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1. INLEIDING 
 

“Many asylum seekers feel like banana crates being transported all over 

Europe, left high and dry in a desperate situation.”
1
 Met deze woorden 

bekritiseert de Jesuit Refugee Service het Dublin-systeem
2
 dat bepaalt welke 

lidstaat van de Europese Unie (EU) verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielverzoek. Het asielbeleid van de EU dat pas zeer recent tot 

ontwikkeling is gekomen, zou al te zeer op een commercieel-pragmatische 

logica van efficiëntie steunen ten koste van een humaan en billijk alternatief. 

Nochtans streeft het Dublin-systeem er in de letter niet alleen naar om te 

vermijden dat asielzoekers
3
 bij verschillende lidstaten een asielaanvraag 

                                                 
1 JESUIT REFUGEE SERVICE (EUROPE), Dublin II: A summary of JRS experiences in Europe, 

Oktober 2008, 

http://www.jrseurope.org/docs/Dublin%20II_Summary%20of%20JRS%20responses_Final.pdf, 3. 
2 De kern van dit systeem is de zogenaamde Dublin-II-Verordening: Verordening Raad (EG) nr. 

343/2003 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 ingediend, Pb.L. Nr. 50 van 25 februari 2003, 1-10 

(hierna: Dublin-II-Verordening of Verordening 343/2003). Het systeem dankt zijn naam aan de 
voorganger van de Dublin-II-Verordening: de te Dublin ondertekende Overeenkomst van 15 juni 

1990 betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend, Pb.C. 
Nr. 254 van 19 augustus 1997, 1 - 12 (hierna: Dublin-Overeenkomst). 
3 In dit werkwordt met ‘asielzoekers’ en ‘vluchtelingen’ gedoeld op respectievelijk diegenen die 

op zoek zijn naar bescherming voor vervolging en diegenen die als vluchteling zijn erkend en dus 
bescherming hebben gevonden. Met ‘migranten’ en ‘vreemdelingen’ wordt meer algemeen 

gedoeld op eenieder die zijn land van herkomst verlaat met de intentie om ergens anders te gaan 

leven. 

http://www.jrseurope.org/docs/Dublin%20II_Summary%20of%20JRS%20responses_Final.pdf
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kunnen indienen, maar ook om voor iedere vluchteling in daadwerkelijke 

bescherming te voorzien. 

 

De kritiek op het Dublin-systeem komt evenwel niet alleen van ngo’s. Ook de 

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (hierna: 

‘Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen’),
4
 leden van het Europees 

Parlement en verschillende rechtsgeleerden hebben commentaar op het 

systeem.
5
 Recent heeft deze kritiek ook een gerechtelijke weerslag op het 

hoogste niveau gekregen. Begin 2011 spreekt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) zich in M.S.S. t. Griekenland en België kritisch 

uit over de Dublin-II-Verordening, daarin enkele maanden later gevolgd door 

het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) in de 

gevoegde zaken N.S. t. Secretary of State en M.E. t. Refugee Applications 

Commissioner.
6
  

 

Dit werk wil nagaan in welke mate deze supranationale rechtspraak de kritiek 

op het Dublin-systeem weerspiegelt en wat de impact is van de uitspraak van 

het EHRM en het Hof van Justitie op de Dublin-II-Verordening, op het 

asielbeleid in bredere zin en op de relatie tussen beide hoven. 

 

Daartoe wordt allereerst een beeld geschetst van de bredere context waarin het 

Europese asielbeleid en het Dublin-systeem zich ontwikkelen. In een eerste 

deel wordt ingegaan op de spanning tussen nationale soevereiniteit en 

toenemende internationalisering in het domein van asiel en migratie. Ook de 

rol van de mensenrechten in de evenwichtsoefening tussen een asiel- en 

migratiebeleid dat enerzijds efficiënt is, maar anderzijds ook billijk moet zijn, 

wordt bekeken. In dat kader gaat dit werk ook in op een wereldwijde tendens 

naar een migratieonvriendelijk asielbeleid. 

 

In een tweede deel wordt vervolgens op basis van de verschillende arresten 

van het EHRM een historisch overzicht geboden van hoe de rechter in 

Straatsburg geëvolueerd is van een instelling buiten de asielproblematiek naar 

een belangrijke gerechtelijke instantie voor asielzoekers. Daarbij wordt ook 

gekeken naar de kritiek op de te ‘activistische’ rol van het EHRM en op de 

mogelijke weerlegging ervan. 

 

Verder wordt in een derde deel de chronologische evolutie van het asiel- en 

migratiebeleid van de EU geschetst. Daarbij wordt weergegeven hoe asiel en 

                                                 
4 Het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen is een programma van 

de Verenigde Naties dat er naar streeft om de internationale bescherming van vluchtelingen te 

garanderen en het vluchtelingenprobleem wereldwijd op te lossen. Voor meer informatie, zie 

http://www.unhcr.org/. 
5 Cf. nrs. 0 e.v. 
6 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09; HvJ 21 december 2011, N.S. 

t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. e.a. t. Refugee Applications 

Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, nog niet gepubliceerd. 

http://www.unhcr.org/
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migratie deel zijn gaan uitmaken van een aanvankelijk zuiver economische 

unie, eerst via intergouvernementele samenwerking buiten het EU-kader, en 

vervolgens binnen de Unie zelf. Een belangrijk onderdeel binnen dit derde deel 

focust op de cruciale rol van de Dublin-II-Verordening in het asielbeleid van 

de EU. Het Dublin-systeem vormt immers de hoeksteen van het Europese 

asielbeleid. Daarbij wordt ook kort gekeken naar de kritieken op het Dublin-

systeem en de hervormingsvoorstellen die momenteel op tafel liggen. 

 

In een vierde deel wordt daarna de link gelegd tussen de rechtspraak van het 

EHRM en het beleid van de EU. Op basis van rechtspraak, rechtsleer en de 

voorbereidende teksten met betrekking tot de toetreding van de EU tot het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (EVRM) wordt zowel algemeen, als meer concreet 

voor de Dublin-rechtspraak nagegaan hoe het EHRM en de EU zich tot elkaar 

verhouden, respectievelijk voor en na toetreding van de EU tot het EVRM.  

 

Het evaluerende vijfde deel bevat ten slotte een uitgebreide analyse van de 

arresten M.S.S. en N.S.. Tot slot volgt een kritische evaluatie van beide zaken 

en een onderzoek naar hun (mogelijke) impact op het asielbeleid van de EU in 

het algemeen en op het Dublin-systeem in het bijzonder.  

 

 

2. ASIEL EN MIGRATIE OP HET EUROPESE 

CONTINENT 
 

In dit eerste deel wordt stilgestaan bij de tendensen die de achtergrond vormen 

waartegen zowel het EHRM als de EU zich gaandeweg steeds intenser met het 

asiel- en migratiebeleid van de Europese staten zijn gaan bezighouden. Daarbij 

wordt een ruwe schets gemaakt van de specifieke positie van het domein van 

asiel en migratie in de politiek-historische ontwikkeling van het Europese 

continent. 

 

Een eerste tendens is een aanhoudende spanning tussen nationale soevereiniteit 

en internationalisering. Opvallend is dat de ontwikkeling van internationale 

rechtsregels lange tijd beperkt blijft.
7
 Een spanningsveld dat hier nauw mee 

verbonden is, is dat tussen de roep om een efficiënt asielbeleid enerzijds en de 

nood aan billijke mensenrechtenbescherming anderzijds. De nationale 

bevolking van elke lidstaat vraagt meer veiligheid en efficiëntie, wat vaak 

haaks staat op de noden van migranten in het algemeen en asielzoekers in het 

bijzonder.
8
 Een derde tendens ten slotte is dat het Europese asiel- en 

                                                 
7 GROENENDIJK, K., “Why a New Journal on Migration and Law?”, EJML 1999, 3; LAGRAND, T., 

Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal Order, 
Nijmegem, Wolf, 2010, 10. 
8 COSTELLO, C., “Administrative Governance and the Europeanisation of Asylum and Immigration 

Policy” in HOFMANN, H. en TURK, A. (eds.), EU Administrative Governance, Cheltenham, Elgar, 
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migratiebeleid, en bij uitbreiding dat van de hele westerse wereld, een relatief 

recente ommekeer kent, waarbij een positieve beleidshouding tegenover 

migratie is omgeslagen in een eerder negatieve. 

