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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over asiel: praktische samenwerking, kwaliteit van de besluitvorming in het kader van 
het gemeenschappelijke Europees asielstelsel
(2006/2184(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 63, lid 1 en lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap,

– gelet op 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 vluchtelingenstatus1,

– gelet op Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen 
voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende 
bescherming2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 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 ingediend3,

– gelet op Richtlĳn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten4,

– gezien het Haags programma van 4 en 5 november 2004,

– gezien de mededeling van de Commissie “over een versterkte praktische samenwerking -
Nieuwe structuren, een nieuwe aanpak: verbetering van de kwaliteit van de 
besluitvorming in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel” 
(COM(2006)0067),

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende de aanpassing van de op de 
bevoegdheden van het Hof van Justitie betrekking hebbende bepalingen van titel IV van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, teneinde te komen tot een 
doeltreffender rechtsbescherming (COM(2006)0346),

– gelet op artikel 45 van zijn reglement,

A. vaststellend dat de eerste fase van de invoering van een gemeenschappelijk asielstelsel 
met het aannemen van de vier in artikel 63 lid 1 van het EG-Verdrag bedoelde 

  
1 PB L 326 van 13.12.2005, blz. 13.
2 PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.
3 PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1.
4 PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18.
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instrumenten is afgerond; zich ervan bewust dat er zowel politieke als technische 
problemen bestaan die moeten worden opgelost om tot de tweede fase van het Europees 
asielstelsel te kunnen overgaan, die beoogt een gemeenschappelijke asielprocedure en een 
uniform statuut in te voeren voor personen die recht hebben op asiel of subsidiaire 
bescherming, en in de hoop dat men zich aan de termijn van 2010 zal houden,

B. gelet in het bijzonder op de definitie van “vluchteling” die al in de Richtlijn 2004/83/EG 
van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 
internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, door het 
Europees Parlement werd ondersteund en daarom ook geldt voor dit verslag,

C. vaststellend dat het aannemen van richtlijnen voor het ten uitvoer leggen van 
gemeenschappelijke normen slechts een eerste stap is, en dat vervolgens de op het niveau 
van de Gemeenschap aangenomen bepalingen in alle lidstaten naar behoren zullen 
moeten worden uitgevoerd; is van mening dat het van wezenlijk belang is dat de 
Commissie deze uitvoering controleert, en dat daarvoor derhalve de nodige middelen ter 
beschikking gesteld moeten worden,

D. vaststellend dat het bij de tot nu toe aanvaarde instrumenten op asielgebied gaat om 
minimumnormen,

E. vaststellend dat de Europese Raad in het Haags programma van 4 en 5 november 2004 de 
Raad en de Commissie dringend heeft verzocht geschikte structuren in het leven te 
roepen, die ook de voor asielaangelegenheden verantwoordelijke nationale instanties van 
de lidstaten omvatten, om zo de concrete samenwerking te vergemakkelijken; en van 
mening is dat de intensivering van deze concrete samenwerking, evenals de uitwisseling 
van informatie en goede praktijken tussen de lidstaten de enige mogelijkheid is om het 
doel van een harmonisatie van de procedure te bereiken,

F. van mening is, dat versterking van het wederzijds vertrouwen de hoeksteen is van de 
opbouw van een gemeenschappelijk asielstelsel, en dat concrete en regelmatige 
samenwerking tussen de verschillende, met dezelfde taken belaste bestuurlijke niveaus 
van de lidstaten de beste manier is dit vertrouwen te wekken,

G. er nadrukkelijk op wijzend dat een efficiënte uitvoering van het asielbeleid veronderstelt 
dat er meerdere, elkaar aanvullende doelen worden nagestreefd, zoals een verbetering van 
de kwaliteit van de besluitvorming, een snelle en doeltreffende afhandeling van 
verzoeken om bescherming, evenals het organiseren van voorlichtingscampagnes in de 
landen van herkomst, waarin zowel informatie geven wordt over de gevolgen van illegale 
immigratie en het afwijzen van de vluchtelingenstatus als over de mogelijkheden van 
legale immigratie,

H. overwegend dat het om de kwaliteit van de behandeling van asielaanvragen te verbeteren 
en zodoende de hoeveelheid gerechtelijke procedures en het aantal vertragingen tijdens 
de procedures terug te dringen, zinvol kan zijn een beroep te doen op de steun van 
relevante organisaties zoals het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de 
Verenigde Naties (UNHCR), dat een methode heeft ontwikkeld om de autoriteiten bij de 
verbetering van de kwaliteit van hun besluitvorming te ondersteunen (quality initiative),
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I. vaststellend dat, zoals de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 27 en 28 april 2006 
heeft verklaard, het invoeren van een uniforme procedure moet worden bevorderd om 
vertragingen te vermijden en daarmee een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering 
van de efficiëntie van de procedures,

