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Betreft: Verzoekschrift 1596/2012, ingediend door Lucie Haardt (Duitse 
nationaliteit), namens Jugendliche ohne Grenzen, gesteund door ongeveer 25 
organisaties en honderden medeondertekenaars, over de mensenrechten van 
vluchtelingen in Europa.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners roepen politici in de gehele EU - op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau 
- op om de rechten van het kind en de mensenrechten van vluchtelingen te eerbiedigen. Zij 
pleiten voor de afschaffing van gevaarlijke verdedigingswerken aan de grens, 
vluchtelingenkampen en -gevangenissen. Voorts roepen zij op om een einde te maken aan de 
discriminatie van vluchtelingen en pleiten zij ervoor vluchtelingen toegang te geven tot 
onderwijs en betaald werk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Indieners, gesteund door ongeveer 25 organisaties en honderden medeondertekenaars, roepen 
politici in de gehele EU op om de rechten van het kind en de mensenrechten van onderdanen 
van derde landen te eerbiedigen. Indieners zijn van oordeel dat de rechten van het kind en de 
mensenrechten van onderdanen van derde landen niet ten volle worden gehandhaafd in de 
EU, met name door een beperking van het vrije verkeer van niet-Europeanen, grenscontroles, 
bewaring en gedwongen terugkeer. Indieners zijn van oordeel dat Europa een niet-verklaarde 
oorlog voert tegen vluchtelingen en migranten.



PE524.824v01-00 2/7 CM\1012707NL.doc

NL

Indieners roepen de EU met name op om:

- de rechten van vluchtelingen te beschermen in het kader van grenscontroles, onder meer in 
volle zee; 

- een einde te maken aan de operaties van het Frontex-agentschap die indruisen tegen de 
mensenrechten, en waarmee vluchtelingen toegang tot de EU aan de buitengrenzen wordt 
ontzegd;

- mensen te redden die op weg naar Europa in nood verkeren op zee, en mensen te steunen 
die levens van vluchtelingen redden;

- de grenzen open te stellen voor vluchtelingen, het recht op vrij verkeer te steunen en 
iedereen te laten wonen op de plek of in het land van hun keuze;

- recht tot stand te brengen dat een einde maakt aan de discriminatie van de "vluchtelingen" 
die worden gedoogd, en "mensen zonder papieren" tenminste toegang te geven tot 
gezondheidszorg, onderwijs en grondrechten met betrekking tot werkgelegenheid zonder 
dat ze hoeven te vrezen dat ze het land zullen worden uitgezet; 

- de autoriteiten, de politie en het leger opleidingen te geven over racisme; 

- iedereen, ongeacht hun verblijfsstatus, betaalbare mogelijkheden voor taallessen en 
taalopleidingen te bieden;

- een einde te maken aan bewaring in kampen en gevangenissen en het uit elkaar halen van 
families;

- mensen die het land zijn uitgezet en voor wie Europa hun thuis is geworden, toe te staan 
naar Europa terug te keren.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De eerbiediging van de grondrechten van migranten, met inbegrip van asielzoekers en 
vluchtelingen, is een essentiële doelstelling die de lidstaten moeten waarborgen bij de 
toepassing van het EU-recht. Daarnaast moeten, in overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten, bij alle handelingen die verband houden met kinderen, ongeacht of deze 
worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, de belangen van het kind 
een essentiële overweging vormen. Op alle beleidsterreinen, met inbegrip van asiel en 
migratie, moeten de lidstaten er dus voor zorgen dat het beginsel van het belang van het kind 
ten volle wordt nageleefd.1

Het vrije verkeer van personen is een grondrecht van alle EU-burgers. Om een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen te ontwikkelen, moest de controle aan de 

                                               
1 Het EU-acquis en de beleidsdocumenten met betrekking tot de rechten van het kind zijn samengebracht in een 
document dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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buitengrenzen van de Unie worden versterkt en moesten de toegang en het verblijf van niet-
EU-onderdanen worden gereglementeerd, onder meer door middel van een 
gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Er moet een juist evenwicht worden gevonden 
tussen het toegankelijk houden van de EU, inter alia voor personen die mogelijk 
internationale bescherming nodig hebben, en het controleren van de buitengrenzen van de 
lidstaten. Dit zou, op zijn beurt, verschijnselen als illegale immigratie en mensenhandel 
helpen bestrijden. 

Het EU-recht beperkt de mogelijkheid van een asielzoeker om naar andere staten te reizen 
alvorens de verantwoordelijke lidstaat een besluit neemt over zijn/haar asielaanvraag. 
Personen die als vluchteling zijn erkend hebben echter het recht zich vrij binnen het 
Schengengebied te verplaatsen, onder dezelfde voorwaarden als iedere andere persoon die 
legaal in de EU verblijft. 