 

2.1. HET SPANNINGSVELD TUSSEN NATIONALE SOEVEREINITEIT EN 

INTERNATIONALISERING 
 

2.1.1. Nationale soevereiniteit 

 

Een eerste spanningsveld dat het Europese asiel- en migratiebeleid kenmerkt, 

is dat tussen nationale soevereiniteit en internationalisering. Algemeen 

genomen wordt het Europese beleid gekenmerkt door een toenemende 

integratie.
9
 Tegen de achtergrond van de globalisering brokkelt de 

soevereiniteit van staten daardoor geleidelijk af.
10

 Migratierecht wordt daarbij 

omschreven als een van de “last bastion[s] of sovereignty, and […] therefore 

the hardest to surrender.”
11

 Migratierecht blijft aldus in eerste instantie een 

nationale aangelegenheid.
12

 Zowel de ontwikkeling van het asielbeleid van de 

EU als de rechtspraak van de EHRM situeren zich dus in een specifieke 

context, waarbij de belangen van het supranationale niveau worden afgewogen 

tegen de nationale autonomie.
13

  

 

In de rechtsleer wordt erop gewezen dat de oorzaak hiervoor dieper gaat dan 

de loutere gevoeligheid van nationale overheden voor migratie.
14

 

Migratiebeleid bevindt zich automatisch in het domein van de nationale 

soevereiniteit.
15

 Migratie en soevereiniteit zijn immers intrinsiek met elkaar 

verbonden: “State sovereignty entails the exercise of supreme and exclusive 

                                                                                                           

2006, 290; CRAIG, P., The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 355. 
9 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 7. 
10

 DAUVERGNE, C., “Challenges to sovereignty: Migration Laws for the 21st Century”, New Issues 

in Refugee Research, Working Paper No.92, UNHCR, 2003, 
http://www.unhcr.org/3f2f69e74.html, 2; VAN STADEN, A. en VOLLAARD, H., “The Erosion of 

State Sovereignty” in KREIJEN, G. (ed.), State, Sovereignty, and International Governance, 

Oxford, Oxford University Press, 2002, 181. 
11

 DAUVERGNE, C., “Challenges to sovereignty: Migration Laws for the 21st Century”, New Issues 

in Refugee Research, Working Paper No.92, UNHCR, 2003, 
http://www.unhcr.org/3f2f69e74.html, 8-9. 
12 GROENENDIJK, K., “Why a New Journal on Migration and Law?”, EJML 1999, 3. 
13 Zie wat het EHRM betreft bijvoorbeeld: EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali 
t. Verenigd Koninkrijk, 9214/80, 9473/81 en 9474/81, §67; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim 

t. België, 12313/86, §43; EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98; MORANO-

FOADI, S. en ANDREADAKIS, S., “The Convergence of the European Legal System in the 

Treatment of Third Country Nationals in Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence”, EJIL 2011, 

1080. 
14 LAGRAND, T., Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal 
Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 10. 
15 LAGRAND, T., Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal 

Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 11. 

http://www.unhcr.org/3f2f69e74.html
http://www.unhcr.org/3f2f69e74.html
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authority within state territory while controlling and regulating the movement 

of persons autonomously.”
16

  

 

Het recht van staten om vreemdelingen op hun grondgebied toe te laten of te 

weigeren is een sleutelelement van nationale soevereiniteit en vloeit voort uit 

de exclusieve bevoegdheid van staten met betrekking tot interne 

aangelegenheden.
17

 Aldus maakt het maatschappelijk mechanisme “through 

which nationalism and the separation of the citizen from the immigrant takes 

place”
18

 fundamenteel deel uit van de nationale soevereiniteit. Daarnaast zijn 

de centrale noties van de migratieproblematiek gelijklopend met de 

basiskenmerken van een staat en  daardoor inherent gelinkt aan de nationale 

soevereiniteit:
19

 regering(sbeleid), (het betreden van) een grondgebied en (het 

behoren tot) een permanente bevolking.
20

 

 

                                                 
16 LAGRAND, T., Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal 

Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 11. Zie ook: VAN STADEN, A. en VOLLAARD, H., “The Erosion of 
State Sovereignty” in Kreijen, G. (ed.), State, Sovereignty, and International Governance, Oxford, 

Oxford University Press, 2002, 106. 
17 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 
Europe Publishing, 2007, 11. De exclusieve bevoegdheid met betrekking tot interne 

aangelegenheden is vervat in Artikel 2, lid 7 VN-Handvest en erkend in onder meer de Nicaragua 

Case voor het Internationaal Gerechtshof (IGH, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 1986, §205). 

Deze bevoegdheid is geenszins onbeperkt. Zo bepaalt artikel 2, lid 7 in fine VN-Handvest dat 

bepaalt “[d]it beginsel […] de toepassing van dwangmaatregelen ingevolge Hoofdstuk VII 
evenwel niet in de weg [staat]” en zorgt onder meer de ontwikkeling van de mensenrechten voor 

een aantal beperkingen (zie daarover bijvoorbeeld: RUIZ FABRI, H., “Human Rights and State 

Sovereignty: Have the Boundaries been Significantly Redrawn?” in ALSTON, P. en MCDONALD, 
E. (eds.), Human Rights, Intervention, and the Use of Force, 42-67). CRAWFORD spreekt in dat 

opzicht over ‘min of meer exclusieve’ bevoegdheid over het eigen grondgebied (CRAWFORD, J., 

The Creation of States in International Law, Oxford, Clarendon Press, 2006, 32). 

Wat migratierecht betreft, stelt het Supreme Court van de Verenigde Staten al in 1892 dat “it is an 

accepted maxim of international law that every sovereign nation has the power, as inherent in 

sovereignty, and essential to self-preservation, to forbid the entrance of foreigners within its 
dimensions, or to admit them only in such cases and upon such conditions as it may see fit to 

prescribe.” (U.S. Supreme Court 18 januari 1982, Nishimura Ekui t. Verenigde Staten e.a., 142 

U.S. 651, 142). 
18 GUILD, E., “Cultural Identity and Security: Immigrants and the Legal Expression of National 

Identity” in GUILD, E. en VAN SELM, J. (eds.), International Migration and Security: Opportunities 
and Challenges, Oxford, Routledge, 2005, 106 zoals geciteerd in LAGRAND, T., Immigration Law 

and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 11. 
19 Over de relatie tussen statelijkheid en soevereiniteit bestaan verschillende opvattingen. 
CRAWFORD stelt dat soevereiniteit niet als een criterium voor het bestaan van een staat moet 

worden beschouwd, maar als een eigenschap of gevolg van statelijkheid, meer bepaald “the 

plenary competence that States prima facie possess.” (CRAWFORD, J., The Creation of States in 
International Law, Oxford, Clarendon Press, 2006, 89). 
20 LAGRAND, T., Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal 

Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 10 en 11. Zie ook artikel 1 Conventie van Montevideo van 26 
december 1933 inzake Rechten en Plichten van Staten: “The state as a person of international law 

should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; 

(c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.” 
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Soevereiniteit dient daarbij niet te worden begrepen als de hoogste, 

onafleidbare macht binnen een bepaalde staat,
21

 maar als de principiële 

gelijkheid van staten als rechtssubjecten van internationaal recht.
22

 Ondanks de 

principiële bevoegdheid met betrekking tot het eigen grondgebied
23

 wordt de 

macht van staten daarbij beperkt door vrijwillig aangegane, internationale 

verplichtingen, ook op vlak van asiel en migratie.
24

 

 

Men zou kunnen argumenteren dat in een evoluerende Europese context staten 

hun nationale soevereiniteit in dit domein vrijwillig hebben overgedragen aan 

een supranationale entiteit. Voor zowel de ontwikkeling van het beleid van de 

EU als voor het rechterlijk toezicht vanwege het EHRM is op die manier 

formeel voldaan aan de vereiste van statelijke goedkeuring voor internationale 

verplichtingen en aan het beginsel van soevereine gelijkheid.
25

 Dat doet echter 

geen afbreuk aan de reële gevoeligheid van de nationale overheden bij de 

overdracht van bevoegdheden inzake asiel en migratie en met betrekking tot de 

uitoefening ervan door supranationale instanties. Bovendien kan worden 

geargumenteerd dat het EHRM blijk geeft van rechtspraak “qui a largement 

dépassé l’intention première des auteurs de la Convention.”
26

 

 

 

 

                                                 
21 CRAWFORD, J., The Creation of States in International Law, Oxford, Clarendon Press, 2006, 33. 

ELEFTHERIADIS stelt zelfs dat dit concept van soevereiniteit volledig achterhaald is. 

Rechtsonderhorigen en instellingen opereren binnen de grenzen van de rechtstaat en de 
grondwettelijke beginselen. Er is daarbij geen plaats voor ultieme, persoonlijke macht, nu ook het 

bestuur binnen de grenzen van het recht moet blijven. Zonder ultieme macht heeft het vervolgens 

dan ook geen zin over soevereiniteit te spreken. (ELEFTHERIADIS, P., “Law and Sovereignty”, Law 
and Philosophy 2010, 535-569). 
22 Deze dubbele invulling van het begrip ‘soevereiniteit’ hangt samen met de benadering van de 

staat als soevereine wetgever enerzijds of als internationaal rechtssubject anderzijds (SPIERMANN, 

O., “The Other Side of the Story: An Unpopular Essay on the Making of the European Community 

Legal Order”, EJIL 1999, 775-776). WALKER meent dat ook deze tweede invulling van 

soevereiniteit achterhaald is, nu in de meerlagige rechtsorde ook internationale organisaties een 
vorm van soevereine bevoegdheid uitoefenen. Hij stelt dan ook voor te spreken over 

laatsoevereiniteit, waarbij soevereiniteit niet langer in zuiver statelijke termen wordt gedacht, maar 

in een meerlagige rechtsorde kan worden gesitueerd (WALKER, N., “Late Sovereignty in the 
European Union” in WALKER, N. (ed.), Sovereignty in Transition, Oxford, Hart Publishing, 2003, 

3-32). 
23 Cf. Het principe van non-interventie in interne aangelegenheden. 
24 CRAWFORD, J., Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2012, 448. 
25 CRAWFORD, J., Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2012, 452. 
26 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 
matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 29. Zie in dezelfde lijn de speech van de Britse eerste minister CAMERON begin 2012: “All 

states agreed that the Court was, in some cases, too ready to substitute its judgment for that of 
reasonable national processes and all agreed that that was not its role.” (CAMERON, D., Speech on 

the European Court of Human Rights, http://www.guardian.co.uk/law/ 2012/jan/25/cameron-

speech-european-court-human-rights-full). 

http://www.guardian.co.uk/law/%202012/jan/25/cameron-speech-european-court-human-rights-full
http://www.guardian.co.uk/law/%202012/jan/25/cameron-speech-european-court-human-rights-full
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2.1.2. Internationalisering 

 

De bevoegdheid te bepalen wie toegelaten wordt tot het grondgebied en wie de 

nationaliteit kan verwerven, wordt ingeperkt door internationale afspraken.
27

 

Zo sluiten staten reeds onder de auspiciën van de Volkenbond enkele 

verdragen ter bescherming van vluchtelingen uit specifieke conflictgebieden.
28

 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt in bilaterale en multilaterale verdragen een 

