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Betreft: Verzoekschrift 0690/2006, ingediend door Stavros Din (Griekse nationaliteit), over niet-
naleving van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen
(Conventie van Genève uit 1951) en op deze kwestie van toepassing zijnde EU-
wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is advocaat en treedt op als belangenbehartiger van een Pakistaanse asielzoeker. Hij 
beklaagt zich erover dat de Griekse politie hardnekkig blijft weigeren de handtekening van de 
asielzoeker te legaliseren, waardoor deze niet in staat is een volmacht te verlenen aan zijn 
advocaten. Het antwoord dat indiener aangaande deze zaak ontving van het Griekse ministerie 
van Binnenlandse zaken, bracht de onbekendheid van dit ministerie met de bepalingen van de 
Conventie van Genève uit 1951 aan het licht. Indiener diende een klacht in bij de orde van 
advocaten van Piraeus en bij de Griekse ombudsman, die hem beiden in het gelijk stelden. 
Daarnaast voert hij aan dat inbreuk is gemaakt op de bepalingen van Richtlĳn 2003/9/EG van de 
Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten en 
van Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad betreffende de instelling van “Eurodac” voor 
de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de 
Overeenkomst van Dublin. Hij verzoekt het Europees Parlement stappen te ondernemen om 
ervoor te zorgen dat de Griekse instanties de in deze kwestie van toepassing zijnde EU-
wetgeving eerbiedigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007.
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Indiener is advocaat en treedt op namens een Pakistaanse asielzoeker. Hij beklaagt zich erover 
dat de Griekse autoriteiten weigeren de handtekening van zijn cliënt te legaliseren en de cliënt 
daarmee diens recht op wettelijke vertegenwoordiging ontzeggen. Hij voert aan dat dit in strijd is 
met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen 
(‘Conventie van Genève’), zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.

Indiener bezocht twee verschillende politiebureaus (omdat de agenten in het eerste bureau hem 
hadden verwezen naar het politiebureau van de verblijfplaats van zijn cliënt) om de 
noodzakelijke volmacht te verkrijgen om zijn cliënt te kunnen vertegenwoordigen in een zaak bij 
de nationale instelling voor sociale zekerheid (IKA). Op beide politiebureaus weigerden agenten 
de handtekening van zijn cliënt te legaliseren op grond van een instructie van het ministerie van 
Binnenlandse zaken de handtekening van asielzoekers niet rechtsgeldig te verklaren indien hun 
paspoort geen visum bevat en indien zij niet over een ander document beschikken dat aantoont 
dat hun binnenkomst en verblijf in Griekenland wettig zijn. Indiener had hun het geldige 
paspoort en het oorspronkelijke asielverzoek van zijn cliënt overgelegd. Het asielverzoek werd 
echter niet beschouwd als afdoende bewijs van wettige binnenkomst en verblijf in Griekenland.

Na deze weigering beklaagde indiener zich bij de ministeries van Binnenlandse zaken en 
Openbare orde. Het ministerie van Binnenlandse zaken wees zijn klacht af en verwees daarbij 
naar de toepasselijke wet die het bezit van een geldig paspoort, alsmede van een document dat 
binnenkomst in Griekenland toestaat of een ander document dat is afgegeven door de bevoegde 
Griekse autoriteiten (zoals een verblijfsvergunning), als voorwaarde stelt voor de legalisering 
van handtekeningen van staatsburgers van derde landen. 

Indiener heeft ook klachten ingediend bij de orde van advocaten in Piraeus en bij de Griekse 
ombudsman. Beide instanties gaven in hun antwoord aan dat het oorspronkelijke asielverzoek 
een openbaar document is dat bevestigt dat de asielzoeker wettig in Griekenland verblijft totdat 
een besluit over diens verzoek is genomen en dat diens identiteit aantoont. In dit verband wees 
de Griekse ombudsman op zijn eerdere uitspraken over de lange bestuurlijke vertragingen bij het 
aan asielzoekers verstrekken van documenten die hun status bevestigen en die aantonen dat zij 
op Grieks grondgebied mogen verblijven hangende hun asielverzoek, en op de wettelijke 
onzekerheid als gevolg van deze vertragingen.

Beide instanties gaven verder aan dat de bepalingen in de Griekse wet over de eisen die aan de 
legalisering van de handtekening van asielzoekers worden gesteld, dienen te worden getoetst aan 
het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Zij 
concludeerden dat de weigering van de autoriteiten om de handtekening van de asielzoeker te 
legaliseren de asielzoeker berooft van twee fundamentele rechten – om door de autoriteiten te 
worden gehoord en om te beschikken over juridische bijstand – die door de Griekse grondwet 
worden gewaarborgd voor iedereen die in het land verblijft. Bovendien verklaarde de 
ombudsman dat voor de beschreven politiepraktijk geen wettelijke basis bestaat, aangezien de 
wet duidelijk stelt dat het paspoort een van de middelen is waarmee de identiteit van een 
vreemdeling kan worden gewaarmerkt en daarbij geen uitzondering maakt voor asielzoekers. 

