lid 1

Verblijf in een 
lidstaat van 
ten minste vijf 
maanden
Artikel 13, lid 2

Legale 
binnenkomst 
op het 
grondgebied 
via een 
buitengrens
Artikel 14

Verblijfstitel (geldig of verlopen, 
voor zover van toepassing) 

✓

Afgegeven visum (geldig of 
verlopen)

✓

Uittreksel uit het 
vreemdelingenregister of uit 
soortgelijke registers

✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door de lidstaat die de 
verblijfstitel heeft afgegeven 

✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door de lidstaat die het 
visum heeft afgegeven

✓

Positieve match (treffer) 
doorgegeven door het VIS

✓

Inreisstempel (of soortgelijke 
aantekening) in een reisdocument 
of in een vals of vervalst paspoort

✓ ✓

Uitreisstempel van een aan 
een lidstaat grenzend land/of 
uitreisstempel van de lidstaat 

✓ ✓

Vervoerbewijs aan de hand 
waarvan de inreis via een 
buitengrens formeel kan worden 
vastgesteld 

✓ ✓

Verblijfsvergunning afgegeven 
terwijl het verzoek om een 
verblijfstitel in behandeling is

✓

Uitnodigingen het grondgebied te 
verlaten of besluit tot verwijdering 
die met vijf maanden tussentijd 
of meer zijn vastgesteld, waaraan 
geen gevolg is gegeven 

✓

Uittreksel uit de registers van 
ziekenhuizen, gevangenissen, 
gesloten opvangcentra

✓

Treffer in Eurodac (categorie 2) 
of vingerafdrukken die worden 
verzameld in verband met een 
illegale binnenkomst 

✓
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Indirecte bewijzen Geldige of 
verlopen 
verblijfstitels
Artikel 12, 
leden 1, 3, 4

Geldig of 
verlopen 
visum
Artikel 12, 
leden 2, 3, 4

Illegale 
binnenkomst
Artikel 13, 
lid 1

Verblijf in 
een lidstaat 
van ten 
minste vijf 
maanden
Artikel 13, 
lid 2

Legale 
binnenkomst 
op het 
grondgebied 
via een 
buitengrens
Artikel 14

Gedetailleerde en verifieerbare 
verklaringen van de verzoeker

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rapportage/bevestiging 
van de informatie door een 
internationale organisatie, zoals 
het UNHCR 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door de lidstaat die 
de verblijfstitel of het visum niet 
heeft afgegeven

✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door gezinsleden, 
reisgenoten enz.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rapportage/bevestiging van 
de informatie door een andere 
lidstaat of door een derde land

✓ ✓

Rapportage/bevestiging van 
de informatie door een niet-
gouvernementele organisatie, 
bijvoorbeeld een organisatie 
die zorgt voor onderdak voor 
behoeftigen

✓

Vingerafdrukken, behalve indien 
deze verzameld zijn bij het 
overschrijden van de buitengrens

✓ ✓ ✓

Vervoerbewijzen, 
hotelrekeningen, 
toegangsbewijzen, 
afspraakkaarten, informatie 
waaruit blijkt dat gebruik 
gemaakt is van diensten of 
gelijksoortige indirecte bewijzen 
enz.

✓ ✓ ✓
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Bijlage V – Overzichtstabellen voor de lijst van bewijsmiddelen 
en indirecte bewijzen – Eerdere verzoeken om internationale 
bescherming, vertrek van het grondgebied en verwijderingen

Bewijsmiddelen Vertrek van het 
grondgebied van de 
lidstaten
Artikel 19, lid 2, 
artikel 20, lid 5

Verwijdering van het 
grondgebied van de 
lidstaten
Artikel 19, lid 3

Eerdere 
asielverzoeken
Artikel 18, lid 1, 
onder b), c), d); 
artikel 20, lid 5

Uitreisstempel ✓ ✓

Uittreksel uit het register van het derde 
land (bewijs van het verblijf)

✓

Vervoerbewijs aan de hand waarvan het 
vertrek of de inreis via een buitengrens 
formeel kan worden vastgesteld

✓

Rapportage/bevestiging door de lidstaat 
via welke de verzoeker het grondgebied 
van de lidstaten verlaten heeft 

✓

Uitreisstempel van een derde land dat 
grenst aan een lidstaat

✓

Inreisstempel (of soortgelijke 
aantekening) in een reisdocument

✓

Treffer in Eurodac (categorie 1) of 
vingerafdrukken die zijn verzameld 
in verband met een verzoek om 
internationale bescherming 