Het EU-wetgevingskader inzake het beheer van de buitengrenzen onderstreept de verplichting 
van de lidstaten om de grondrechten te eerbiedigen. Bij de uitvoering van grenscontroles, 
hetzij individueel, in samenwerking met elkaar of met derde landen, of tijdens een 
gezamenlijke, door het Frontex-agentschap gecoördineerde operatie, moeten de lidstaten de 
grondrechten eerbiedigen en mogen ze geen maatregelen nemen die het beginsel van niet-
uitzetting schenden. De Schengengrenscode,1 het belangrijkste rechtsinstrument dat de 
verplichtingen van de lidstaten inzake het beheer van de buitengrenzen vastlegt, verwijst met 
name nadrukkelijk naar het Handvest van de grondrechten en het beginsel van niet-uitzetting. 
De Schengengrenscode bepaalt dat grenswachters bij de uitoefening van hun taken de 
menselijke waardigheid volledig moeten eerbiedigen, vooral ten aanzien van kwetsbare 
personen, en dat de maatregelen die zij nemen evenredig en niet-discriminerend mogen zijn. 

De zorgpunten over de bescherming van de grondrechten tijdens gezamenlijke operaties en 
andere door het Frontex-agentschap gecoördineerde activiteiten worden aangepakt met de 
meest recente wijzigingen van de Frontex-verordening2 en Besluit 2010/252/EU van de 
Raad.3 De nieuwe regels waaraan de activiteiten van het Frontex-agentschap zijn 
onderworpen brachten belangrijke ontwikkelingen teweeg, waaronder de uitwerking van een 
strategie inzake grondrechten door het agentschap, de oprichting van een adviesforum voor de 
grondrechten waarbij internationale organisaties en ngo's betrokken zijn, evenals de 
aanstelling van een grondrechtenfunctionaris die toeziet op de activiteiten van het agentschap, 
opdat de bescherming van de grondrechten wordt gewaarborgd. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen 
door personen (Schengengrenscode), PB L 105 van 13.4.2006.
2 Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een 
Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen 
van de lidstaten van de Europese Unie, PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1.
3 Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende aanvulling van de Schengengrenscode op 
het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen in het kader van de operationele 
samenwerking die wordt gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, PB 
L 111 van 4.5.2010, blz. 20.
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Overeenkomstig de Frontex-verordening dient de lidstaat die optreedt als gastland voor een 
door het Frontex-agentschap gecoördineerde operatie, te voorzien in passende disciplinaire 
maatregelen wanneer er zich tijdens een operatie schendingen van de grondrechten of de 
internationale verplichtingen op het gebied van bescherming voordoen. Voorts moeten 
Frontex-operaties geheel of ten dele worden opgeschort of stopgezet als de uitvoerend 
directeur van het agentschap van oordeel is dat dergelijke schendingen ernstig zijn of 
waarschijnlijk zullen voortduren.

Besluit 2010/252/EU van de Raad1 heeft betrekking op door het Frontex-agentschap 
gecoördineerde grensbewakingsoperaties op zee, met inbegrip van reddingsoperaties die zich 
kunnen voordoen tijdens deze bewakingsoperaties. Hoewel Frontex geen opsporings- en 
reddingsinstantie is, moet het extra technische en operationele bijstand verlenen aan de 
lidstaten, aangezien er sprake kan zijn van humanitaire noodsituaties en reddingsacties op zee. 
Besluit 2010/252/EU van de Raad benadrukt de verplichting van de lidstaten om de 
grondrechten te eerbiedigen tijdens door het Frontex-agentschap gecoördineerde 
grensbewakingsoperaties op zee. Het maakt expliciet gewag van het beginsel van niet-
uitzetting en bepaalt duidelijk dat dit beginsel ook van toepassing is op volle zee. 

 In overeenstemming met de Frontex-verordening en Besluit 2010/252/EU van de Raad 
moeten grenswachters die deelnemen aan door Frontex gecoördineerde operaties, worden 
opgeleid op het gebied van de grondrechten en de internationale regelgeving voor opsporing 
en redding. 

De voorgestelde verordening tot instelling van een Europees grensbewakingssysteem 
(Eurosur)2 zal, indien ze wordt vastgesteld, bestaan uit een systeem voor samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en met Frontex, om de lidstaten in staat te stellen 
hun grenzen op coöperatieve en doeltreffende wijze te beheren. De doelstellingen van 
Eurosur, zoals door de Commissie voorgesteld, bestaan eruit dat illegale 
grensoverschrijdingen en grensoverschrijdende criminaliteit worden voorkomen en het verlies 
van levens op zee wordt teruggedrongen. Eurosur is bedoeld als een multifunctioneel systeem 
dat de lidstaten een beter beeld geeft van wat er op zee gebeurt, en zou derhalve kunnen 
worden gebruikt als een instrument om de lidstaten beter in staat te stellen levens op zee te 
redden.