‘voorkeursbehandeling’ voorzien voor bepaalde categorieën van migranten.
29

  

 

De eerste echt belangrijke stap naar internationalisering van het asielbeleid is 

het ‘Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen’ van 1951 

en het aanvullend ‘Protocol van New York’ van 1967
30

 (hierna: 

“Vluchtelingenverdrag”) binnen het kader van de Verenigde Naties. Dit 

verdrag met algemeen toepassingsgebied
31

 voert vaste criteria in voor wie als 

vluchteling kan worden erkend
32

 en bevat een omschrijving van de status van 

erkende vluchtelingen. De belangrijkste beperking van de nationale 

soevereiniteit is waarschijnlijk het verbod vluchtelingen uit te wijzen of terug 

                                                 
27

 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 24; GROENENDIJK, K., “Why a New Journal on Migration and 

Law?”, EJML 1999, 3. Zie ook EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali, 9214/80, 
9473/81, 9474/81, §67: “as a matter of well-established international law and subject to its treaty 

obligations, a state has the right to control the entry of non-nationals into its territory.”  
28 Bijvoorbeeld: Regeling van 12 mei 1926 met betrekking tot de afgifte van ‘Identity Certificates’ 
aan Russische en Armeense vluchtelingen, Regeling van 30 juni 1928 met betrekking tot de 

juridische status van Russische en Armeense vluchtelingen, de Overeenkomst van 28 oktober 1933 

met betrekking tot de internationale status van vluchtelingen (van toepassing op Russische, 
Armeense en gelijkgestelde vluchtelingen), de Overeenkomst van 10 februari 1938 en het 

aanvullende Protocol van 14 september 1939 betreffende de status van vluchtelingen (opsomming 

artikel 1A(1) Vluchtelingenverdrag; Handbook on Procedures and Criteria for Determining 

Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees, Genève, 1992, http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html, 3). 
29 Als voorbeeld kan worden gewezen op de Noordse Paspoort Unie, die bij verdrag van 12 juli 
1957 de interne grenscontroles ophief, en op de Benelux Economische Unie, waarbinnen sinds de 

inwerkingtreding van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie in 1960 het vrij 

verkeer van personen  geldt. (GROENENDIJK, K., “Why a New Journal on Migration and Law?”, 
EJML 1999, 3). 
30 Internationaal verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (wet 
van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953); Protocol van New York van 31 januari 1971 betreffende 

de status van vluchtelingen (wet van 12 mei 1960, B.S. 10 augustus 1960). 
31 In tegenstelling tot de “ad hoc agreements adopted in relation to specific refugee situations” 
(Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Genève, 1992, 

http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html, 3). Het Vluchtelingenverdrag is aanvankelijk slechts 

toepasselijk op personen die vluchteling zijn geworden als gevolg van gebeurtenissen die 

plaatsvonden voor 1 januari 1951. Het protocol van 1967 heft deze tijdsbeperking evenwel op 

(Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Genève, 1992, 

http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html, 3-4). 
32 Artikel 1 Vluchtelingenverdrag. 

http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html
http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html
http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html
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te sturen (‘refouler’) naar een land waar zij vervolging riskeren (het 

zogenaamde “non-refoulement”-beginsel).
33

 

 

Nu alle leden van de Raad van Europa, en a fortiori alle EU-lidstaten, partij 

zijn bij het Vluchtelingenverdrag
34

 bepalen deze instrumenten mee de context 

waarbinnen de EU haar asiel- en migratiebeleid ontwikkelt. 

 

Het Vluchtelingenverdrag heeft een sterke connectie met de klassieke 

mensenrechtelijke instrumenten. Artikel 14 van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens (UVRM) bepaalt uitdrukkelijk dat “een ieder […] het 

recht [heeft] om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen 

vervolging.” In andere algemene mensenrechtenverdragen zoals het EVRM en 

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) 

is echter geen parallelle bepaling opgenomen.
35

 Het Vluchtelingenverdrag zou 

als lex specialis reeds voldoende bescherming voorzien, waardoor er geen 

nood meer was aan een specifieke bepaling in de algemene verdragen.
36

 

 

Hoewel het Vluchtelingenverdrag belangrijk is voor de internationalisering 

van het asielrecht, merken critici op hoe nationale overheden de bepalingen 

van het Vluchtelingenverdrag al te legalistisch toepassen.
37

 Het 

Vluchtelingenverdrag ontbeert dan ook een internationale rechtsinstantie om 

de afdwinging te garanderen.
38

 Verder zal blijken hoe hier op Europees vlak 

                                                 
33 Artikel 33 Vluchtelingenverdrag. 
34 Monaco was op 16 juni 2010 het laatste land van de Raad van Europa dat toetrad tot het 

Protocol van New York. (UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, “States Parties to the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol”, 
http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html). 
35 Zie wel artikel 12 IVBPR: “1. Eenieder  die wettig  op  het  grondgebied  van  een Staat  

verblijft,  heeft  binnen  dit  grondgebied,  het  recht  zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn 

verblijfplaats vrijelijk te kiezen. 2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het 

eigen land, te verlaten. 3. De bovengenoemde rechten kunnen aan geen andere beperkingen 

worden onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, nodig zijn ter bescherming van de 
nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden of van de rechten en 

vrijheden van anderen en verenigbaar zijn met de andere in dit Verdrag erkende rechten. 4. Aan 

niemand mag willekeurig het recht worden ontnomen naar zijn eigen land terug te keren.” en 
artikel 13 IVBPR: “Een vreemdeling die wettig op het grondgebied verblijft van een Staat die 

partij is bij dit Verdrag, kan slechts uit die Staat worden  gezet  krachtens  een  overeenkomstig  de 
wet  genomen  beslissing,  terwijl  het  hem,  tenzij  dwingende redenen van nationale veiligheid 

een tegengestelde beslissing rechtvaardigen, is toegestaan zijn bezwaren tegen zijn uitzetting 

kenbaar te maken en zijn geval opnieuw te doen beoordelen door, en zich met dit doel te doen 
vertegenwoordigen bij de bevoegde autoriteit dan wel door een of meer personen die daartoe 

speciaal door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen.” 
36 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 

Europe Publishing, 2007, 11. 
37 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 

Europe Publishing, 2007, 11. 
38 Artikel 38 Vluchtelingenverdrag voorziet wel in de mogelijkheid geschillen naar het 

Internationaal Gerechtshof te verwijzen, maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren 

(TSOURDI, E. “What Role for the Court of Justice of the EU in the Development of a European 

http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
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een rol weggelegd is voor de Europese (mensen)rechter. Het EHRM en het 

Hof van Justitie hebben zich ontwikkeld tot bewakers van het 

Vluchtelingenverdrag.
39

 Het Hof van Justitie kan zich daarvoor rechtstreeks 

baseren op de verwijzing naar het Vluchtelingenverdrag in artikel 78 VWEU 

en artikel 18 Handvest van de grondrechten van de EU (hierna: Handvest), 

terwijl het EHRM naar het Vluchtelingenverdrag refereert via de omweg van 

artikel 3 EVRM.
40

 Het valt niet uit te sluiten dat de invloed van hun 

rechtspraak ook buiten Europa impact heeft op de al te legalistische lezing van 

het Vluchtelingenverdrag. 

 

2.2. HET EVENWICHT TUSSEN EFFICIËNT ASIELBELEID EN BILLIJKE 

MENSENRECHTENBESCHERMING 
 

De asiel- en migratieproblematiek wordt substantieel gekenmerkt door haar 

verbondenheid met het domein van de mensenrechten. Doorheen de 

ontwikkeling van nationaal en Europees migratiebeleid is een voortdurende 

evenwichtsoefening zichtbaar tussen de rechten en vrijheden van asielzoekers 

(‘fairness’) enerzijds en de vrijheid en veiligheid van nationale en EU-burgers 

(‘efficiency’) anderzijds. Dit spanningsveld vindt zijn oorsprong in “the 

perceived threat of unmanaged migration.”
41

 Deze evenwichtsoefening 

vertaalt zich in de paradox dat “liberal democratic states publicly avow the 

principle of asylum but use fair means and foul to prevent as many asylum 

seekers as possible from arriving on their territory where they could claim its 

protections.”
42

 Unierecht zou daarbij niet zozeer gebruikt worden om tot een 

rechtvaardiger asielbeleid te komen, maar slechts als middel om de nationale 

belangen veilig te stellen.
43

 Aanvankelijk worden enkel daar bevoegdheden 

                                                                                                           

Asylum Policy? The Case of Loss and Denial of International Protection in the EU”, TBP 2013, 

212). 
39 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 98; MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council 

of Europe Publishing, 2007, 11; TSOURDI, E. “What Role for the Court of Justice of the EU in the 
Development of a European Asylum Policy? The Case of Loss and Denial of International 

Protection in the EU”, TBP 2013, 212. 
40 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 
matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 98. 
41 COSTELLO, C., “Administrative Governance and the Europeanisation of Asylum and 

Immigration Policy” in HOFMANN, H. en TURK, A. (eds.), EU Administrative Governance, 

Cheltenham, Elgar, 2006, 290; CRAIG, P., The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform, 
Oxford, Oxford University Press, 2010, 355. 
42 GIBNEY, M., The Ethics and Politics of Asylum: Liberal Democracy and the Politics of Asylum, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 229, zoals geciteerd in COSTELLO, C., “Courting 

Access to Asylum in Europe: Recent Supranational Jurisprudence Explored”, HRLR 2012, 288. 
43

 RESLOW, N., “Deciding on EU External Migration Policy: The Member States and the Mobility 

Partnerships”, Journal of European Integration, 2012, 235. EL-ENANY en THIELEMANN 
argumenteren daarentegen dat Europese samenwerking net een einde heeft gemaakt aan de “race 

to the bottom in protection standards in the EU” doordat de lidstaten elkaar zijn beginnen 

concurreren in beschermende regelgeving (THIELEMANN, E en EL-ENANY, N., “Refugee 
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overgedragen waar de EU voor een strenger of efficiënter asiel- en 

migratiebeleid kan zorgen.
44

  

 

Verder wordt besproken hoe enerzijds het Dublin-systeem binnen deze tendens 

kan worden geplaatst en hoe anderzijds de rechtspraak van het EHRM en het 

Hof van Justitie het belang van de mensenrechtenbescherming van 

asielzoekers op essentiële punten doet prevaleren op de door de (Europese) 

staten beoogde efficiëntie van een aantal mechanismen.  