✓

Bij de indiening van een verzoek 
genomen vingerafdrukken

✓

Door de verzoeker ingediend formulier ✓

Door de autoriteiten opgesteld proces-
verbaal

✓

Uittreksel uit relevante registers en 
bestanden

✓

Schriftelijk verslag van de autoriteiten 
als bewijs van indiening van een verzoek

✓

Schriftelijk bewijs van de autoriteiten 
ter staving van de daadwerkelijke 
verwijdering van de vreemdeling

✓ ✓

Bevestiging van de informatie met 
betrekking tot verwijdering door het 
derde land

✓



74 PRAKTISCHE GIDS VAN HET EASO OVER DE UITVOERING VAN DE DUBLIN III-VERORDENING 

Indirecte bewijzen Vertrek van het 
grondgebied van de 
lidstaten
Artikel 19, lid 2, 
artikel 20, lid 5

Verwijdering van het 
grondgebied van de 
lidstaten
Artikel 19, lid 3

Eerder asielverzoek
Artikel 18, lid 1, 
onder b), c), d); 
artikel 20, lid 5

Gedetailleerde en verifieerbare 
verklaringen van de verzoeker

✓ ✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door een internationale 
organisatie, zoals het UNHCR 

✓ ✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door een andere lidstaat

✓ ✓

Rapportage/bevestiging van de 
informatie door gezinsleden, 
reisgenoten

✓ ✓ ✓

Uitreisstempel waarbij de verzoeker het 
grondgebied van de lidstaten gedurende 
ten minste drie maanden heeft verlaten

✓ ✓

Vingerafdrukken, behalve indien deze 
verzameld zijn bij het overschrijden van 
de buitengrens

✓ ✓

Vervoerbewijzen, hotelrekeningen, 
toegangsbewijzen, afspraakkaarten, 
informatie waaruit blijkt dat gebruik 
gemaakt is van diensten of gelijksoortige 
indirecte bewijzen enz.

✓ ✓
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REFERENTIES

 ► verwijzingen naar wetgeving, relevante jurisprudentie en aanvullende 
hulpmiddelen
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Verwijzingen naar wetgeving en relevante jurisprudentie

Dit overzicht van verwijzingen naar wetgeving en jurisprudentie heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het is een 
praktisch hulpmiddel waarmee de dossierbehandelaar wordt gewezen op enkele van de belangrijkste bepalingen 
en de meest relevante jurisprudentie. Uitspraken met betrekking tot de toepassing van de Dublin III-verordening 
die reeds gecodificeerd zijn in de Dublin III-verordening maken geen deel uit van dit overzicht.

Onderstaande verwijzingen zijn thematisch georganiseerd. Waar mogelijk worden er voor de jurisprudentie en 
aanvullende rechtsinstrumenten hyperlinks gebruikt.

Rechtskader en toepassingsgebied van het Dublinsysteem

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Dublin III-
verordening

Uitvoerings-
verordening

Eurodac II- 
verordening

Over snelle bepaling van de verantwoordelijke lidstaat/daadwerkelijke toegang tot de 
procedures voor het verlenen van internationale bescherming:

• HvJ-EU, arrest van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, 
C-578/16 PPU

Daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het verlenen van internationale 
bescherming (geen expliciet besluit tot diepgaand onderzoek van het verzoek 
noodzakelijk):

• HvJ-EU, arrest van 4 oktober 2018, Bahtiyar Fathi tegen Predsedatel na 
Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-56/17

Over het toepassingsgebied van de Dublin III-verordening: de terugnameprocedure is 
niet van toepassing op personen die internationale bescherming genieten:

• HvJ-EU, beschikking van het Hof van 5 april 2017, Daher Muse Ahmed 
tegen Bundesrepublik Deutschland, C-36/17

Het feit dat een lidstaat het voornemen om zich terug te trekken uit de Europese 
Unie kenbaar heeft gemaakt verplicht de lidstaat die met het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat is belast er niet toe het verzoek om internationale 
bescherming zelf te behandelen:

• HvJ-EU, arrest van 23 januari 2019, M.A. e.a. tegen The International Protection 
Appeals Tribunal e.a., C-661/17

Nationale jurisprudentie

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0056
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0661
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Criteria voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikelen 8 tot en 
met 17