Relevante bepalingen van het Gemeenschapsrecht

Richtlĳn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor 
de opvang van asielzoekers in de lidstaten (PB L 31, blz. 18) (de ‘Opvangrichtlijn’) waarborgt 
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minimumnormen voor de opvang van asielzoekers die normaal gesproken toereikend zijn om 
hun een waardige levensstandaard en vergelijkbare levensomstandigheden in alle lidstaten te 
bezorgen. De richtlijn waarborgt in het bijzonder een aantal rechten van asielzoekers ten aanzien 
van onder meer verblijf en bewegingsvrijheid (artikel 7), onderwijs (artikel 10), werkgelegenheid 
(artikel 11), materiële opvangvoorzieningen (artikel 14) en gezondheidszorg (artikel 15). 

Met betrekking tot documenten is in artikel 6, lid 1 specifiek bepaald:

"De lidstaten zorgen ervoor dat binnen drie dagen nadat een asielverzoek bij de bevoegde 
autoriteiten ingediend is, aan de asielzoeker een op zijn naam afgegeven document wordt 
verstrekt waaruit zijn status van asielzoeker blijkt of waarin staat dat hij of zij op het 
grondgebied van de lidstaat mag verblijven zolang zijn of haar asielverzoek hangende of in 
behandeling is".

De termijn waarbinnen de richtlijn door de lidstaten moest zijn omgezet in nationale wetgeving 
is verstreken op 6 februari 2005. 

Juridische beoordeling

Omdat zij geen kennisgeving had ontvangen van de omzetting van de Opvangrichtlijn door 
Griekenland, maakte de Commissie de kwestie overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap aanhangig bij het Hof van Justitie (zaak C-72/06). In 
zijn arrest van 19 april 2007 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat de Helleense Republiek, 
door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden die 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan deze richtlijn, niet had voldaan aan haar verplichtingen 
krachtens de richtlijn. Tot op heden heeft de Commissie geen kennisgeving ontvangen van de 
omzetting van de richtlijn door deze lidstaat. 

In het onderhavige geval mag redelijkerwijs worden aangenomen dat de Griekse autoriteiten de 
cliënt van indiener niet binnen drie dagen na diens asielverzoek het document hebben verstrekt 
waarvan sprake is in artikel 6, lid 1 van de Opvangrichtlijn. Gevolg is dat het enige document dat 
de cliënt van indiener tot zijn beschikking had en als bewijs van zijn wettige verblijf kon 
overleggen aan de politiële autoriteiten zijn oorspronkelijke asielverzoek was. Indien de Griekse 
autoriteiten de cliënt van indiener inderdaad niet binnen drie dagen na diens asielverzoek het 
document in kwestie hebben verstrekt, kan de vertraging van de kant van de Griekse autoriteiten 
in strijd zijn met hun verplichtingen krachtens artikel 6, lid 1 van de Opvangrichtlijn. 

Het heeft er bovendien de schijn van dat de weigering van de Griekse autoriteiten om het 
oorspronkelijke asielverzoek te aanvaarden als document dat aantoont dat de asielzoeker wettig 
in Griekenland verblijft totdat een besluit over zijn verzoek is genomen en dat zijn identiteit in 
de hiervoor beschreven omstandigheden bevestigt, alsmede hun daaropvolgende weigering om 
zijn handtekening te legaliseren, tot gevolg had dat de asielzoeker geen advocaat kon machtigen 
hem te vertegenwoordigen in een zaak bij de nationale instelling voor sociale zekerheid. Indien 
de persoon in kwestie als gevolg hiervan geen van de in de Opvangrichtlijn aan asielzoekers 
gegarandeerde specifieke rechten heeft kunnen uitoefenen, zou dit optreden namens de Griekse 
autoriteiten inbreuk kunnen maken op andere bepalingen van deze richtlijn. 

Ten aanzien van een mogelijke schending van de Conventie van Genève, waarop indiener zich 
beroept, dient te worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is de uitvoering van dit 



PE392.210v03-00 4/6 CM\789322NL.doc

NL

verdrag door de lidstaten te interpreteren of te bewaken.

Aanbevelingen

Gezien het voorgaande bevelen de diensten van de Commissie de Commissie verzoekschriften 
aan indiener te verzoeken nadere inlichtingen te verstrekken over de beide volgende punten.

