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RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 
staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de 
verleende bescherming (herschikking)

Achtergrond van de wetgeving

Context  

De achtergrond voor de herziening van de richtlijn wordt in het Commissievoorstel uiteengezet. 
In dit werkdocument neemt uw rapporteur de wijzigingen onder de loep die door de Commissie 
zijn voorgesteld naar aanleiding van de tekortkomingen die zij bij haar controle op de omzetting 
en uitvoering van de richtlijn heeft geconstateerd en naar aanleiding van de tekortkomingen zoals 
die blijken uit studies van de UNHCR, ECRE en andere grote ngo's. Dit werkdocument is 
geenszins uitputtend -  het is bedoeld om te informeren en te adviseren en een aanzet te geven 
voor het debat dat moet leiden tot het standpunt van het Parlement in eerste lezing.

De huidige richtlijn

De Richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 
staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende 
bescherming (2004/83/EG), hierna "de richtlijn" genoemd, is van toepassing sinds 2004. Het 
doel van deze richtlijn is het vaststellen van gemeenschappelijke normen tussen de lidstaten voor 
de harmonisatie van criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke personen 
internationale bescherming nodig hebben en er tevens voor te zorgen dat deze personen bepaalde 
rechten en minimumvoorzieningen hebben. 

De richtlijn heeft betrekking op de criteria waaraan een persoon moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus of voor de subsidiaire-beschermingsstatus. 
Daarbij moet het volgende worden gedefinieerd: "actoren van vervolging of ernstige schade" 
(artikel 6) en "actoren van bescherming" (artikel 7), de voorwaarden waaronder "binnenlandse 
bescherming" beschouwd kan worden als alternatief voor het verlenen van internationale 
bescherming (artikel 8),  wat wordt verstaan onder vervolging in de zin van het Verdrag van 
Geneve van 1951 en bijbehorende protocollen (artikelen 9 en 10), wat wordt verstaan onder 
ernstige schade (artikel 15), en wat de redenen en voorwaarden zijn voor uitsluiting of 
beëindiging van de status (artikelen 11, 12, 16 en 17). De richtlijn heeft verder betrekking op de 
inhoud van de verleende internationale bescherming (hoofdstuk VII). Daarbij gaat het om het 
recht op informatie, instandhouding van het gezin, verblijfsvergunningen, reisdocumenten, de 
toegang tot werk, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en 
integratievoorzieningen. Daarnaast zijn er zeer gedetailleerde bepalingen met betrekking tot 
"niet-begeleide minderjarigen".

Waarom een herziening?

De huidige richtlijn heeft op sommige punten gezorgd voor een grotere harmonisatie tussen de 
lidstaten, maar op bepaalde gebieden is er nog steeds sprake van grote verschillen in 
interpretatie. Uit onderzoek is gebleken dat het voor besluitvormende organen vaak lastig is snel 
degelijke beslissingen te nemen. De mogelijkheid om begrippen op verschillende manieren uit te 
leggen, leidt tot veelvuldige beroepen en tot grote aantallen succesvolle beroepen tegen 
negatieve beslissingen. Uit de statistieken blijkt dat de richtlijn geen bijdrage heeft geleverd aan 
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het verminderen van secundaire migratiestromen. Uit de effectbeoordeling van de Commissie1

blijkt dat de minimumnormen van de richtlijn vaag en ambigu zijn, lacunes vertonen en 
afwijkingen mogelijk maken. Dat heeft geleid tot aanzienlijke verschillen in de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn en derhalve tot grote verschillen in de erkenningspercentages voor asielzoekers 
afkomstig uit hetzelfde land in de verschillende lidstaten. Deze tekortkomingen van de huidige 
richtlijn zijn in recente uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens bevestigd.