Dublin III-
verordening

De verzoeker kan aanvoeren dat criteria in hoofdstuk III van de Dublin III-verordening 
onjuist zijn toegepast:

• HvJ-EU, arrest van 7 juni 2016, Mehrdad Ghezelbash tegen Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

De verzoeker kan zich tevens beroepen op een schending van de regel in artikel 19, lid 2, 
van de Dublin III-verordening:

• HvJ-EU, arrest van 7 juni 2016, George Karim tegen Migrationsverket, C-155/15

Over de betekenis van de formulering “een verzoek indienen” zoals in artikel 2, onder b), 
van de Dublin III-verordening, en het begin van de perioden zoals in artikel 21, lid 1, en 
artikel 23, lid 1, van de Dublin III-verordening:

• HvJ-EU, arrest van 26 juli 2017, Tsegezab Mengesteab tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

Nationale jurisprudentie

Informatieverstrekking

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikel 4

Dublin III-
verordening

Over het nalaten om verzoekers voldoende informatie te geven, wat in strijd is met 
artikel 3 van het EVRM:

• EHRM, arrest van 14 maart 2017, Ilias en Ahmed tegen Hongarije, nr. 47287/15

De lidstaten moeten over betrouwbare middelen beschikken om met verzoekers te 
communiceren:

• EHRM, arrest van 21 januari 2011, M.S.S. tegen België en Griekenland, 
nr. 30696/09

Nationale jurisprudentie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0670
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172091
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
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Persoonlijk gesprek

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikelen 4 en 5

Dublin III-
verordening

Artikel 14 van 
de herschikte 
richtlijn 
asielprocedures

Over de verplichting van een persoonlijk gesprek voorafgaand aan het 
overdrachtsbesluit, en een mogelijkheid voor de verzoeker om eventuele verdere 
informatie te verstrekken die relevant is voor het bepalen van de verantwoordelijke 
lidstaat:

• HvJ-EU, arrest van 7 juni 2016, Mehrdad Ghezelbash tegen Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

Nationale jurisprudentie

Specifieke overwegingen met betrekking tot personen met bijzondere behoeften – 
kinderen

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikel 24 van 
de herschikte 
richtlijn 
asielprocedures

Artikelen 21 en 
22, van de RCD

Artikelen 8, 
16, 17, van 
de Dublin III-
verordening 

Over overwegingen vóór de overdracht, onmenselijke of vernederende behandeling, 
overdracht van een ernstig zieke asielzoeker naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor 
de behandeling van het verzoek:

• HvJ-EU, arrest van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, 
C-578/16 PPU

Lidstaten mogen een onderdaan van een derde land die de ouder is van een EU-burger 
niet zomaar het verblijfsrecht ontzeggen zonder een volledige beoordeling te maken 
van de inbreuk op de essentie van de aan de status van burger van de Unie ontleende 
rechten van het kind:

• HvJ-EU, arrest van 10 mei 2017, Chavez-Vilchez e.a. tegen Raad van bestuur van 
de Sociale verzekeringsbank e.a., C-133/15

Belang van het kind en discretionaire bepaling:
• HvJ-EU, arrest van 23 januari 2019, M.A. e.a. tegen The International Protection 

Appeals Tribunal e.a., C-661/17

Nationale jurisprudentie

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1704838
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1704838
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190502&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1704964
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190502&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1704964
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=210174&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705120
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=210174&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705120
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Bewijsbeoordeling – mogelijkheid om bewijs te verstrekken en erop toe te zien dat de 
verantwoordelijkheid op correcte wijze wordt beoordeeld

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikel 19, lid 2, 
Artikel 20, lid 2, 
Artikel 21, lid 1, 
Artikel 22, 
leden 2, 3, 4, 5, 
artikel 27, lid 1, 
artikel 34

Dublin III-
verordening

Bijlage II, 
bijlage V bij de 
Uitvoerings-
verordening

Over het toepassingsgebied van het beroep tegen een overdrachtsbesluit: de 
asielzoeker heeft het recht om aan te voeren dat de criteria voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat zoals neergelegd in hoofdstuk III van de Dublin III-verordening 
niet correct zijn toegepast:

• HvJ-EU, arrest van 7 juni 2016, Mehrdad Ghezelbash tegen Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