Ten eerste zou indiener moeten worden gevraagd te bevestigen dat de Griekse autoriteiten zijn 
cliënt niet binnen drie dagen na indiening van diens asielverzoek het document hebben verstrekt 
waarnaar wordt verwezen in artikel 6, lid 1 van de Opvangrichtlijn, zoals deze bepaling 
voorschrijft.

Ten tweede zou indiener moeten worden verzocht op te helderen of het feit dat hij niet kon 
optreden als wettelijke vertegenwoordiger van zijn cliënt in een zaak bij de nationale instelling 
voor sociale zekerheid als gevolg van de weigering van de Griekse autoriteiten om het 
oorspronkelijke asielverzoek te aanvaarden als document dat aantoont dat de asielzoeker wettig 
in Griekenland verblijft totdat een besluit over diens verzoek is genomen en dat diens identiteit 
in de hiervoor beschreven omstandigheden bevestigt, alsmede hun daaropvolgende weigering om 
diens handtekening te legaliseren, de cliënt van indiener de mogelijkheid heeft ontnomen een 
specifiek recht uit te oefenen dat aan asielzoekers wordt gegarandeerd door de Opvangrichtlijn. 

De Commissie verzoekschriften zou verder de aandacht van indiener kunnen vestigen op het feit 
dat Griekenland, ook al heeft het de Opvangrichtlijn niet omgezet in nationale wetgeving, vanaf 
6 februari 2005 volledig gehouden is te voldoen aan de bepalingen van de richtlijn. Indien hij 
meent dat enige bepaling van deze richtlijn is geschonden door de Griekse autoriteiten, zou 
indiener kunnen overwegen die schending aan te vechten bij de bevoegde nationale rechter met 
een beroep op het gevestigde beginsel van de rechtstreekse werking van richtlijnen1.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Naar aanleiding van bovenstaand verzoekschrift waarin wordt beweerd dat de Griekse 
autoriteiten een asielzoeker het recht op juridische bijstand hebben ontnomen, heeft de 
Commissie de Commissie verzoekschriften aanbevolen indiener te verzoeken om meer 
informatie te verschaffen omtrent zijn bewering. 

Na dit verzoek kwam indiener met de volgende verduidelijkingen.

Indiener herhaalt om te beginnen dat de Griekse autoriteiten zijn cliënt het document waarnaar 
wordt verwezen in artikel 6, lid 1, van Richtlĳn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (hierna: de 
Opvangrichtlijn) niet binnen drie dagen na indiening van zijn asielverzoek hebben gegeven, 
zoals wel in deze bepaling is voorgeschreven. Vervolgens verklaart hij dat het feit dat hij zijn 
cliënt niet kon vertegenwoordigen in een zaak bij de nationale instelling voor sociale zekerheid 
ten gevolge van de weigering van de Griekse autoriteiten om het oorspronkelijke asielverzoek te 
aanvaarden als document dat aantoonde dat de asielzoeker wettig in Griekenland verbleef en dat 
zijn identiteit bevestigde, welke leidde tot hun weigering om zijn handtekening te legaliseren, 

                                               
1 Zie voor substantiële gegevens bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van 26 februari 1986 in de zaak tussen M. H. Marshall en Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority, zaak 152/84, paragraaf 46.
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betekende dat zijn cliënt niet in staat was de rechten uit te oefenen die hem toekomen krachtens 
de Opvangrichtlijn, met name het recht op gezondheidszorg.

De Opvangrichtlijn kent minimumnormen voor de opvang van asielzoekers om een 
menswaardige levensstandaard en vergelijkbare levensomstandigheden in alle lidstaten te 
waarborgen. Met betrekking tot documenten bepaalt de richtlijn in artikel 6, lid 1, als volgt: "De 
lidstaten zorgen ervoor dat binnen drie dagen nadat een asielverzoek bij de bevoegde autoriteiten 
ingediend is, aan de asielzoeker een op zijn naam afgegeven document wordt verstrekt waaruit 
zijn status van asielzoeker blijkt of waarin staat dat hij of zij op het grondgebied van de lidstaat 
mag verblijven zolang zijn of haar asielverzoek hangende of in behandeling is". Op basis van de 
door indiener ontvangen informatie lijkt het zo te zijn dat de Griekse autoriteiten zijn cliënt het 
door de richtlijn voorgeschreven document niet binnen de voorgeschreven tijd hebben doen 
toekomen, hetgeen zorgen baart met betrekking tot de juiste toepassing van deze bepaling door 
de Griekse autoriteiten. 

Wat betreft het recht op toegang tot gezondheidszorg, bepaalt de richtlijn als volgt: "De lidstaten 
dragen er zorg voor dat asielzoekers de nodige medische zorg ontvangen, die ten minste de 
spoedeisende behandelingen en de essentiële behandeling van ziekten omvat." Als daarom de 
asielzoeker ten gevolge van de weigering zijn handtekening te legaliseren, waardoor hem het 
recht op juridische bijstand werd ontnomen, de toegang tot gezondheidszorg is ontzegd, kan dit 
gedrag van de Griekse autoriteiten een inbreuk vormen op bepalingen van genoemde richtlijn. 