J. met nadruk erop wijzend dat de lidstaten ondanks een gemeenschappelijk fundament aan 
maatregelen die sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 
asielgebied zijn genomen, op nationaal niveau doorgaan met maatregelen en besluiten die 
gevolgen hebben voor de overige lidstaten, in het bijzonder voor wat betreft het verlenen 
van internationale bescherming,

K. vaststellend dat artikel 29 van de Richtlijn 2005/85 over de procedures voorziet in het 
opstellen van een gemeenschappelijke minimumlijst van landen van herkomst die als 
veilig worden beschouwd, en betreurend dat deze lijst nog altijd niet is uitgewerkt, zich er 
terdege van bewust dat dit een doorslaggevende factor is voor de invoering van een 
gemeenschappelijk asielstelsel en het snel kunnen beslissen over de status van 
asielaanvragers,

L. betreurend dat de Raad het niet nodig heeft gevonden bij het opstellen van de lijst van 
veilige derde landen de medebeslissingsprocedure toe te passen, en met belangstelling 
uitkijkend naar de uitspraak die het Hof van Justitie in deze aangelegenheid zal doen,

M. vaststellend dat de lidstaten om betrouwbare en faire procedures te kunnen waarborgen 
over kwalitatief hoogwaardige informatie omtrent de actuele risico’s in de landen van 
herkomst dienen te beschikken, 

N. zich bewust van de technische en politieke problemen die het gemeenschappelijk gebruik 
van gevoelige informatie over de landen van herkomst bemoeilijken, maar in de vaste 
overtuiging dat het op den duur moet lukken een gemeenschappelijke databank over de 
landen van herkomst te openen, opdat alle lidstaten zich bij hun beslissingen kunnen 
baseren op dezelfde informatie,

O. overwegend dat het om de besluitvormingsprocedures te verbeteren nodig is het 
opleidingsniveau van de ambtenaren die deze besluiten nemen te verhogen,

P. vaststellend dat de meest geschikte procedure om het Hof van Justitie in staat te stellen de 
uniformiteit van het gemeenschapsrecht te garanderen de in artikel 234 van het EG-Verdrag 
genoemde prejudiciële procedure is, en dat een wezenlijk bestanddeel van deze procedure het 
grondbeginsel is waarnaar iedere nationale rechtbank met het Hof van Justitie in dialoog kan 
treden; evenwel betreurend dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op 
grond van de uitzondering op dit principe overeenkomstig artikel 68 van het EG-verdrag 
alleen dan bevoegd is bepalingen op asielgebied uit te leggen wanneer het de zaak krijgt 
voorgelegd door een nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg, 

1. herhaalt nadrukkelijk dat het uiteindelijke doel van de invoering van een gemeenschappelijk 
asielstelsel moet zijn kwalitatief hoogwaardige, dat wil zeggen gefundeerde, rechtvaardige en 
snelle beslissingen te nemen; wijst erop dat een verbetering van de kwaliteit van de 
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besluitvorming het voordeel biedt de kosten van het stelsel te verlagen doordat de tijdsduur 
en eventueel ook het aantal beroepsprocedures worden beperkt;

2. veroordeelt dat de Commissie duidelijk over onvoldoende middelen beschikt om de 
uitvoering van de diverse richtlijnen op asielgebied te controleren, en spoort de lidstaten aan 
de taak van de Commissie te vergemakkelijken door haar stelselmatig een equivalentietabel 
voor te leggen waarin wordt aangegeven welke maatregelen onmiskenbaar voortvloeien uit 
welke bepalingen uit de richtlijnen;

3. verzoekt de Commissie te streven naar de invoering van een uniforme procedure in alle 
lidstaten, waardoor snelheid en efficiëntie worden bevorderd; 

4. wijst erop dat met betrekking tot de voorwaarden en modaliteiten voor het verlenen van 
internationale bescherming, en in het bijzonder van subsidiaire bescherming, verschillen 
tussen de lidstaten zullen blijven bestaan, evenals het verschijnsel “asielshopping”, zolang de 
geldende wetgevingen op asielgebied stoelen op minimumnormen;

5. wijst er nadrukkelijk op dat één van de doelen van de aanvaarde instrumenten op asielgebied 
is om zogenaamde “secundaire” bewegingen in te dammen; spoort de lidstaten nu al aan 
concreet te streven naar een zo groot mogelijke convergentie van hun asielbeleid;

