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Betreft: Verzoekschrift nr. 2224/2013, ingediend door Detlef Zöllner (Duitse 
nationaliteit), over de hervorming van de Dublin II-verordening 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om een hervorming van Verordening (EG) 
nr. 343/2003 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). Hij beweert dat 
de verordening slechts is bedoeld om asielzoekers het leven zwaarder te maken. Hij wil met 
name dat de verplichte verblijfplaats voor asielzoekers wordt afgeschaft. Momenteel moeten 
asielzoekers asiel aanvragen in de EU-lidstaat van aankomst in de EU. Het beginsel van de 
verplichte verblijfplaats betekent dat asielzoekers die in Italië aankwamen in de EU en 
vervolgens doorreisden naar Duitsland, door de Duitse overheid kunnen worden teruggestuurd 
naar Italië om daar hun asielaanvraag in te dienen. Indiener beschouwt dit als een 
onmenselijke beperking van de vrijheid van verkeer van asielzoekers en verzoekt om 
afschaffing van deze situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in 1999 werd een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen tot stand gebracht, wat een aanscherping 
van de controle van de buitengrenzen van de Unie vereiste alsook de regulering van de 
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toegang en het verblijf van niet-EU-onderdanen, met name via een gemeenschappelijk asiel-
en immigratiebeleid. Dit beleid heeft tot doel een juist evenwicht te vinden tussen het 
toegankelijk houden van de EU voor personen die mogelijk internationale bescherming nodig 
hebben, en het waarborgen van de controle van de buitengrenzen van de lidstaten. 

Wat met name het Europees asielbeleid betreft, hebben de wetgevingsorganen van de EU in 
2013 het tweede wetgevingspakket voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) 
aangenomen. Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel streeft naar een 
gemeenschappelijke procedure en een uniforme status om een gelijke behandeling van alle 
aanvragers of begunstigden van internationale bescherming te waarborgen, ongeacht de 
lidstaat waar zij hun aanvraag indienen en/of bescherming krijgen. Met ingang van 1 januari 
2014 is Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad, waarnaar indiener verwijst, vervangen 
door Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 ("Dublin III-verordening")1.

Deze laatste verordening bevat regels betreffende de vaststelling van de verantwoordelijke 
lidstaat, evenals voorschriften betreffende de overdracht van personen die om internationale 
bescherming verzoeken, die van toepassing zijn zodra de vaststelling heeft plaatsgevonden. 
Hoewel de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming bij de lidstaat ligt die de grootste rol heeft gespeeld bij de binnenkomst of het 
verblijf van de aanvrager in de EU, kan ook het belang van de aanvrager om zijn verzoek in 
een bepaalde lidstaat in te dienen in aanmerking worden genomen, met name wanneer de 
verzoeker minderjarig is of wanneer er sprake is van gezinshereniging: de herschikking van 
de Dublin-verordening voorziet in een rangorde van criteria voor de vaststelling van de 
verantwoordelijke lidstaat, die gaat van familiale overwegingen tot het recente bezit van een 
visum of verblijfsvergunning in een lidstaat, en tot het feit of de asielzoeker de EU al dan niet 
regelmatig is binnengekomen. Bijgevolg kan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek verschillen van de lidstaat van binnenkomst. 

Tijdens de behandeling van hun aanvraag hebben asielzoekers het recht om in de lidstaat te 
verblijven die verantwoordelijk is voor de behandeling van hun verzoek, wat dus betekent dat 
het EU-recht hun vermogen beperkt om naar een andere lidstaat te reizen alvorens de 
verantwoordelijke lidstaat een besluit neemt over hun asielaanvraag2. Personen die als 
vluchteling zijn erkend of subsidiaire bescherming genieten, hebben evenwel het recht zich 
vrij binnen het Schengengebied te verplaatsen, onder dezelfde voorwaarden als iedere andere 
persoon die legaal in de EU verblijft.

Relevante statistieken over de uitvoering van de Dublinverordening door de lidstaten zijn te 
vinden op de website van Eurostat: 

                                               
1 De volledige tekst van 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, vindt u op onderstaande link: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Artikel 9 van 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 (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13), en artikel 7 van 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 van 6.2.2003, blz. 18).
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Conclusie

De volledige en coherente uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en met 
name van de Dublin III-verordening in de hele EU is een prioriteit van de Commissie op de 
korte en middellange termijn. De Commissie zal nauwlettend toezien op de omzetting van de 
herschikte Dublinverordening door de nationale autoriteiten, zal uiterlijk in 2016 aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de toepassing ervan en zal, in 
voorkomend geval, de nodige wijzigingen in overweging nemen. 