Het asielrecht wordt gewaarborgd door het EU- en internationaal recht. De EU-wetgeving 
bevat dwingende bepalingen die de lidstaten ertoe verplichten te garanderen dat onderdanen 
van derde landen die internationale bescherming vragen, toegang hebben tot de procedures. 
De richtlijn asielprocedures3 schrijft met name voor dat iedere onderdaan van een derde land 
die internationale bescherming zoekt op het grondgebied van een lidstaat, het recht heeft om 
                                               
1 Op 5 september 2012 is dit besluit vernietigd bij arrest van het Europees Hof van Justitie in 
zaak C-355/10, maar het blijft van kracht tot het wordt vervangen door een nieuwe regeling. 
Op 12 april 2013 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening om dit 
besluit te vervangen (COM(2013) 197 definitief).
2 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het 
Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), 12 december 2011, COM(2011) 873 definitief.
3 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor 
de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
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een asielaanvraag in te dienen en de nationale autoriteiten te bereiken die bevoegd zijn om de 
aanvraag te registreren en te behandelen. Dit is een van de belangrijkste waarborgen van het 
EU-asielacquis teneinde ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen niet worden 
weggestuurd uit de lidstaten en worden vervolgd.

Het EU-asielacquis biedt alleen procedurele waarborgen en een passende beschermingsstatus 
aan onderdanen van derde landen die zich bevinden op het grondgebied, met inbegrip van de 
grens, in de territoriale wateren of in een transitzone van de lidstaten. Asielverzoeken die 
buiten het grondgebied van een lidstaat kenbaar zijn gemaakt, onder meer op volle zee, vallen 
niet binnen de werkingssfeer van het EU-asielacquis. Zoals reeds vermeld, moeten de 
lidstaten bij de uitvoering van grenscontroles in volle zee het beginsel van niet-uitzetting
eerbiedigen.

Daarnaast zal de recent aangenomen wetgeving op het gebied van asiel1 voor een grotere 
harmonisatie zorgen en de normen verbeteren, in overeenstemming met internationale 
verplichtingen. Wat, in het bijzonder, de toegang tot de asielprocedure betreft, versterkt de 
herziene richtlijn asielprocedures2 de bepalingen die ervoor moeten zorgen dat personen die 
mogelijk internationale bescherming behoeven, toegang hebben tot de asielprocedures. De 
richtlijn verduidelijkt nu bijvoorbeeld dat ambtenaren die het eerst in contact komen met 
personen die internationale bescherming zoeken, in het bijzonder ambtenaren die land- of 
zeegrenzen bewaken of grenscontroles uitvoeren, instructies en de nodige opleiding moeten 
krijgen over de wijze waarop verzoeken om internationale bescherming kunnen worden 
herkend en behandeld.

De herziene richtlijn opvangvoorzieningen 3 en de terugkeerrichtlijn4 bevatten duidelijke en 
strikte regels over de bewaring van asielzoekers en onderdanen van derde landen ten aanzien 
van wie een terugkeerbesluit is genomen. Deze regels moeten ervoor zorgen dat bewaring niet 
willekeurig is en dat de grondrechten in alle gevallen worden geëerbiedigd. Zo mag alleen 
sprake zijn van bewaring op de voorgeschreven gronden en alleen als deze in 
overeenstemming is met het evenredigheids- en het noodzakelijkheidsbeginsel, na een 
individuele beoordeling van elk geval. Er moeten noodzakelijke juridische waarborgen 
worden ingebouwd, zoals toegang tot een doeltreffend rechtsmiddel en indien nodig gratis 
rechtsbijstand. Ook ten aanzien van de opvangvoorzieningen bij bewaring moet de menselijke 
waardigheid worden geëerbiedigd.
                                               
1 Verordening 603/2013 van 26 juni 2013 (Eurodac), Verordening 604/2013 van 26 juni 2013 
(Dublin), Richtlijn 2013/33/EU van 26 juni 2013 (richtlijn opvangvoorzieningen) en Richtlijn 
2013/32/EU van 26 juni 2013 (richtlijn asielprocedures).
2 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. Met ingang van 21 juli 2015 komt deze richtlijn in de plaats van Richtlijn 
2005/85. 
3 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. Met 
ingang van 21 juli 2015 komt deze richtlijn in de plaats van Richtlijn 2003/9. 
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De nieuwe wetgeving op het gebied van asiel erkent de bijzondere kwetsbaarheid van 
minderjarigen (al dan niet begeleid) en stelt specifiek voor hen aanvullende waarborgen vast. 
Volgens de herziene richtlijn opvangvoorzieningen mogen niet-begeleide minderjarigen 
bijvoorbeeld alleen in uitzonderlijke omstandigheden in bewaring worden gehouden, mogen 
ze niet in gevangenissen in bewaring worden gehouden en wordt alles in het werk gesteld om 
de bewaring zo spoedig mogelijk op te heffen. In bewaring gehouden minderjarigen moeten 
kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip van spel- en recreatieve activiteiten 
die passen bij hun leeftijd. In dezelfde richtlijn wordt bepaald dat de lidstaten ervoor zorgen 
dat in bewaring gehouden vrouwelijke asielzoekers afgescheiden van de mannelijke 
asielzoekers worden gehuisvest, tenzij het om gezinsleden gaat en alle betrokkenen ermee 
instemmen dat ze niet afgescheiden worden gehuisvest.