6. is van mening dat één van de verbeteringen van het Europese asielstelsel een eerlijker 
verdeling van de lasten tussen de lidstaten zou moeten zijn, en kijkt nu al met 
belangstelling uit naar de beoordeling door de Commissie van de verordening Dublin II, 
evenals naar eventuele voorstellen op dit gebied;

7. is van mening dat erop gelet moet worden dat de voor het toekennen van de 
vluchtelingenstatus verantwoordelijke ambtenaren degelijk zijn opgeleid;

8. dringt erop aan in de landen van herkomst voorlichtingscampagnes te voeren die potentiële 
asielzoekers evenzeer voorlichten over de risico’s van illegale immigratie en de gevolgen van 
een afwijzing van de vluchtelingenstatus als over de mogelijkheden van legale immigratie. Dit 
met als doel het aantal ongegronde asielaanvragen en illegale grensoverschrijdingen terug te 
dringen;

9. verlangt dat de maatregelen jegens personen die geen vluchtelingenstatus krijgen of wier 
vluchtelingenstatus werd afgewezen, fair en snel worden uitgevoerd;

10. verzoekt de Commissie de technische en politieke obstakels bij het invoeren van een 
gemeenschappelijke databank over de landen van herkomst zo snel mogelijk uit de weg te 
ruimen; wenst dat er een pragmatische oplossing wordt gevonden voor het probleem van de 
veeltaligheid;

11. juicht de inspanningen van de Commissie toe overeenkomstig de in artikel 29 van de 
richtlijn asielprocedures neergelegde bepalingen een lijst van veilige derde landen op te 
stellen en verlangt van de Raad onmiddellijk besluiten dienaangaande;

12. is van mening dat de coördinatie van de werkzaamheden in het kader van concrete 
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samenwerking op asielgebied ook verder een taak van de Commissie behoort te zijn, die 
daartoe over passende middelen dient te beschikken; verzoekt de Commissie zich in het 
verslag dat zij begin 2008 zal presenteren over de voortgang in de eerste fase van de 
werkzaamheden, voor deze optie uit te spreken, in plaats van zich in te spannen voor het 
creëren van een nieuwe structuur in de vorm van een “Europees Bureau voor 
ondersteuning”, zoals nu de bedoeling is;

13. verzoekt de lidstaten met het UNHCR samen te werken en naar het voorbeeld van het 
Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk een operatie “quality initiative” te starten, en de 
resultaten van dit initiatief openbaar te maken opdat de beste procedures om verzoeken om 
internationale bescherming te behandelen bekend raken en bevorderd worden;

14. juicht de door de Commissie voorbereide maatregelen ter ondersteuning van lidstaten die 
zwaar onder druk staan toe, in het bijzonder en vooral het sturen van teams van 
deskundigen, om deze lidstaten zo in staat te stellen de problemen rond de opname van 
asielzoekers en de toetsing van asielaanvragen op te lossen;

15. wijst er nadrukkelijk op dat het de taak van de Commissie is toe te zien op de uitvoering 
van de op asielgebied geldende richtlijnen, en dat zij te dien einde over voldoende 
middelen moet kunnen beschikken, dat die echter op dit moment volledig ontoereikend 
zijn om een dergelijke omvattende taak tot een goed einde te brengen; is van mening dat de 
geloofwaardigheid van de Unie op dit terrein op het spel staat, evenals de toekomst van het 
gemeenschappelijk asielbeleid;

16. wijst erop dat het tot stand gebrachte corpus van het gemeenschapsrecht inzake het 
asielbeleid in de gehele Unie op uniforme wijze moet worden geïnterpreteerd en 
toegepast; is van mening dat de harmonisatie van het asielbeleid wordt vergemakkelijkt 
en bespoedigd wanneer ook andere dan de hoogste nationale rechtbanken zich tot het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen kunnen wenden, zoals nu het geval is; 
roept de Raad daarom op het Hof weer zijn volledige bevoegdheden inzake de 
prejudiciële beslissing overeenkomstig titel IV van het EG-Verdrag toe te kennen.
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TOELICHTING

Inleiding

Met de aanvaarding van de vier in artikel 63, lid 1, van het EG-Verdrag vastgelegde 
instrumenten werd op 1 december 2005 de eerste fase van de invoering van een 
gemeenschappelijk asielstelsel afgerond. Nu gaat het er dus om de bestaande structuren te 
consolideren om tot de tweede fase van het stelsel te kunnen overgaan die de invoering beoogt 
van een gemeenschappelijk asielstelsel en van een uniform statuut voor die personen die als 
vluchteling zijn erkend of aan wie subsidiaire bescherming is verleend.