 

2.3. EVOLUERENDE TENDENSEN IN HET ASIEL- EN MIGRATIEBELEID 
 

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog beogen de eerste, beperkte 

Europese migratieregels in eerste instantie de integratie van toegelaten 

immigranten te bevorderen en een liberaal migratiebeleid te creëren.
45

 Tot de 

jaren 1970 is de algemene tendens op het Europese continent er één van 

stimulering van (arbeids)immigratie, in het bijzonder uit het Middellandse 

Zeegebied.
46

 De oliecrisis van 1973 veroorzaakt evenwel een groeiende 

werkloosheid in de immigratielanden en leidt uiteindelijk tot een officiële stop 

van de arbeidsmigratie.
47

  

 

De focus van het Europese beleid verandert dan ook drastisch en geleidelijk 

aan groeien er sterke tendensen tegen immigratie, zowel in Noord-Amerika, 

als in West-Europa.
48

 Tegelijkertijd zorgen internationale conflicten, 

burgeroorlogen en dictatoriale regimes voor grote golven vluchtelingen.
49

 

Door steeds makkelijker beschikbare transportmiddelen zoals de luchtvaart, 

beperken vluchtelingen- en migratiestromen zich niet langer tot de naburige 

buurlanden.
50

 Migranten kunnen aldus niet alleen verder reizen, ze kunnen 

zich ook bewuster naar landen begeven met een hoger welvaartspeil of een 

grotere kans op de toekenning van verblijfsrechten. 

 

                                                                                                           

Protection as a Collective Action Problem: Is the EU Shirking its Responsibilities?”, European 
Security 2010, 215). 
44

 RESLOW, N., “Deciding on EU External Migration Policy: The Member States and the Mobility 

Partnerships”, Journal of European Integration, 2012, 235. 
45 GROENENDIJK, K, “Why a new journal on migration and law”, EJML 1999, 4. 
46 Het Europees Verdrag inzake het wettelijk statuut van arbeidsmigranten van 1977 kan worden 
beschouwd als het laatste voorbeeld van dit beleid. (MOLE, N., Asylum and the European 

Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 13; 

GROENENDIJK, K, “Why a new journal on migration and law”, EJML 1999, 4-5). 
47 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 9. 
48 GROENENDIJK, K, “Why a new journal on migration and law”, EJML 1999, 4; WOUTERS, J. en 

VIDAL, M., “Het Arbeidsmigrantenverdrag van de Verenigde Naties: onbekend en onbemind?”, 

http://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/Arbeidsmigranten.pdf, 1. 
49 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 
Europe Publishing, 2007, 13. 
50 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 

Europe Publishing, 2007, 13. 

http://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/Arbeidsmigranten.pdf
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Verder zal blijken hoe ook het Dublin-systeem volgens sommigen in deze 

migratieonvriendelijke context dient te worden geplaatst.  

 

 

3. ASIEL EN MIGRATIE BINNEN DE 

RECHTSPRAAK VAN HET EHRM 
 

De fundamentele rechten van de mens, zoals geformuleerd en gegarandeerd 

door de instanties van de Raad van Europa, bieden concrete mogelijkheden aan 

asielzoekers en immigranten om de rechtvaardigheid van bepaalde regelgeving 

in vraag te stellen. Het EVRM kan als internationaal verdrag aldus de 

‘migratie-onvriendelijke’ tendensen afremmen waarvan sprake in het vorige 

deel.
51

 Het EHRM streeft bij de afdwinging evenwel een evenwicht na tussen 

een billijke mensenrechtenbescherming en de erkenning van de statelijke 

autonomie “to control the entry, residence and expulsion of aliens.”
52

 

 

Hieronder wordt een chronologisch overzicht uitgewerkt van de evolutie van 

de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot asiel en migratie. Hoewel het 

EVRM zelf weinig bepalingen bevat die rechtstreeks betrekking hebben op 

vreemdelingen, is het Hof halfweg de jaren 1980 een belangrijke rol gaan 

spelen inzake de bescherming van asielzoekers en migranten.
53

 Dit overzicht 

laat toe de M.S.S.-rechtspraak, die het voorwerp van dit werk uitmaakt, in zijn 

ruimere, historische context te plaatsen. 

 

3.1. EEN INTERSTATELIJK HOF BUITEN DE ASIELPROBLEMATIEK 
 

Bij de oprichting van het EHRM in 1959 hadden de lidstaten de Raad van 

Europa een rechtscollege voor ogen dat geschillen zou beslechten tussen staten 

en niet in individuele zaken. Inmiddels staat voor individuen de weg naar het 

Hof algemeen open.
54

 Opvallend daarbij is dat artikel 34 EVRM
55

 de toegang 

                                                 
51 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 

Europe Publishing, 2007, 11. 
52 EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali t. Verenigd Koninkrijk, 9214/80, 
9473/81 en 9474/81, §67; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim t. België, 12313/86, §43; EHRM 

7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. Zie: LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., 
Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en matière d’asile et d’immigration, 

Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 2012, 7 en MORANO-FOADI, S. en 

ANDREADAKIS, S., “The Convergence of the European Legal System in the Treatment of Third 
Country Nationals in Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence”, EJIL 2011, 1080. 
53 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 6. 
54 Daarmee gelijklopend functioneert ook het EVRM aanvankelijk eerder als een gezamenlijk pact 

tegen totalitarisme dan als de grondrechtencatalogus die het nu is. Zie voor een bespreking van de 
evolutie van het EVRM en van het EHRM: BATES, E., The Evolution of the European Convention 

on Human Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, 

Oxford, Oxford University Press, 2010.  
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tot het Hof door middel van individuele verzoekschriften openstelt aan “ieder 

natuurlijk persoon […] die beweert slachtoffer te zijn van een schending door 

een van de Hoge Verdragsluitende Partijen van de rechten die in het Verdrag 

of de Protocollen daarbij zijn vervat.” Een nationaliteitsvoorwaarde is 

klaarblijkelijk niet vereist, wat de toegang tot het EHRM ruim openstelt voor 

(uitgewezen) asielzoekers.
56

 

 

Het EHRM heeft herhaaldelijk bevestigd dat het EVRM geen recht op asiel 

bevat.
57

 Toch is de invloed van het Hof op het Europese asielbeleid niet te 

ontkennen. Deze invloed komt in 1985 voor het eerst beperkt tot uiting in het 

arrest Abdulaziz, Cabales en Balkandali t. Verenigd Koninkrijk.
58

 

 

3.2. INDIRECTE EN VIRTUELE SCHENDINGEN VAN ARTIKEL 3 EVRM 
 

Pas in 1989 spreekt het EHRM zich in Soering t. Verenigd Koninkrijk expliciet 

uit over de verzoenbaarheid met het EVRM van de praktijken van uitlevering 

en uitzetting.
59

 Het Hof besluit hier dat het Verenigd Koninkrijk artikel 3 

EVRM zou schenden door Soering, een jonge Duitser, uit te leveren aan de 

Verenigde Staten, waar hij de doodstraf riskeerde.
60

 Hoewel het Hof benadrukt 

dat “no right not to be extradited is as such protected by the Convention,”
61

 

legt het door tot ‘indirecte’
62

 en ‘virtuele’
63

 schendingen van artikel 3 EVRM 

                                                                                                           
55 Ingevoegd in 1998 door Protocol nr. 11 bij het EVRM (Protocol nr. 11 van 11 mei 1994 bij het 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot 
wijziging van het controlesysteem van het Verdrag). 
56 Men zou zelfs kunnen stellen dat het EHRM daarbij een betekenisvollere bescherming verleent 

aan asielzoekers dan aan burgers van de lidstaten, aangezien de leden van de eerste groep de 
geldigheid van wetten in de landen waar ze verblijven openlijk in vraag kunnen stellen, zonder als 

stemgerechtigde deel te hebben gehad aan de totstandkoming ervan. (BATTJES, H., DEMBOUR, M., 

DE HART, B, FARAHAT, A, SPIJKERBOER, T en VAN WALSUM, S., “Introduction: The European 

Court of Human Rights and Immigration: Limits and Possibilities”, EJML2009, 200-201). 
57 EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 13163/87, 13164/87 en 

13165/87, §102; EHRM 13 januari 2007, Salah Sheek t. Nederland, 1948/04; MOLE, N., Asylum 
and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 

18. 
58 EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali t. Verenigd Koninkrijk, 9214/80, 
9473/81 en 9474/81. Het EHRM spreekt zich in deze zaak voor het eerst uitdrukkelijk uit over het 

recht op familieleven van vreemdelingen, in het kader van familiale hereniging (GROENENDIJK, K, 
“Why a new journal on migration and law”, EJML 1999, 3; LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., 

Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en matière d’asile et d’immigration, 

Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 2012, 26). 
59 EHRM 7 juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88. Eerder, in 1973 had de 

ontvankelijkheidsverklaring van een gelijkaardige klacht in de zaak Amekrane t. Verenigd 