Voorbeelden hiervan zijn het arrest Salah Sheekh tegen Nederland van 11 januari 20072 dat 
betrekking had op artikel 8 van de richtlijn over binnenlandse bescherming en de arresten 
Niedzwiecki tegen Duitsland3 en Okpisz tegen Duitsland4 van 15 februari 2006, met 
betrekking tot de gelijktrekking van de rechten die aan beide statussen zijn gekoppeld.

Het Europees Parlement stelt zich duidelijk op het standpunt dat de verschillen in toepassing van 
de richtlijn tussen de lidstaten moeten worden aangepakt. Revisie van de richtlijn is noodzakelijk 
om bepaalde delen van de tekst te verhelderen en zal leiden tot een betere tenuitvoerlegging en 
een afname van de verschillen in de toepassing van de richtlijn in de verschillende lidstaten. Er 
moet tevens voor gezorgd worden dat de richtlijn volledig in overeenstemming is met de 
internationale vluchtelingen- en mensenrechtenwetgeving, waarbij alle lidstaten partij zijn. 
Artikel 37 van de huidige richtlijn voorziet in een herziening. Praktische samenwerking en 
uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten zullen met de komst van het binnenkort op 
te richten Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken weliswaar worden vergemakkelijkt, 
maar zijn onvoldoende om de tenuitvoerlegging van de richtlijn te verbeteren. 

Reikwijdte van de herziening

Met het voorstel voor herziening van de richtlijn5 wordt gepoogd een aantal lacunes in de 
huidige richtlijn aan te pakken. Reeds tijdens de raadpleging van het Parlement in 20026 werd 
een aantal kritiekpunten naar voren gebracht. Tot de belangrijkste onderwerpen die door het 
Parlement naar voren werden gebracht behoorden het begrip "actoren van bescherming", het 
begrip "binnenlandse bescherming", en het toepassingsgebied van de richtlijn, dat zich beperkt 
tot onderdanen van derde landen en staatlozen, met uitsluiting van onderdanen van de EU. 
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren "actoren van vervolging", vrouwen en 
seksuele geaardheid als grond voor indeling in een bepaalde sociale groep, en de definitie van 
"gezin". Andere kritiekpunten hadden betrekking op de "analyse ter plaatse", die een beoordeling 
vereist van de vraag of de asielzoeker de omstandigheden die leiden tot mogelijke vervolging of 
ernstige schade zelf heeft veroorzaakt, en die in artikel 5, lid 3, gehandhaafd blijft, maar die een 
beperking inhoudt van het recht van een asielzoeker op vrije meningsuiting, vrijheid van 
godsdienst en vrijheid van vereniging. 

Bij haar herziening heeft de Commissie ervoor gekozen enkele van de algemenere kwesties die 
als problematisch werden beschouwd niet opnieuw aan bod te laten komen. Hoewel dit door 
sommigen, waaronder uw rapporteur, wordt betreurd, is het duidelijk dat de lidstaten op dit 
moment niet bereid zijn een aantal grotere lacunes in de richtlijn aan te pakken. De herziening 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:NL:PDF.
2 EHRM, Salah Sheekh tegen Nederland, appl. nr. 1984/04, 11 januari 2007, punt 141.
3 EHRM Niedzwiecki tegen Duitsland , appl. nr. 58453/00, 25 oktober 2005.
4 EHRM Okpisz tegen Duitsland, appl. nr. 59140/00, 25 oktober 2005.
5 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van 
de verleende bescherming (herschikking) COM(2009)0551.
6 Zie eindverslag T-5-0494/2002 van 22 oktober 2002.
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die de Commissie voor ogen staat is een partiële wijziging van de tekst op een aantal belangrijke 
gebieden. Uw rapporteur beveelt de commissie aan deze aanpak in deze fase van de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te volgen, maar verzoekt de 
Raad desondanks op de hierboven genoemde kwesties terug te komen. Daarnaast speelt er nog 
een aantal kwesties met betrekking tot de continuïteit van de behandeling van kinderen binnen de 
hele beschermingsprocedure.  Uw rapporteur verzoekt de Commissie en de Raad zich nogmaals 
over deze kwesties te buigen.