Gezien het bovenstaande is de Commissie voornemens de Griekse autoriteiten uit te nodigen 
commentaar te leveren, om te kunnen bepalen of de praktijken van Griekenland in 
overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. De Commissie zal het Parlement van de 
ontwikkelingen op de hoogte houden. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Op basis van de door indiener verstrekte informatie in bovengenoemd verzoekschrift en diens 
aanvullende toelichting voor de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement met 
betrekking tot zijn claim, heeft de Commissie op 14 januari 2009 een brief gestuurd waarin de 
Griekse autoriteiten worden uitgenodigd hun commentaar in dezen te leveren om te kunnen 
bepalen of de praktijken van Griekenland in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. 

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten met name verzocht commentaar te leveren op de 
feiten van dit concrete geval, zonder indiener en specifieke data te noemen, en informatie te 
geven in verband met de volgende vragen:

i) Verstrekken de Griekse autoriteiten asielzoekers binnen drie dagen nadat hun verzoek is 
ingediend, het document zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Opvangrichtlijn?

ii) Stellen de Griekse autoriteiten op enigerlei wijze bestuursrechtelijke eisen of voorwaarden die
in de praktijk kunnen neerkomen op een beperking van de toegang van de asielzoeker tot de 
gezondheidszorg?

In zijn antwoord aan de Commissie van 7 mei 2009 antwoordt Griekenland bevestigend op de 
eerste vraag en verklaart dat asielzoekers onmiddellijk nadat hun verzoek bij de bevoegde 
autoriteiten ingediend is, een "speciale identiteitskaart in verband met een asielverzoek" wordt 
verstrekt, zoals bepaald in de nationale wetgeving tot omzetting van de Opvangrichtlijn
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[presidentieel besluit 220 van 13.11.2007].

Meer bepaald stelt artikel 5 van het presidentieel besluit dat de autoriteiten die bevoegd zijn voor 
het in ontvangst nemen en behandelen van een asielverzoek, de asielzoeker onmiddellijk 
"kosteloos een speciale identiteitskaart in verband met een asielverzoek dienen te verstrekken 
zodra de resultaten van het vingerafdrukonderzoek bekend zijn, doch in elk geval binnen drie 
dagen nadat het verzoek ingediend is". Deze "speciale kaart" bevat een foto van de asielzoeker, 
vermeldt dat hij of zij op Grieks grondgebied mag verblijven zolang zijn of haar asielverzoek in 
behandeling is, en vermeldt tevens of de asielzoeker zich vrij mag verplaatsen op het gehele 
Griekse grondgebied of een deel daarvan. 

Met betrekking tot de tweede vraag delen de Griekse autoriteiten de Commissie mee dat 
asielzoekers kosteloos de noodzakelijke gezondheidszorg, al dan niet in ziekenhuizen, en 
medicijnen ontvangen op vertoon van de "speciale kaart" ten overstaan van de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig presidentieel besluit 220 en het gezamenlijke besluit van de minister 
van Financiën en Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid en Maatschappelijke 
Samenwerking [A.P. 13949/16.11.2006], à propos deze kwestie, terwijl minderjarigen zonder 
begeleider vrije toegang hebben tot het nationale zorgstelsel. 

Uit de verstrekte informatie kan niet worden geconcludeerd dat de Griekse praktijken en/of 
wetgeving indruisen tegen de Opvangrichtlijn. Afgaande op hun antwoord is het met name zo dat 
de nationale autoriteiten asielzoekers onmiddellijk na het indienen van hun asielverzoek bij de 
bevoegde autoriteiten, de relevante documenten verstrekken zoals vereist op basis van artikel 6, 
lid 1 van de Opvangrichtlijn. Bovendien geven de Griekse autoriteiten aan dat er aan het recht op 
toegang tot de gezondheidszorg geen voorwaarden verbonden zijn die in de praktijk neerkomen 
op een beperking van die toegang voor asielzoekers. 

Op basis van de informatie waarover zij vooralsnog beschikt ziet de Commissie dan ook geen 
aanleiding om in dit specifieke geval inbreukprocedures tegen Griekenland in te leiden wegens 
niet-naleving van het communautair acquis inzake asiel. Wel moet hier aan worden toegevoegd 
dat indiener desgewenst een formele klacht kan indienen bij de Commissie over elke maatregel 
of praktijk, van Griekenland of welke andere lidstaat dan ook, die hij onverenigbaar acht met de 
Gemeenschapswetgeving. Meer informatie hierover is te vinden op
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_nl.htm.