Koninkrijk al tot een minnelijke schikking geleid. 
60 Zie EHRM 7 juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §111: “[…] the applicant’s 

extradition to the United States would expose him to a real risk of treatment going beyond the 

threshold set by Article 3 […]” 
61 EHRM 7 juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §85. 
62 Niet het Verenigd Koninkrijk hanteert de doodstraf, maar de Verenigde Staten. 
63 Het is niet zeker dat Soering ook effectief de doodstraf zou hebben gekregen. 
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te besluiten wel de basis voor een toevloed aan verzoeken van asielzoekers om 

eventuele uitwijzingsbeslissingen in Straatsburg aan te vechten.
64

 

 

In 1991 spreekt het EHRM zich in Cruz Varas e.a. t. Zweden voor het eerst uit 

over een afgewezen asielzoeker.
65

 Hoewel het Hof niet tot een schending van 

artikel 3 EVRM besluit, is dit arrest wel belangrijk omdat het Hof het principe 

van het arrest Soering t. Verenigd Koninkrijk tot asielzoekers uitbreidt. Hoewel 

Soering een beslissing tot uitlevering betrof, besluit het Hof hier dat het in die 

zaak uiteengezette principe “also applies to expulsion decisions and a fortiori 

to cases of actual expulsion.”
66

 

 

De toepasbaarheid van artikel 3 EVRM in asielzaken wordt vervolgens 

bevestigd in Vilvarajah t. Verenigd Koninkrijk en Chahal t. Verenigd 

Koninkrijk.
67

 In Vilvarajah besluit het Hof niet tot een veroordeling van de 

verwerende staat. In Chahal stelt het Hof daarentegen wel een schending van 

artikel 3 EVRM vast. Het EHRM biedt daarbij een bescherming die ruimer is 

dan degene waarin het Vluchtelingenverdrag voorziet.
68

 De bescherming die 

artikel 3 EVRM biedt, is immers absoluut en geldt voor iedereen,
69

 terwijl het 

Vluchtelingenverdrag een beperkt personeel toepassingsgebied heeft en 

vrijwaringsclausules bevat.
70

 Nu het EHRM in een bescherming voorziet die 

het beschermingsniveau van het Vluchtelingenverdrag overtreft, garandeert het 

Hof a fortiori ook de naleving van het Vluchtelingenverdrag zelf via de 

toetsing van artikel 3 EVRM. 

 

                                                 
64 DE WIT, J., “Bossuyt: ‘Mensenrechtenhof gaat boekje te buiten in asielzaken’”, Gazet van 
Antwerpen, 10 mei 2010. 
65 BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges sur un terrain glissant, Brussel, 

Bruylant, 2010, 11; MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 20. 
66 EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas t. Zweden, 15576/89, §70. 
67 EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 13163/87, 13164/87 en 
13165/87, §103; EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 22414/93, §74. 
68 EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 22414/93, §80. 
69 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 
Europe Publishing, 2007, 26. 
70 Zie: artikel 1 Vluchtelingenverdrag.  Voor de vrijwaringsclausules, zie: artikel 1F 
Vluchtelingenverdrag: “De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op een persoon ten 

aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen, dat: 1. hij een misdrijf tegen de 

vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven 
in de internationale overeenkomsten welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze 

misdrijven in het leven te roepen; 2. hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het 

land van toevlucht, voordat hij tot dit land als vluchteling is toegelaten; 3. hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde 

Naties” en artikel 33 lid 2: “Op de voordelen van deze bepaling kan evenwel geen aanspraak 

worden gemaakt door een vluchteling ten aanzien van wie er ernstige redenen bestaan hem te 
beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van het land waar hij zich bevindt, of die, bij 

gewijsde veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf, een gevaar oplevert voor de 

gemeenschap van dat land.” 
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Eenzelfde verregaande bescherming blijkt in de daaropvolgende jaren uit de 

arresten Ahmed t. Oostenrijk,
71

 H.L.R. t. Frankrijk
72

 en Jabari t. Turkije
73

, 

waarin het Hof de verwerende Staat telkens veroordeelt op basis van een 

schending van artikel 3 EVRM.
74

 Dat dit geen automatisme is, mag blijken uit 

de houding van het Hof in de zaken Čonka e.a. t. België
75

 enerzijds en 

Thampibillai t. Nederland
76

 en Venkadajalasarma t. Nederland
77

 anderzijds, 

waarin het Hof besluit tot respectievelijk de niet-ontvankelijkheid van het 

beroep op artikel 3 EVRM en de afwezigheid van een schending van artikel 3 

EVRM. 

 

Het EHRM beperkt zich in asielzaken niet tot de vaststelling van indirecte 

schendingen van artikel 3 EVRM volgens het Soering-principe. In een aantal 

asielzaken besluit het Hof eveneens tot een directe schending van artikel 3 

EVRM op basis van de behandeling van asielzoekers door de verwerende 

staat.
78

 

 

3.3. EEN TOEVLOED VAN ASIELZAKEN EN EEN BREED GAMMA IN TE 

ROEPEN BEPALINGEN 
 

Hoewel het Hof met betrekking tot asielzaken vooral geconfronteerd wordt 

met mogelijke schendingen van artikel 3 EVRM bij de uitwijzing van 

migranten,
79

 stopt het verhaal daar niet. Zo besluit het Hof in Mamatkulov en 

Askarov t. Turkije
80

 tot de schending van artikel 34 EVRM
81

 omdat Turkije 

zich niet had gehouden aan de door het Hof voorgestelde voorlopige 

maatregelen.
82

 Daarmee dient dit arrest zich na de zaak Soering aan als een 

                                                 
71 EHRM 17 december 1996, Ahmed t. Oostenrijk, 25964/94. 
72 EHRM 29 april 1997, H.L.R. t. Frankrijk, 24573/94. 
73 EHRM 11 juli 2000, Jabari t. Turkije, 40035/98. 
74 BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges sur un terrain glissant, Brussel, 

Bruylant, 2010, 15-17. 
75 EHRM 13 maart 2001, Čonka e.a. t. België, 51564/99 (beslissing inzake de ontvankelijkheid). 
76 EHRM 17 februari 2004, Thampibillai t. Nederland, 61350/00. 
77 EHRM 17 februari 2004, Venkadajalasarma, 58510/00.  
78 Het Hof besluit voor het eerst tot een directe schending van artikel 3 EVRM in Dougoz t. 

Griekenland (EHRM 6 maart 2001, Dougoz t. Griekenland, 40907/98). Zie voor twee recente 
voorbeelden tegen België: EHRM 13 december 2011, Kanagaratnam e.a. t. België, 15297/09 en 

EHRM 20 december 2012, Yoh-Ekale Mwanje t. België, 10486/10. 
79 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 

Europe Publishing, 2007, 124. 
80 EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov t. Turkije, 46827/99 en 46951/99. 
81 Artikel 34 EVRM luidt: “Individuele verzoekschriften. Het Hof kan verzoekschriften ontvangen 

van ieder natuurlijk persoon, iedere niet-gouvernementele organisatie of iedere groep personen 

die beweert slachtoffer te zijn van een schending door een van de Hoge Verdragsluitende Partijen 
van de rechten die in het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn vervat. De Hoge Verdragsluitende 

Partijen verplichten zich ertoe de doeltreffende uitoefening van dit recht op generlei wijze te 

belemmeren.” 
82 Het systeem van voorlopige maatregelen, waarmee het Hof onherstelbare schendingen van de 

mensenrechten kan trachten te voorkomen, is niet geregeld in het EVRM, maar in artikel 39 van 

het Procedurereglement. Dit artikel luidt als volgt: “1. The Chamber or, where appropriate, its 
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tweede belangrijk scharnierpunt in de rechtspraak van het EHRM. Men stelt 

dat de uitspraak van het Hof “a provoqué un effet multiplicateur sur le nombre 

de demandes de telles mesures résultant en fin de compte en une croissance 

très considérable du nombre d’arrêts à rendre en cette matière.”
83

 

 

De uitspraak van het Hof is dan ook niet vrij van kritiek. In navolging van de 

Concurring Opinion van rechter Cabral Barreto en de Joint Partly Dissenting 

Opinion van rechters Caflisch, Türmen en Kovler bij het arrest Mamatkulov en 

Askarov meent ook Bossuyt dat het Hof onterecht besluit tot de juridische 

afdwingbaarheid van voorlopige maatregelen.
84

 De uitspraak van het Hof is 

des te opvallender nu het EHRM zelf in Cruz Varas e.a. t. Zweden nog tot een 

tegengestelde conclusie heeft besloten.
85

 Daar staat tegenover dat het Hof 

voordien tevergeefs vertrouwde op de goede wil van de betrokken staten om 

de voorlopige maatregelen te respecteren, terwijl in de praktijk voorlopige 

maatregelen hun noodzakelijkheid bewijzen.
86

 

 

Verder heeft het EHRM zich in de loop der jaren ook over andere artikelen van 

het EVRM uitgesproken.
87

 Zo oordeelt het Hof in Bader en Kanbor t. 