Hierna volgt een niet volledig overzicht van de door de Commissie voorgestelde wijzigingen, 
alsmede een voorlopige beoordeling van deze wijzigingen door uw rapporteur.

Vervanging van "vluchtelingenstatus" en "subsidiaire beschermingsstatus" door 
"personen die internationale bescherming genieten" (o.a. artikel 1, artikel 2, letter b en 
letter j). Deze wijziging sluit aan bij de oproep in het Haags programma om een uniforme 
beschermingsstatus in te voeren, een oproep die in het programma van Stockholm1 nog eens 
werd herhaald. In samenhang met deze wijziging zien we een gelijktrekking van rechten, zoals 
hieronder uiteengezet. Een aantal lidstaten geeft hieraan momenteel al uitvoering.

Uw rapporteur steunt de benadering van de Commissie. Vaak wordt aangenomen dat 
subsidiaire bescherming voorziet in de behoefte aan een tijdelijke status. Ervaring heeft echter 
uitgewezen dat deze veronderstelling onjuist is. Erkenning van de status dient te geschieden op 
basis van individuele omstandigheden, en niet op basis van de mogelijke duur van het verblijf. 
Het is altijd de bedoeling geweest dat de twee verschillende statussen zouden voorzien in 
verschillende behoeften aan bescherming, en dat zij niet onderling uitwisselbaar zouden zijn. 

Gelijktrekking van de rechten die zijn gekoppeld aan de vluchtelingenstatus en de 
subsidiaire beschermingsstatus (artikelen 22-27, 29, 30 en 33). Deze wijzigingen zullen naar 
verwachting de procedures vereenvoudigen en de administratieve kosten drukken, en 
waarborgen dat het non-discriminatiebeginsel volledig wordt nageleefd en dat de tekst 
overeenkomstig de jurisprudentie van het EHRM wordt aangepast. 2 Bovendien beantwoorden 
deze wijzigingen aan de oproep in het Haags programma om een uniforme beschermingsstatus in 
te voeren, de oproep die in het programma van Stockolm nog eens werd herhaald. Met deze 
wijzigingen komen de verschillen te vervallen die onder de huidige richtlijn tussen de twee 
beschermingsstatussen bestaan voor wat betreft de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, 
de toegang tot werk en werkgebonden onderwijsaanbod, de toegang tot sociale voorzieningen, 
gezondheidszorg, integratievoorzieningen en voordelen voor gezinsleden.

Uw rapporteur ondersteunt de wijzigingen van de Commissie ten volle. Zoals sommige 
lidstaten reeds hebben ervaren, kan het gelijktrekken van rechten leiden tot vereenvoudiging 
van de administratieve procedures met als resultaat een beter begrip en een betere uitvoering 
van de regelgeving. Het gelijktrekken van rechten kan bijdragen aan integratie, kan sociale 
uitsluiting verminderen en ervoor zorgen dat personen die daartoe de capaciteiten bezitten niet 
langer een uitkering hoeven te ontvangen, maar aan het werk kunnen. Grote verschillen in 
behandeling van personen met een verschillende status kunnen ertoe leiden dat verzoekers in 
een andere lidstaat nog een verzoek indienen, met als gevolg een toename van de druk op het 
Dublinsysteem. Gezien het feit dat de Raad de verschillen in aanpak tussen de lidstaten wenst 
te verkleinen en de aantallen extra verzoeken wenst te verminderen, is het een logische stap 
deze verschillen te verkleinen door de rechten die aan beide statussen zijn gekoppeld, meer 
                                               
1 Programma van Stockholm, blz. 69.
2 Arresten van 15 februari 2006 in de zaken Niedzwiecki tegen Duitsland en Okpisz tegen Duitsland.
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gelijk te trekken, zoals de Commissie heeft voorgesteld.  De kwestie van eventuele extra kosten 
komt in de samenvatting van de effectbeoordeling en het werkdocument van de diensten van 
de Commissie aan de orde1. Bepaalde maatregelen kunnen worden medegefinancierd uit het 
Europees Vluchtelingenfonds.