In het Haags programma van 4 en 5 november 2005 heeft de Europese Raad erop gewezen dat 
het asielbeleid voortaan op drie belangrijke pijlers zou moeten rusten, namelijk de invoering 
van een uniforme procedure, het gemeenschappelijk gebruik van informatie over de landen 
van herkomst en de intensivering van de samenwerking tussen de lidstaten, in het bijzonder 
om die lidstaten die vanwege hun geografische ligging aan grote druk zijn blootgesteld, te 
helpen daar beter mee om te gaan.

Om deze doelen te bereiken en om te kunnen overschakelen naar de tweede fase van het 
asielstelsel moet vooral de concrete samenwerking tussen de lidstaten gestimuleerd worden, 
met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren, die naar de 
opvatting van de rapporteur sneller, rechtvaardiger en betrouwbaarder zou moeten zijn. Het 
intensiveren van deze concrete samenwerking vormt het onderwerp van de mededeling van de 
Commissie waarop dit verslag betrekking heeft. In dit kader is de rapporteur ingegaan op 
enkele aspecten die hierna worden vermeld, en die een beslissende bijdrage kunnen leveren 
aan het verbeteren van de samenwerking en daardoor ook van de besluitvorming op het punt 
van het asielbeleid.

Uniforme procedure

Met de uniforme procedure wordt de besluitvorming bespoedigd; deze procedure moet 
daarom worden bevorderd. In de meeste lidstaten werd al een uniforme procedure ingevoerd, 
die de toetsing van de criteria voor het verlenen van de vluchtelingenstatus en de criteria voor 
toegang tot subsidiaire bescherming in een enkele operatie samenvat. Dit valt zeker te prijzen, 
in die zin dat het doorgaans niet erg waarschijnlijk is dat de persoon die internationale 
bescherming aanvraagt in staat is te bepalen of zijn aanvraag voldoet aan de criteria van het 
Verdrag van Genève of aan andere vormen van internationale bescherming. Deze gang van 
zaken is ook rationeler in zoverre maar één instantie een beslissing neemt en daarbij alle 
criteria met betrekking tot de ontvankelijkheid van internationale bescherming toetst, 
waardoor vermeden wordt dat de aanvrager eventueel meerdere aanvragen bij verschillende 
instanties moet indienen, die vergelijkbare feiten beoordelen.

Een gemeenschappelijke databank

De kwaliteit van de in eerste instantie genomen beslissingen hangt af van de kwaliteit van de 
informatie waarop deze beslissingen berusten. Het vergaren van informatie over de landen 
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van herkomst moet daarom worden verbeterd en om de besluitvormingscriteria van de landen 
van de Unie zo veel mogelijk te harmoniseren moet erop gelet worden dat alle lidstaten over 
dezelfde informatie beschikken. Een gemeenschappelijk gebruik van de beschikbare 
informatie over de landen van herkomst is des te noodzakelijker naarmate de middelen om 
deze informatie te vergaren per lidstaat verschillen. Enkele landen hebben op dit gebied 
geavanceerde databanken ontwikkeld waarvan hun beleidsmakers gebruik moeten maken, 
andere daarentegen beschikken niet over eigen informatiebronnen en vertrouwen daarom op 
externe bronnen zoals NGO’s en het UNHCR. Maar om meer homogeniteit van de 
beslissingen te waarborgen is het ongetwijfeld erg belangrijk dat beslissingen zich op dezelfde 
gegevens baseren. Daarom is het zinvol te streven naar een gemeenschappelijke databank 
over de landen van herkomst, hetgeen door de rapporteur nadrukkelijk wordt bepleit, waarvan 
het “gemeenschappelijk portaal”, zoals het in de mededeling van de Commissie heet, slechts 
een zo kort mogelijke tussenfase moet zijn. Het zou er namelijk om gaan, zoals de Commissie 
ook overweegt, gemeenschappelijke richtsnoeren voor het inwinnen en het analyseren van 
informatie door de bevoegde nationale autoriteiten uit te werken, opdat een Europese 
databank met informatie over de landen van herkomst op basis van gemeenschappelijke 
normen kan worden opgericht.