Zweden
88

 dat de uitzetting van de verzoekers naar Syrië naast een schending 

van artikel 3 EVRM ook een schending van artikel 2 EVRM (recht op leven) 

uitmaakt.
89

 Ook Protocol nr. 6 bij het EVRM, inzake de afschaffing van de 

                                                                                                           

President may, at the request of a party or of any other person concerned, or of its own motion, 
indicate to the parties any interim measure which it considers should be adopted in the interests of 

the parties or of the proper conduct of the proceedings before it. 2.  Notice of these measures shall 

be given to the Committee of Ministers. 3. The Chamber may request information from the parties 
on any matter connected with the implementation of any interim measure it has indicated.” 
83 BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges sur un terrain glissant, Brussel, 

Bruylant, 2010, 8. 
84 Zie voor een uitgebreide kritische analyse: BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: 

des juges sur un terrain glissant, Brussel, Bruylant, 2010, 91-93 en 107-113. 
85 EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas t. Zweden, 15576/89, §99. 
86 Zie bijvoorbeeld de zaak I.M. t. Frankrijk, waarin het Hof erop wijst dat “seule l’application de 

l’article 39 de son règlement a pu suspendre l’éloignement du requérant, pour lequel un laissez-

passer avait déjà été émis par les autorités soudanaises […]. [S]ans son intervention, le requérant 
aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan” en dat terwijl I.M. als vluchteling was erkend 

en dus de bescherming van het Vluchtelingenverdrag diende te genieten.    
87 Voor een gedetailleerder overzicht, zie: BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: 

des juges sur un terrain glissant, Brussel, Bruylant, 2010, 48-100 en MOLE, N., Asylum and the 

European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 52-121.  
88 EHRM 8 november 2005, Bader en Kanbor t. Zweden, 13284/04. 
89 In zijn Concurring Opinion werpt rechter Cabral Barreto op dat nu Zweden partij is bij Protocol 

nr. 13 bij het EVRM inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden artikel 1 

van dit Protocol een sterkere basis had kunnen bieden voor de veroordeling van Zweden (Protocol 

nr. 13 van 3 mei 2002 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechetn van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf ondre alle omstandigheden, B.S. 
3 mei 2002; Concurring Opinion rechter CABRAL BARRETO bij EHRM 8 november 2005, Bader 

en Kanbor t. Zweden, 13284/04; MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human 

Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 55). 
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doodstraf onder alle omstandigheden buiten in tijd van oorlog heeft het Hof als 

rechtsbasis aangegrepen.
90

 

 

Amuur t. Frankrijk
91

 is de eerste asielzaak waarin het EHRM tot een schending 

van Artikel 5, §1 EVRM besluit. Kort daarop, in Chahal t. Verenigd 

Koninkrijk
92

 wordt ook de bescherming van artikel 5, §4 EVRM voor het eerst 

toegekend aan een asielzoeker.
93

 

 

Het EHRM pas evenwel niet alle artikelen van het EVRM toe in asielzaken. 

Zo oordeelt het Hof in Maaouia t. Frankrijk dat beslissingen met betrekking 

tot het betreden van, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied 

geen betrekking hebben op burgerlijke rechten en verplichtingen noch een 

vervolging inhouden in de zin van artikel 6 EVRM.
94

 Vreemdelingen genieten 

in principe dan ook niet de garantie van een recht op een eerlijk proces waarin 

dit artikel voorziet.
95

 Artikel 1 van Protocol nr. 7 bij het EVRM voorziet 

evenwel in specifieke procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting 

van vreemdelingen.
96

 België heeft dit Protocol tot op heden niet geratificeerd.
97

 

Bovendien is het toepassingsgebied van Protocol nr. 7 beperkt tot 

vreemdelingen die wettig op het grondgebied van een staat verblijven, 

waardoor illegale migranten geen beroep kunnen doen op deze procedurele 

waarborgen.
98

 Het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, zoals 

                                                 
90 Protocol nr. 6 van 28 april 1983 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf, B.S. 21 oktober 1999 

(eerste uitg.). Zie bijvoorbeeld: EHRM 15 maart 2001, Ismaili t. Duitsland, 58128/00 en EHRM 5 

juli 2005, Al-Shari t. Italië, 57/03 (beslissing inzake de ontvankelijkheid). 
91 EHRM 25 juni 1996, Amuur t. Frankrijk, 19776/92. 
92 EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 22414/93. 
93 Zie voor een recent voorbeeld: EHRM 11 april 2013, Firoz Muneer t. België, 56005/10. 
94 EHRM 12 januari 1999, Maaouia t. Frankrijk, 39652/98 (beslissing inzake de ontvankelijkheid), 

§40. 
95 Hoewel artikel 6 EVRM niet speelt ten aanzien van uitwijzingsbeslissingen van migranten, kan 
ook een vluchteling zich op het artikel beroepen om in het kader van een strafrechtelijke 

uitleveringsprocedure de uitlevering te verhinderen wanneer er in zijn land van herkomst sprake is 

van “a real risk that the applicant’s retrial would amount to a flagrant denial of justice.” (EHRM 
17 januari 2012, Othman t. Verenigd Koninkrijk, 8139/09, §282) Zoals in Soering het Verenigd 

Koninkrijk verantwoordelijk wordt gehouden voor een eventuele schending van artikel 3 EVRM 
in de Verenigde Staten, kan een partij bij het EVRM dus ook verantwoordelijk worden gesteld 

voor een schending van artikel 6 EVRM in een ander land. Zie in die zin al: EHRM 7 juli 1989, 

Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §113. 
96 Protocol nr. 7 van 22 november 1984 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden; MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human 

Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 72. 
97 Net zomin als Duitsland, Nederland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=117&CM=8&DF=28/01/2012&

CL=ENG) 
98 Artikel 1, lid 1 Protocol nr. 7 bij het EVRM; LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la 

jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, 

Direction générale des politiques internes, 2012, 63. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=117&CM=8&DF=28/01/2012&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=117&CM=8&DF=28/01/2012&CL=ENG
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gegarandeerd in artikel 13 EVRM is dan weer wel afdwingbaar voor alle 

migranten.
99

 

 

Het EHRM bevestigt de schending van het recht op eerbiediging van privé-, 

familie- en gezinsleven daar waar een uitwijzing de vereisten van artikel 8 

EVRM niet eerbiedigt enerzijds,
100

 en daar waar de verwerende Staat de 

hereniging van minderjarigen met hun familie heeft geweigerd of verhinderd 

anderzijds.
101

  

 

Ten slotte heeft het Hof in Čonka t. België
102

 besloten tot de schending van 

artikel 4 Protocol nr. 4 bij het EVRM, dat het verbod op collectieve uitzetting 

bevat.
103

 In Hirsi Jamaa t. Italië erkent het EHRM bovendien de 

extraterritoriale werking van dit Protocol in het kader van de onderschepping 

van 25 Somalische en Libische migranten op zee en hun terugkeer naar 

Libië.
104

 

 

3.4. HET HOF ONDER VUUR 
 

Gezien de toename van het aantal asielzaken voor het EHRM
105

 en de 

gevoeligheid van deze materie voor de verschillende leden van de Raad van 

Europa, ziet het Comité van Ministers zich genoodzaakt zich ter zake uit te 

spreken. Met name in de Izmir Declaration van 2011 stelt het Comité dat “the 

Court, when examining cases related to asylum and immigration, [should][…] 

avoid intervening except in the most exceptional circumstances.”
106

 Het 

Comité vervolgt met: “the Court is not an immigration Appeals Tribunal.”
107

 

 

                                                 
99 Zie: EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 22414/93.  
100 Zie: EHRM 11 juli 2002, Amrollahi t. Denemarken, 56811/00 en EHRM 16 december 2008, 
Gulijev t. Litouwen, 10425/03. 
101 Zie: EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, 60665/00 en EHRM 12 

oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België, 13178/03. 
102 EHRM 5 februari 2002, Čonka t. België, 51564/99. 
103 Protocol nr. 4 van 16 september 1963 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden, die 

niet reeds in het Verdrag en in het eerste Aanvullend Protocol daarbij zijn opgenomen, B.S. 3 

oktober 1970. 
104 EHRM 23 februari 2012, Hirsi Jamaa e.a. t. Italië, 27765/09. 
105 Zie voor een overzicht tot 2009: BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges 

sur un terrain glissant, Brussel, Bruylant, 2010. 
106 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Declaration, 27 

april 2011, Izmir (Turkije), 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/Declaration%20Izmir%20E.pdf, 3. 
107 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Declaration, 27 

april 2011, Izmir (Turkije), 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/Declaration%20Izmir%20E.pdf, 3. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/Declaration%20Izmir%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/Declaration%20Izmir%20E.pdf
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Ook binnen de (nationale) rechtsleer en rechtspraak zijn kritische geluiden te 

horen.
108

 Zo stelt Bossuyt dat het EHRM zich bij het vaststellen van indirecte 

schendingen van artikel 3 EVRM in de plaats stelt van “des instances 

nationales compétentes pour évaluer à la fois la crédibilité des demandeurs 

d’asile et la situation politique – souvent très évolutive – dans des pays non 

parties à la Convention.”
109

 Zulks,  zo vervolgt Bossuyt, “n’est certainement 

pas la vocation naturelle de juges ni a fortiori celle de juges internationaux 

plus éloignés encore des réalités du traitement des demandes d’asile sur le 

terrain.”
110

 Het Hof in Straatsburg zou zich dan ook meer moeten toespitsen 

op de toetsing van de zorgvuldigheid van de nationale procedure, eerder dan te 

voorzien in een eigen onderzoek van de feiten.
111

  

 

Deze terechtwijzingen van het Hof in asielzaken kaderen binnen een bredere 

kritische reflectie over de rol en de houding van het Straatsburgse Hof.
112

 Het 

EHRM zou systematisch het toepassingsgebied van het EVRM uitbreiden, in 

het algemeen te weinig appreciatiemarge aan de nationale overheden laten en 

te sterk focussen op de uniforme toepassing van de mensenrechten in de 47 

lidstaten van de Raad van Europa, zonder zich bewust te zijn van de 

maatschappelijke context van zijn oordelen.
113

 Op de top van Interlaken 

verzoekt het Comité van Ministers het Hof dan ook “to […] take fully into 

account its subsidiary role in the interpretation and application of the 

Convention.”
114

 

                                                 
108 Zie bijvoorbeeld: LAMBRECHT, S., “De houding van vier hoogste rechtscolleges ten aanzien van 

het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Strasbourg has spoken…”, TBP 
2013, 69-94; ZWART, T., “Bied dat mensenrechtenhof weerwerk”, NRC Handelsblad, 17 januari 

2011. 
109 BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges sur un terrain glissant, Brussel, 
Bruylant, 2010, 175. Meer algemeen werpt Bossuyt op dat het Hof al te makkelijk tot een 

schending van artikel 3 EVRM besluit: “by continually lowering the threshold for the application 

of art. 3, findings of violations risk reaching a level of frequency and banality that will be met with 

sheer indifference by the governments concerned.” (BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for 

Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. 

Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court of Human Rights, January 21, 2011”, 
EHRLR UK 2011, 591). 
110 BOSSUYT, M., Strasbourg et les demandeurs d’asile: des juges sur un terrain glissant, Brussel, 

Bruylant, 2010, 175. Zie in dezelfde zin: BOSSUYT, M., “The Court of Strasbourg Acting as an 
Asylum Court”, European Constitutional Law Review 2012, 203-245. 
111 DE WIT, J., “Bossuyt: ‘Mensenrechtenhof gaat boekje te buiten in asielzaken’”, Gazet van 
Antwerpen, 10 mei 2010. 
112 Zie voor een doorlichting van deze kritiek: BOOGAARD, G. en UZMAN, J., “Wie zijn zij, dat zij 

dit mogen doen?”, http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-
en-jonge-juristen-2012-beschikbaar.  
113 Zie: HALE, B., “Argentoratum Locutum: Is Strasbourg or the Supreme Court Supreme?”, 

Human Rights Law Review 2012, 67; LAMBRECHT, S., “De houding van vier hoogste 

rechtscolleges ten aanzien van het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 

Strasbourg has spoken…”, TBP 2013, 69-71; LEMMENS, K., “Antigone(s) in Straatsburg: 

mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 762; ZWART, T., “Bied dat 
mensenrechtenhof weerwerk”, NRC Handelsblad, 17 januari 2011. 
114 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Interlaken 

Declaration, 19 februari 2010, 

http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
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Subsidiariteit werkt evenwel in twee richtingen. Het kan niet alleen worden 

gebruikt tegen een al te grote inmenging van het Hof, maar ook om de lidstaten 

aan te manen tot een sterkere aanpak van mensenrechtenschendingen. Het 

EHRM kan zich terughoudender opstellen wanneer de nationale rechter reeds 

in een grondige toetsing aan de mensenrechten heeft voorzien. Om de 

subsidiaire rol waar te kunnen maken en een aanzuigeffect richting Straatsburg 

te vermijden, is het dan ook plicht van de nationale rechtsorde om in eenzelfde 

niveau van rechtsbescherming te voorzien door gelijke tred te houden “with the 

Strasbourg jurisprudence as it evolves over time: no more but certainly no 

less.”
115

  

 

Uit de herformulering van deze plicht door Lord Brown tot “no less but 

certainly no more” blijkt reeds de kritische houding vanuit het Verenigd 

Koninkrijk ten opzichte van het EHRM.
116

 Lady Hale signaleert in dat opzicht 

dat “Strasbourg-bashing has become very popular”, zowel in de politiek, als 

binnen de Britse rechtsleer en rechtspraak.
117

 In het licht van deze kritische 

houding was het dan ook spannend afwachten in welke mate het Britse 

voorzitterschap van de Raad van Europa erin zou slagen de rol van het EHRM 

terug te dringen. De Brighton-conferentie lijkt evenwel op een sisser te zijn 

uitgedraaid nu, zeker wat asiel betreft, de kritische toon van de top in Izmir 

grotendeels lijkt te zijn afgezwakt.
118

 

 

Ook in de rechtsleer vindt “Strasbourg-bashing” niet (langer) overal bijval. Zo 

suggereert Gerards dat de legitimiteitscrisis van het EHRM door de critici zelf 

wordt gecreëerd door “te stellen en steeds maar te herhalen dat er zo’n crisis 

is”, als een selffulfilling prophecy.
119

 Het bestaan van het Hof zelf zou immers 

door de Europese bevolking niet in vraag worden gesteld.
120

 Wat de kritiek op 

                                                                                                           

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/ 

final_en.pdf, 5. 
115 Opinion Lord Bingham bij House of Lords 17 juni 2004, Regina (Ullah) v. Special Adjudicator 
(Respondent), §20. 
116 Opinion of Lord Brown bij House of Lords 13 juni 2007, Al-Skeini and others v. Secretary of 

State for Defence, 106. 
117 HALE, B., “Argentoratum Locutum: Is Strasbourg or the Supreme Court Supreme?”, Human 

Rights Law Review 2012, 67. 
118 Zie: High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Brighton 

Declaration, 20 april 2012, http://www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/. 
119 GERARDS, J., Het prisma van de grondrechten, Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, 
2011, 6; LEMMENS, K., “Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en 

gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 766. 
120 Koen Lemmens noemt dit de “existentiële legitimiteit” van het EHRM (LEMMENS, K., 

“Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 767 en 

771). 

Zie evenwel de slotwoorden van een redevoering van Lord Hoffmann uit 2009: “At some time the 
Member States of the Council of Europe will have to sit down and decide upon its future. When 

they do, I hope they will give more serious thought than they did in 1950, to what exactly it is 

supposed to do.” (HOFFMANN, L. “The Universality of human rights”, Judicial Studies Board 

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/%20final_en.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/%20final_en.pdf
http://www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/
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de dagelijkse praktijk van het Hof betreft, blijkt hoe het merendeel van de 

uitspraken van het Hof zonder commotie wordt aanvaard en opgevolgd.
121

 De 

kritiek op het Hof blijkt dan ook te draaien rond een beperkt aantal zaken, 

waarin het Hof zich te sterk zou inmengen in wat als zuiver interne 

aangelegenheden worden beschouwd.
122

 Het Hof komt met andere woorden 

pas onder vuur wanneer het zich te zeer inmengt in de kern van de nationale 

soevereiniteit. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de uitspraken van het 

Hof in Lautsi t. Italië,
123

 Hirst t. Verenigd Koninkrijk
124

 of M.S.S. t. België en 

Griekenland.
125

 Koen Lemmens spreekt over een “ideologisch 

zelfbedieningsfenomeen”, waarbij burgers en staten de arresten van het EHRM 

waar ze het mee eens zijn ongemerkt laten passeren en al hun pijlen richten op 

de enkele arresten die niet in hun kraam passen.
126

 

 

Het lijkt er desalniettemin op dat het EHRM wel degelijk rekening houdt met 

de kritiek.
127

 Zo blijkt bijvoorbeeld uit de heroverweging van Lautsi door de 

Grote Kamer dat het EHRM niet halsstarrig vasthoudt aan een uniforme 

toepassing van het EVRM en bereid is de culturele en historische diversiteit 

tussen de staten van Europa mee in overweging te nemen.
128

 In de rechtsleer 

wordt dan ook gewag gemaakt van een recente trend naar meer rechterlijke 

                                                                                                           

Annual lecture, 19 maart 2009, 

http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Hoffmann_2009_JSB_Annual_
Lecture_Universality_of_Human_Rights.pdf, 28). Ook Baudet schuwt geen scherpe woorden en 

zou zelfs een terugtrekking van Nederland uit het EVRM niet uitsluiten (BAUDET, T., “Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt een ernstige inbreuk op de democratie”, NRC 
Handelsblad, 13 november 2010, http://vorige.nrc.nl/opinie/article2641416.ece; BOOGAARD, G. en 

UZMAN, J., “Wie zijn zij, dat zij dit mogen doen?”, http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-

staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar, 8, vn. 44). 
121 Koen Lemmens noemt dit de “praxis-legitimiteit” van het EHRM (LEMMENS, K., “Antigone(s) 

in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 767 en 770). Zie: 

ÇALI, B., KOCH, A. en BRUCH, N., The Legitimacy of the European Court of Human Rights: The 

View from the Ground, University College of London, Strasbourg, 2011, 

http://ecthrproject.files.wordpress.com/2011/04/ecthrlegitimacyreport.pdf; GERARDS, J., Het 

prisma van de grondrechten, Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, 2011, 6; SMET, S., “Wie 
Mensenrechtenhof ‘activistisch’ asielhof noemt, overdrijf”, Juristenkrant, 10 oktober 2012, 10-11. 
122 BOOGAARD, G. en UZMAN, J., “Wie zijn zij, dat zij dit mogen doen?”, 

http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-
2012-beschikbaar, 5; LEMMENS, K., “Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en 

gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 769. 
123 EHRM 3 november 2009, Lautsi t. Italië, 30814/06 met betrekking tot een verbod van 

kruisbeelden in Italiaanse klaslokalen. 
124 EHRM 6 oktober 2005, Hirst t. Verenigd Koninkrijk, 74025/01 met betrekking tot de 
toekenning van kiesrecht aan gedetineerden. 
125 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09 met betrekking tot de 

verplichting een asielaanvraag zelf te behandelen wanneer de asielprocedure in de 

verantwoordelijke EU-lidstaat ernstige tekortkomingen vertoont. 
126 LEMMENS, K., “Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 

2012-13, 771. 
127 Zie: LEMMENS, K., “Mensenrechten in de kering: het EHRM op de terugtocht?” in Recht in 

beweging, Antwerpen, Maklu, 2011, 245-265. 
128 EHRM (GK) 18 maart 2011, Lautsi e.a. t. Italië, 30814/06, §§68 en 70. 

http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Hoffmann_2009_JSB_Annual_Lecture_Universality_of_Human_Rights.pdf
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Hoffmann_2009_JSB_Annual_Lecture_Universality_of_Human_Rights.pdf
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2641416.ece
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
http://ecthrproject.files.wordpress.com/2011/04/ecthrlegitimacyreport.pdf
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/papers-staatsrechtdag-voor-promovendi-en-jonge-juristen-2012-beschikbaar
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terughoudendheid vanwege het EHRM.
129