Actoren van bescherming (artikel 7). Een verduidelijking van dit begrip, teneinde te zorgen 
voor volledige overeenstemming met het Verdrag van Genève, om de kwaliteit en de efficiëntie 
van de besluitvorming te verbeteren en om de interpretatieve samenhang met andere bepalingen 
van de richtlijn te waarborgen.

Uw rapporteur steunt de voorgestelde wijzigingen, maar is van mening dat het artikel 
verbeterd zou kunnen worden door onder "actoren van bescherming" uitsluitend de 
autoriteiten van een staat te laten vallen. Het huidige artikel legt de verplichtingen van een 
staat op aan een instantie die daarvoor juridisch niet verantwoordelijk kan worden gesteld en 
die slechts over beperkte mogelijkheden beschikt om de rechtsstaat te handhaven en 
bescherming te bieden. Uit het onderzoek van de UNHCR naar de tenuitvoerlegging van de 
asielkwalificatierichtlijn2 kwam naar voren dat, hoewel de autoriteiten van sommige lidstaten 
bereid zijn internationale organisaties als actoren van bescherming aan te merken, deze 
internationale organisaties over het algemeen uiteindelijk ongeschikt bleken dergelijke 
bescherming te bieden. Het begrip brengt dus problemen met zich mee.
Aanvullende wijzigingen van dit artikel waarin wordt verwezen naar de bereidheid en het 
vermogen van een staat om de rechtsstaat te handhaven kunnen derhalve worden overwogen.

Daden van vervolging (artikel 9)

Uw rapporteur ondersteunt de wijziging van artikel 9, lid 3, volledig, aangezien deze wijziging 
duidelijk maakt dat de vluchtelingenstatus niet alleen kan worden verkregen als er sprake is 
van een daad van vervolging, maar tevens bij ontbrekende of gebrekkige bescherming. De 
wijziging is noodzakelijk om lacunes in de bescherming in verband met niet-overheidsactoren 
aan te pakken en is met name van belang als het gaat om genderspecifieke verzoeken.

Binnenlandse bescherming (artikel 8). Dit artikel specificeert de criteria om te kunnen 
beoordelen of de bescherming die een verzoeker in een ander deel van zijn land van herkomst of 
staat van verblijf zou kunnen genieten, toegankelijk en doeltreffend is, en zorgt voor 
compatibiliteit met artikel 3 van het EVRM, zoals dat in een recente uitspraak van het EHRM is 
uitgelegd3. 

Uw rapporteur is van mening dat met de door de Commissie voorgestelde wijzigingen een 
grote bijdrage wordt geleverd aan de duidelijkheid van de tekst en de compatibiliteit met de 
recente jurisprudentie van het EHRM. Uw rapporteur wil tevens de aanbeveling doen de 
formulering in de huidige richtlijn met betrekking tot de redelijkheidstoets in stand te laten, 
aangezien daarmee wordt gegarandeerd dat betrokkenen in een bepaald deel van hun land 
van herkomst een relatief normaal leven kunnen leiden. Hiermee zou de tekst aansluiten op de 
richtsnoeren van de UNHCR voor "binnenlandse vlucht- of verplaatsingsalternatieven", 