Opleiding van ambtenaren

Wie een verbetering van de besluitvorming nastreeft, moet er vanzelfsprekend op letten dat de 
personen die de besluiten nemen zelf over de nodige competenties, en dus over een kwalitatief 
hoogwaardige opleiding beschikken. Het moet in dit kader worden toegejuicht dat enkele 
landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, het initiatief hebben genomen zich te 
wenden tot een op asielgebied gespecialiseerd orgaan als de UNHCR om hen in de dagelijkse 
praktijk te helpen bij het toetsen van de behandeling van asielaanvragen en het verbeteren van 
de afwikkeling door concrete voorstellen. Het gaat hier om een voorbeeld dat navolging 
verdient en dat zou kunnen leiden tot het samenstellen van een handboek over “beproefde 
methoden”. De rapporteur juicht de diverse in het kader van Eurasil1 getroffen maatregelen 
toe om de kwalificaties van de op asielgebied werkzame ambtenaren te harmoniseren en 
bepleit een verspreiding van deze maatregelen. Hij zou verder graag zien dat de lidstaten zich 
inzetten voor verschillende soorten maatregelen om niet alleen de competenties van hun 
ambtenaren te verbeteren maar ook hun motivatie op peil te houden, wat volgens de 
deskundigen van de UNHCR van wezenlijk belang is. In dit kader zou men het opstellen van 
een opleidingsprogramma op EU-niveau kunnen overwegen, waardoor de ambtenaren van de 
lidstaten elkaar zouden leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Dankzij een dergelijk 
programma zouden ze vertrouwd kunnen raken met het huidig juridisch kader, evenals met 
diverse praktische aspecten van hun werk, zoals gesprekstechnieken en criteria om de 
geloofwaardigheid van de verklaringen van asielaanvragers te toetsen, en leren rekening 
houden met de specifieke behoeftes van de bescherming behoevende, getraumatiseerde 
personen die ze moeten helpen. 

De rol van het Hof van Justitie

De rapporteur is van mening dat de harmonisatie op asielgebied wordt vergemakkelijkt en 
bespoedigd wanneer voortaan ook andere dan alleen de hoogste nationale rechterlijke 

  
1 Het EU-netwerk voor deskundigen op asielgebied werd in 2002 opgericht.
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instanties zich tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kunnen wenden, 
zoals nu het geval is. Hij is verder van mening dat een homogene toepassing van het acquis 
communautaire er vooral toe zou bijdragen de secundaire bewegingen tussen de lidstaten in te 
dammen, een verschijnsel dat aanhoudend reden is tot zorg. Hij juicht daarom een aanpassing 
van de bepalingen van titel IV van het EG-Verdrag toe om een effectievere rechterlijke 
bescherming te waarborgen, en wel des te meer naarmate de thans geldende uitzondering 
gevolgen heeft voor beleidsterreinen die met betrekking tot de grondrechten bijzonder 
kwetsbaar zijn, omdat ze de bescherming van personen betreffen die daar behoefte aan 
hebben.

De rol van de Commissie

Opdat de Commissie een uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht op asielgebied kan 
garanderen moet ze in staat zijn de uitvoering van de op dit gebied aangenomen richtlijnen 
voldoende te controleren. De middelen waarover zij beschikt zijn echter duidelijk 
ontoereikend, zodat taken worden uitbesteed, waardoor naar de mening van de rapporteur de 
Commissie het risico loopt haar functie als hoedster van de verdragen niet langer goed te 
kunnen vervullen. De rapporteur is daarom van mening dat de Commissie teams van juristen 
uit de afzonderlijke lidstaten en teams van vertalers moet inschakelen, opdat ze haar 
controlefunctie optimaal kan uitoefenen. De lidstaten van hun kant zouden de Commissie 
consequent een equivalentietabel moeten overleggen, waaruit duidelijk blijkt op welke 
bepalingen uit de richtlijnen de nationale maatregelen betrekking hebben, die het onderwerp 
van kennisgeving zijn. Het gaat hier om een beproefde administratieve procedure die hoort bij 
een sfeer van loyale samenwerking. Het valt daarom moeilijk in te zien waarom de lidstaten 
zich niet aan deze procedure houden.

Ten slotte is de rapporteur zich bewust van het feit dat het beheer van de activiteiten in het 
kader van de praktische samenwerking, zoals vastgelegd in de mededeling, op den duur de 
capaciteit van een netwerk voor samenwerking op asielgebied zou kunnen overschrijden. 
Toch is hij van mening dat het de taak van de Commissie is de coördinatie tussen de lidstaten 
van de activiteiten in het kader van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel op zich te 
nemen, en hij waarschuwt voor de verleiding deze taken toe te vertrouwen aan een nieuw 
bureau. Hij spreekt zich ten stelligste uit tegen dit voorstel.

Al met al juicht de rapporteur de concrete voorstellen in de mededeling van de Commissie toe 
om de samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied te intensiveren, en hoopt hij dat het 
met deze pragmatische methode mogelijk zal zijn voor 2010 een gemeenschappelijk 
asielstelsel te ontwikkelen.
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