De EU is vastbesloten de grondrechten te eerbiedigen, ook wat haar beleid inzake de 
terugkeer van illegale migranten betreft. De rechten van illegale migranten worden 
hoofdzakelijk geregeld in de terugkeerrichtlijn. Het Europees Hof van Justitie heeft de 
verstrekkende gevolgen van de richtlijn aangetoond, met name in een belangrijke uitspraak–
het El Dridi-arrest1 – waarin wordt geconcludeerd dat de lidstaten geen strafrechtelijke 
sancties (opsluiting) mogen opleggen voor illegaal verblijf of het niet in acht nemen van een 
bevel om terug te keren. 

De terugkeerrichtlijn bevat talrijke specifieke waarborgen die ervoor zorgen dat de 
grondrechten van potentiële terugkeerders ten volle worden geëerbiedigd. Ze bepaalt 
uitdrukkelijk dat potentiële terugkeerders recht hebben op eerlijke rechtsbedeling bij het 
uitvaardigen van terugkeerbesluiten, en schrijft voor dat personen die worden teruggestuurd, 
normaliter de mogelijkheid krijgen om de EU vrijwillig te verlaten. In dit verband biedt het 
Europese Terugkeerfonds uitgebreide financiële steun om programma's te bekostigen die de 
vrijwillige terugkeer en de re-integratie van illegale migranten moeten vergemakkelijken. 
Voor mensen die niet kunnen worden teruggestuurd (met name omdat de overname door het 
land van herkomst niet mogelijk is), zorgt de richtlijn in afwachting van hun terugkeer voor 
toegang tot basisgezondheidszorg. De terugkeerrichtlijn voorziet ook in specifieke 
waarborgen voor de bescherming van families en kwetsbare personen zoals niet-begeleide 
minderjarigen, met inbegrip van de mogelijkheid om de verwijdering in bepaalde 
omstandigheden uit te stellen. De terugkeerrichtlijn voorziet ook in specifieke waarborgen 
voor minderjarigen, met inbegrip van het recht op onderwijs en het recht om alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden in bewaring te worden gehouden en, zo ja, in een geschikte 
accommodatie. 

Overeenkomstig de terugkeerrichtlijn moeten de lidstaten er dus voor zorgen dat alle illegale 
migranten waardig worden behandeld tijdens de terugkeerprocedures, die zelf eerlijk en 
transparant moeten zijn. Onderdanen van de rde  landen die overeenkomstig de 
                                               

1 Zaak C-61/11 PPU.
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terugkeerrichtlijn zijn teruggestuurd naar hun thuisland en die naar een van de lidstaten van de 
Europese Unie willen terugkeren, moeten hun aanvraag voor een vergunning om het 
grondgebied binnen te komen en aldaar te verblijven indienen bij de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat die ze willen binnenkomen en waar ze willen verblijven. De autoriteiten van de 
betrokken lidstaat moeten een besluit over deze aanvraag nemen, overeenkomstig de regels in 
het EU-acquis en de desbetreffende nationale wettelijke bepalingen.

De door de terugkeerrichtlijn verleende waarborgen zijn van toepassing vanaf het moment 
waarop een illegale migrant geïdentificeerd is door de bevoegde autoriteiten. Wat 
aanhoudingen van migranten in een onregelmatige situatie betreft, heeft het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten richtsnoeren vastgesteld1 die moeten garanderen dat de 
lidstaten ook in dit verband de grondrechten volledig eerbiedigen. Hoewel deze richtsnoeren 
niet bindend zijn, worden ze over het algemeen in de dagelijkse praktijk van de lidstaten in 
acht genomen.

 De Commissie ziet er nauwgezet op toe dat de lidstaten de bovengenoemde verplichtingen 
naleven en, als hoedster van de Verdragen, aarzelt ze niet om passende maatregelen te nemen 
indien duidelijk kan worden aangetoond dat een lidstaat het EU-recht heeft geschonden.

                                               
1Aanhoudingen van migranten in een onregelmatige situatie – overwegingen over grondrechten
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-
migrants