                                               
1 Zie blz. 5 van: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:NL:PDF.
2 Asylum in the European Union. A study of the implementation of the Qualification Directive, november 2007, blz. 
48.
3 Arrest van 11 januari 2007, Salah Sheekh tegen Nederland, punt 141. 
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waarvan een aantal lidstaten reeds onderdelen toepast1. Met deze nadere verduidelijking en 
toepassing van de redelijkheidstoets kan worden bijgedragen aan verdere harmonisatie van de 
uitvoering van de richtlijn door de lidstaten, een gebied waarop momenteel tussen de lidstaten 
nog grote verschillen bestaan. Vóór de inwerkingtreding van de richtlijn werd bijvoorbeeld 
veel Tsjetsjeense asielzoekers de vluchtelingenstatus geweigerd op grond van het feit dat zij 
elders in de Russische Federatie een bestaan zouden kunnen opbouwen, hoewel bekend was 
dat het voor hen in dat geval onmogelijk zou zijn op het bestaansminimum te leven. Uw 
rapporteur is van mening dat het tevens nuttig kan zijn na te gaan hoe het binnenlands 
beschermingsalternatief toegepast zou moeten worden bij kinderen.

Het opnemen van gender in de omschrijving van leden van een "bepaalde sociale groep"
(artikel 10 en overweging 29). De wijziging van de Commissie houdt in dat bij de vaststelling 
van wat "een bepaalde sociale groep" is, rekening gehouden dient te worden met genderaspecten. 
Daarmee wordt een meer omvattende interpretatie van het begrip "bepaalde sociale groep" 
gewaarborgd, overeenkomstig de normen van het Verdrag van Genève, waardoor met name voor 
vrouwen de toegang tot bescherming zal verbeteren. 

Uw rapporteur is ingenomen met deze herziening, maar verzoekt de commissie na te gaan of 
het genderperspectief, of beter: de kwestie genderidentiteit, volledig in de wijziging terug te 
vinden is. Verder is het zo dat de huidige tekst stelt dat een groep wordt geacht een specifieke 
sociale groep te vormen als de leden van de groep een aangeboren kenmerk vertonen of een 
gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden, of een kenmerk of 
geloof delen dat voor de identiteit of de morele identiteit van de betrokkenen dermate
fundamenteel is, dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit opgeven, en de 
groep in haar directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd.  Om lacunes in de 
bescherming te voorkomen is uw rapporteur van mening dat het voldoende is als slechts aan 
één van deze vereisten wordt voldaan, en dat "en" dus vervangen zou moeten worden door 
"of". Uw rapporteur vertrouwt erop dat de Raad deze kleine tekstuele wijziging in overweging 
zal nemen.

De definitie van "gezinsleden" (artikel 2, letter j). De Commissie stelt voor de definitie van 
gezinsleden te verruimen en daaronder ook te laten vallen: gehuwde minderjarige kinderen, 
indien het in hun belang is in hetzelfde land te verblijven als degene die internationale 
bescherming geniet, de vader, moeder of een ander volwassen familielid verantwoordelijk voor 
de persoon die internationale bescherming geniet, indien laatstgenoemde minderjarig en 
ongehuwd of gehuwd is, maar het in zijn belang is,  alsmede minderjarige ongehuwde broers en 
zussen van de persoon die internationale bescherming geniet, indien laatstgenoemde minderjarig 
en ongehuwd of gehuwd is, maar het in het belang van een of meer van hen is om in hetzelfde 
land te verblijven.

Met deze wijzigingen sluit de tekst aan bij het recht op instandhouding van het gezin, zoals dat 
in het handboek van de UNHRC wordt omschreven. Uw rapporteur meent echter dat dit recht 
ook behoort toe te komen aan gezinnen die sinds de vlucht uit het land van herkomst zijn 
gevormd, aangezien gezinnen die tijdens de vlucht of bij aankomst in het land van opvang zijn 
gevormd eveneens in aanmerking moeten komen. Uw rapporteur ondersteunt het standpunt 
van het Parlement2 in zijn antwoord op de mededeling van de Commissie "Naar een EU-
strategie voor de rechten van het kind" dat het belang van kinderen voorop moet staan bij elke 
                                               
1 ELENA-overzicht "The application of the concept of Internal Protection Alternative", bijgewerkte versie 2000, blz. 
17-18.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&Reference=P6-TA-2008-0012&language=NL.
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beslissing die op hen betrekking heeft.