Over beëindiging van de verantwoordelijkheid: de asielzoeker heeft het recht om aan 
te voeren dat inbreuk is gemaakt op de regel zoals uiteengezet in artikel 19, lid 2, van 
de Dublin III-verordening, volgens welke de verplichting van de respectieve lidstaat om 
hem terug te nemen komt te vervallen als hij zich ten minste drie maanden buiten het 
grondgebied van de lidstaten heeft opgehouden:

• HvJ-EU, arrest van 7 juni 2016, George Karim tegen Migrationsverket, C-155/15

Over het indienen van een verzoek, de aanvang van het proces van het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat, en het vervallen van de termijn om een overnameverzoek in 
te dienen:

• HvJ-EU, arrest van 26 juli 2017, Tsegezab Mengesteab tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

Nationale jurisprudentie

Bewijsbeoordeling: criteria en andere bepalingen in verband met de eenheid van het gezin

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikelen 8, 9, 10, 
11, 16, 17

Dublin III-
verordening

Aan de toepassing van de discretionaire bepaling van artikel 17, lid 1, van de Dublin III-
verordening zijn geen voorwaarden verbonden. De autoriteit die artikel 17, lid 1, 
van de Dublin III-verordening toepast, is niet noodzakelijkerwijs de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat. Er hoeft niet te 
worden voorzien in een rechtsmiddel dat kan worden ingesteld tegen het besluit om 
artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening toe te passen:

• HvJ-EU, arrest van 23 januari 2019, M.A. e.a. tegen The International Protection 
Appeals Tribunal e.a.., C-661/17

Over het algemeen is artikel 9 van de Dublin III-verordening niet van toepassing in een 
terugnamesituatie; in een situatie zoals in artikel 20, lid 5, van de Dublin III-verordening 
en op voorwaarde dat de betrokkene onmiddellijk kan aantonen dat de lidstaat waarin 
hij zich op dat moment bevindt overeenkomstig artikel 9 van de Dublin III-verordening 
verantwoordelijk zou moeten zijn, kan artikel 9 van de Dublin III-verordening echter 
worden ingeroepen:

• HvJ-EU, arrest van 2 april 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
tegen H. en R., gevoegde zaken C-582/17 en C-583/17

Nationale jurisprudentie

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705282
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705282
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179663&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705338
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193208&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193208&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0582
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Lengte van de procedure

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikelen 12, 13, 
14, 15,

Artikel 19, 
leden 1, 2, 3, 
artikel 20, lid 5

Dublin III-
verordening

Over de lengte van de procedure: de lidstaat waarin het individu zich bevindt, moet zijn 
recht om het verzoek in behandeling te nemen uitoefenen, aangezien die lidstaat een 
procedure om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen niet onredelijk lang moet laten 
duren:

• HvJ-EU, arrest van 21 december 2011, N.S. e.a. tegen Secretary of State for the 
Home Department, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10

Over het opnieuw in behandeling nemen van verzoeken en de antwoordtermijn, het 
verstrijken van de termijn en de gevolgen daarvan:

• HvJ-EU, arrest van 13 november 2018, X en X tegen Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, gevoegde zaken C-47/17 en C-48/17

Over de aanvang van het proces van het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat en 
het indienen van een verzoek en termijnen om een verzoek in te dienen:

• HvJ-EU, arrest van 26 juli 2017, Tsegezab Mengesteab tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

Een overdrachtsbesluit wordt alleen goedgekeurd en meegedeeld na de aanvaarding van 
een verzoek tot overdracht:

• HvJ-EU, arrest van 31 mei 2018, Adil Hassan tegen Préfet du Pas-de-Calais, 
C-647/16

De verlengde overdrachtstermijn voor ondergedoken verzoekers gaat in door de 
verantwoordelijke lidstaat vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn in kennis te 
stellen:

• HvJ-EU, arrest van 19 maart 2019, Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Nationale jurisprudentie

Bewijsbeoordeling: Criteria in verband met binnenkomst en verblijf

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikelen 12, 13, 
14, 15,

Artikel 19, 
leden 1, 2, 3, 
artikel 20, lid 5

Dublin III-
verordening

Over binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan, definitie 
van een “visum”; definitie van “illegale overschrijding van een grens”; afgifte van een 
visum en illegale overschrijding van een buitengrens; de datum waarop een verzoek 
wordt ingediend bepaalt de toepasselijkheid van artikel 13, lid 1, van de Dublin III-
verordening, een beroep tegen een overdrachtsbesluit heeft geen gevolgen voor deze 
periode:

• HvJ-EU, arrest van 26 juli 2017, Kadija Jafari en Zainab Jafari tegen Bundesamt 
fur Fremdenwesen und Asyl, C-646/16

• HvJ-EU, arrest van 26 juli 2017, A.S. tegen Republic of Slovenia, C- 490/16

Nationale jurisprudentie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590417378452&uri=CELEX%3A62010CJ0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590417378452&uri=CELEX%3A62010CJ0411
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705738
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705738
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193208&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705799
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193208&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1705799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1706096
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1706096
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193201&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1706300
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Bewijsbeoordeling: Eerdere asielverzoeken

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikel 18, lid 1, 
onder b), c), d)

Dublin III-
verordening

Ongeacht een hoger beroep dat aanhangig is in de aangezochte lidstaat, moet een 
verzoek altijd tijdig worden ingediend; een op een eerdere datum ingediend beroep 
kan bestaan (en voortbestaan) naast een gelijktijdig bestaand beroep tegen een 
overdrachtsbesluit van een latere datum; de aangezochte lidstaat hoeft niet in kennis te 
worden gesteld van eerdere (hangende) beroepen; de overlevering van een verzoeker 
in het kader van een Europees aanhoudingsbevel staat los van de toepassing van de 
Dublin III-verordening:

• HvJ-EU, arrest van 5 juli 2018, X tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
C-213/17

Artikel 18, lid 2, van de Dublin III-verordening vereist niet dat de procedure voor de 
behandeling van het verzoek van die verzoeker wordt hervat in het stadium waarin het 
werd gestaakt nadat de verzoeker werd overgedragen:

• HvJ-EU, arrest van 17 maart 2016, Shiraz Baig Mirza tegen Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, C-695/15

Er moet een nieuw verzoek tot overdracht worden ingediend wanneer een verzoeker 
terugkeert naar de lidstaat die hem of haar eerder had overgedragen, waarbij bijzondere 
voorwaarden van toepassing zijn:

• HvJ-EU, arrest van 25 januari 2018, Bundesrepublik Deutschland tegen Aziz 
Hasan, C-360/16

Over een verzoek om internationale bescherming dat wordt ingediend door een 
onderdaan van een derde land aan wie de status van subsidiaire bescherming is verleend, 
en over de toepasselijkheid van de terugnameprocedure

• CJEU, beschikking van 5 april 2017, Daher Muse Ahmed tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-36/17

• CJEU, arrest van 25 januari 2018, Bundesrepublik Deutschland tegen Aziz Hasan, 
C-360/16

Nationale jurisprudentie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1706963
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1706963
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198763&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1707041
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Dublinoverdracht

Verwijzingen naar 
wetgeving

Jurisprudentie

Artikel 3, lid 2, 
artikel 17, lid 1

Dublin III-
verordening

Het verstrijken van de termijnen voor de overdracht van de betrokkene volstaat voor een 
automatische overdracht van de verantwoordelijkheid, de betrokkene kan zich voor de 
rechter op dit argument beroepen:

• HvJ-EU, arrest van 25 oktober 2017, Majid Shiri tegen Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, C-201/16

Betekenis van het begrip “onderduiken”; de verlengde overdrachtstermijn voor 
ondergedoken verzoekers gaat in door de verantwoordelijke lidstaat vóór het verstrijken 
van de oorspronkelijke termijn in kennis te stellen; artikel 4 van het Handvest kan van 
toepassing zijn op de overdracht van verzoekers zoals in artikel 29 van de Dublin III-
verordening in geval van een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling 
van de betrokkene na internationale bescherming te hebben ontvangen in de 
verantwoordelijke lidstaat.

• HvJ-EU, arrest van 19 maart 2019, Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Over schending van artikel 4 van het Handvest en artikel 3 van het EVRM en 
onmenselijke en vernederende behandeling

• HvJ-EU, arrest van 16 februari 2017, C.K. e.a. tegen Republika Slovenija, 
C-578/16 PPU

Nationale jurisprudentie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1707312
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1707312


Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact 
opnemen door:
—  te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten 

in rekening brengen),
—  te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
—  een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: 
https://europa.eu/european-union/index_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://op.europa.eu/nl/publications (sommige zijn 
gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe 
Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, 
krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. 
Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor 
niet-commerciële doeleinden.

https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/index_nl
https://op.europa.eu/nl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_nl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/nl
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