Beëindiging (artikelen 11 en 16). Invoering van een bepaling inzake dwingende redenen om 
een status niet te beëindigen. Met deze wijziging sluit de tekst volledig aan bij het Verdrag van 
Genève en algemeen geldende humanitaire beginselen.

Uit de voorgestelde beperkte wijzigingen blijkt niet hoe met de huidige formulering kinderen 
worden beschermd. De commissie wordt verzocht zich verder over deze kwestie te buigen.

Kwetsbare personen (artikel 20, lid 3) 

Uw rapporteur is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde wijzigingen van artikel 
20, lid 3, die inhouden dat slachtoffers van mensenhandel en personen met geestelijke 
gezondheidsproblemen uitdrukkelijk worden genoemd in de niet-uitputtende lijst van 
kwetsbare personen waarmee de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van hoofdstuk VII rekening 
dienen te houden.

Niet-begeleide minderjarigen (artikel 31). Met deze wijziging worden de lidstaten verplicht 
procedures vast te stellen die het mogelijk maken zo snel mogelijk na de verlening van de 
internationale bescherming de gezinsleden van niet-begeleide minderjarigen op te sporen, 
waarbij zij de belangen van de niet-begeleide minderjarigen voorop moeten stellen. Daarnaast 
worden de opleidingseisen voor personen die met niet-begeleide minderjarigen werken 
aangescherpt.

Deze verbetering is verheugend. Het zou echter tevens wenselijk zijn procedures vast te stellen 
voor het opsporen van gezinsleden of voogden op het moment van het indienen van een 
verzoek, zoals door de Commissie wordt voorgesteld in haar voorstel voor herziening van de 
richtlijn tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers1. Daarmee 
zou de samenhang tussen beide richtlijnen worden gewaarborgd.

Het belang van het kind

In overweging 17 heeft de Commissie een verwijzing opgenomen naar het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Deze verwijzing wordt op prijs gesteld.  Er 
dient echter over te worden nagedacht of een uitbreiding van deze overweging met de 
desbetreffende beginselen niet zou bijdragen aan een uniformere toepassing van de richtlijn.

Verbetering van de mogelijkheden tot integratie (artikelen 26, 28, 32 en 34). Door de 
erkenning van kwalificaties, verbeterde toegang tot werkgebonden onderwijsaanbod, 
integratieprogramma's en het verzoek aan de lidstaten maatregelen te treffen ter verbetering van 
de huisvesting voor personen die internationale bescherming genieten worden de mogelijkheden 
tot integratie verbeterd.

Uw rapporteur steunt deze wijzigingen volledig en adviseert de commissie deze voorstellen van 
de Commissie te steunen.

Conclusie

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking), artikel 23, lid 3.
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Uw rapporteur beveelt aan de voorstellen van de Commissie in beginsel over te nemen.

In het algemeen is uw rapporteur ingenomen met de door de Commissie voorgestelde 
wijzigingen en is van mening dat deze zeer belangrijk zijn om te komen tot een volledige en 
alomvattende interpretatie van de relevante internationale verdragen en overeenkomsten. De 
voorgestelde wijzigingen sluiten tevens aan bij de doelstellingen van het Haags programma en 
het Programma van Stockholm, zoals die zijn overeengekomen door de Raad, en die betrekking 
hebben op de totstandbrenging van een uniforme beschermingsstatus en het boeken van verdere 
vooruitgang op het gebied van de integratie van onderdanen van derde landen.  Om dit te 
bereiken is gelijktrekking van rechten essentieel.  Het creëren van meer juridische duidelijkheid 
in de tekst zal bijdragen aan de harmonisatie van praktijken in de lidstaten en daarmee aan een 
afname van secundaire migratie en "Dublin-gevallen". Meer duidelijkheid zal ook leiden tot een 
afname van het aantal ingestelde beroepen. Gevolg van dit alles zal zijn dat de administratieve en 
financiële lasten van de lidstaten zullen verminderen.