 Hoewel een toekomstvoorspelling 

met de nodige omzichtigheid moet worden geformuleerd, lijkt het niet 

onwaarschijnlijk dat het Hof deze trend in de komende jaren zal bevestigen 

met betrekking tot de meest gevoelige kwesties.
130

 

 

Het subsidiariteitsbeginsel lijkt een goede richtlijn voor het Hof in het opzicht 

dat het EHRM zich terughoudender kan opstellen wanneer de nationale rechter 

reeds in een grondige toetsing aan de mensenrechten heeft voorzien.
131

 

Tegelijkertijd is het daarbij net aan die nationale rechter om te bewijzen dat 

een tussenkomst van het EHRM overbodig is.
132

 In recente rechtspraak geeft 

het EHRM alvast aan hoe het Hof zich bewust terughoudender opstelt als (en 

slechts als) de nationale rechter zelf reeds een grondige mensenrechtentoets 

uitvoert.
133

 

 

 

4. ASIEL EN MIGRATIE ALS BELEID VAN DE EU 
 

Nu migratie per definitie betrekking heeft op de verplaatsing van personen, is 

dit domein inherent verbonden met één van de vier basisvrijheden van de EU, 

het vrije verkeer van personen.
134

 Ondanks de centrale rol van de vier 

basisvrijheden binnen het Europese integratieproces, komt de ontwikkeling 

van het asiel- en migratiebeleid binnen de EU echter pas laat op gang. Het 

EEG-Verdrag van 1957 beperkt het vrije verkeer van personen dan ook tot 

economische verplaatsingen binnen de Gemeenschap.
135

 

 

                                                 
129 LAMBRECHT, S., “De houding van vier hoogste rechtscolleges ten aanzien van het EVRM en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Strasbourg has spoken…”, TBP 2013, 79. 
130 LEMMENS, K., “Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 

2012-13, 770. 
131 SPIELMANN, D., “Allowing the Right Margin the European Court of Human Rights and the 

National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?”, CELS 

Lunchtime Seminar Series, 29 februari 2012, 
http://www.cels.law.cam.ac.uk/cels_lunchtime_seminars/Spielmann%20-%20margin%20of%20 

appreciation%20cover.pdf, 23. Zie ook: LAMBRECHT, S., “De houding van vier hoogste 

rechtscolleges ten aanzien van het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 
Strasbourg has spoken…”, TBP 2013, 79. 
132 CARLIER, J. en SAROLEA, S., “Le droit d’asile dans l’Union européenne contrôlé par la Cour 
européenne des droits de l’homme – À propos de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce”, JT 2011, 

358. 
133 Zie bijvoorbeeld: EHRM 18 januari 2011, MGN Limited t. Verenigd Koninkrijk, 39401/04, 
§150; EHRM 12 september 2011, Palomo Sánchez e.a. t. Spanje, 28955/06, 28957/06, 28959/06 

en 28964/06, §57; EHRM 7 februari 2012, Axel Springer AG t. Duitsland, 39954/08, §88; EHRM 

7 februari 2012, Hannover t. Duitsland (nr. 2), 40660/08 en 60641/08, §107. 
134 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 11. 
135 “wirtschaftlich motivierte Personenbewegungen innerhalb der Gemeinschaft” (SCHMAHL, L., 
“Vorbemerkung zu den Artikeln 61 bis 69 EG” in VON DER GROEBEN, H. en SCHWARZE, J. (eds.), 

Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft, 1799). 

http://itunes.apple.com/gb/itunes-u/cels-lunchtime-seminar-series/id473054914
http://itunes.apple.com/gb/itunes-u/cels-lunchtime-seminar-series/id473054914
http://www.cels.law.cam.ac.uk/cels_lunchtime_seminars/Spielmann%20-%20margin%20of%20%20appreciation%20cover.pdf
http://www.cels.law.cam.ac.uk/cels_lunchtime_seminars/Spielmann%20-%20margin%20of%20%20appreciation%20cover.pdf
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Hoger is reeds aangehaald hoe de materie te zeer verbonden zou zijn met de 

nationale soevereiniteit, waardoor de lidstaten niet al te happig zijn veel 

bevoegdheden over te dragen aan het supranationale niveau. Guild wijst erop 

dat de uitsluiting van asielzoekers uit het Europese project op dat moment dan 

ook een zeer bewuste keuze is, ingegeven door een zuiver economisch 

discours, waarin mensenrechten geen rol spelen.
136

  

 

Toch is migratie aanvankelijk net één van de kerndomeinen van de EEG met 

de ontwikkeling van wat men ‘intern’ migratierecht zou kunnen noemen, of 

het recht met betrekking op het overschrijden van de Europese binnengrenzen. 

Vanaf 1968 hebben inwoners van een lidstaat immers het recht op toegang, 

verblijf en bescherming tegen uitzetting in andere lidstaten voor zover zij er 

een economische activiteit uitoefenen.
137

 Het schuilgaan van “immigratie” 

onder de noemer “vrij verkeer van personen” gaat daarbij gepaard met een 

ruimere mentaliteitswijziging: de tegenstelling tussen immigrant binnen de 

Unie en burger van de natiestaat vervaagt in de supranationale context van de 

EU.
138

 Het nationaal burgerschap wordt aangevuld met een aanvankelijk zuiver 

economische vrijheid van verkeer en later ook met een Europees 

burgerschap.
139

 De focus verschuift daardoor naar wat men “extern” 

migratierecht zou kunnen noemen,
140

 het recht met betrekking op het 

overschrijden van de buitengrenzen van de EU.
141

 

                                                 
136 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 631-633. 
137 Zie wat het vrij verkeer van werknemers betreft: Richtlijn Raad 68/360/EEG van 15 oktober 
1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de 

werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap, Pb. L. Nr. 257 van 19 

oktober 1968, 13-16. Zie voor de vrije verplaatsing van personen met het oog op vestiging en 
verstrekking van diensten: Richtlijn Raad 73/148/EEG van 21 mei 1973 inzake de opheffing van 

de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de 

Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, Pb.L. Nr. 172 van 28 juni 1973, 

14-16. (GUILD, E., The Legal Elements of European Identity, Den Haag, Kluwer Law 

International, 2004, 13). 
138 GUILD, E., The Legal Elements of European Identity, Den Haag, Kluwer Law International, 
2004, 13. 
139 Artikel 20 VEU. Zie voor een uitgebreide bespreking van het Europees burgerschap, zijn 

evolutie en zijn relatie tot het vrij verkeer: O’LEARY, S., The Evolving Concept of Community 
Citizenship: From the Free Movement of Persons to Union Citizenship, Londen, Kluwer Law 

International, 1996.  
140 DE ZWAAN spreekt over “de externe dimensie van het vrij verkeer van personen” (DE ZWAAN, 

J.W., “De toekomst van de Europese Unie-samenwerking”, SEW 2012, 446). Zie ook: GUILD, E., 

The Legal Elements of European Identity, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 35. 
141 In de lijn daarvan stelt ook het EHRM dat een onderdaan van één der lidstaten, in casu de 

Duitse Piermont, door een andere lidstaat, Frankrijk, niet langer als vreemdeling in de zin van 

artikel 16 EVRM kan worden beschouwd. In Piermont t. Frankrijk beroept de Franse overheid 

zich op artikel 16 EVRM, dat een mogelijke beperking aan politieke activiteiten van 

vreemdelingen doet prevaleren op de rechten in artikel 10, 11 en 14 EVRM, om mevrouw 

Piermont de toegang tot Frans Polynesië en Nieuw-Caledonië te ontzeggen. Het Hof oordeelt 
evenwel dat ook voor de ratificatie van het Verdrag van Maastricht dat het EU-burgerschap invoert 

“Mrs Piermont’s possession of the nationality of a member State of the European Union and, in 

addition to that, her status as a member of the European Parliament do not allow Article 16 (art. 
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Hoewel de ‘externe’ migratie ook binnen de Europese Gemeenschappen een 

thema van belang wordt vanaf halfweg de jaren 1980, ontbeert het 

supranationale niveau gedurende lange tijd verregaande bevoegdheden ter 

zake.
142

 Wijzigingen aan de basisstructuur van de EU tijdens de afgelopen 

vijftien jaar en met name het Verdrag van Lissabon tonen evenwel aan hoe de 

rol van de Unie gestaag groeit.
143

 De verplichtingen van het 

Vluchtelingenverdrag vormen daarbij een belangrijke basis.
144

 

 

Dit deel bevat een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het 

‘externe’ Europese asiel- en migratiebeleid. Aanvankelijk ontwikkelt dit beleid 

zich op basis van intergouvernementele samenwerking buiten het kader van de 

EU. Later wordt het asiel- en migratiebeleid in de EU geïncorporeerd, eerst in 

de derde en vervolgens in de eerste pijler van unierecht. 

 

Uit het overzicht blijkt hoe binnen het Europese asiel- en migratierecht de 

nationale autoriteiten (nog steeds) de hoofdrol spelen. Europese regels 

beperken zich vooralsnog tot minimumharmonisatie. De EU vervult 

voornamelijk een brugfunctie tussen het beleid in de verschillende lidstaten.
145

 

Het Dublin-systeem dat moet bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 

het behandelen van een asielaanvraag staat dan ook centraal als ‘spelverdeler’ 

tussen de nationale overheden. 

 

4.1. INTERGOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: SCHENGEN EN 

DUBLIN 
 

Met de wijziging van het EEG-verdrag door de Europese Akte van 1986 wordt 

de volbrenging van de interne markt zonder binnengrenzen tegen eind 1992 in 

                                                                                                           

16) of the Convention to be raised against her, especially as the people of the [Overseas 
Territories] take part in the European Parliament elections.” (EHRM 20 maart 1995, Piermont t. 

Frankrijk, 15773/89 en 15774/89, §28). 
142 LAGRAND, T., Immigration Law and Policy: the EU Acquis and its Impact on the Turkish Legal 
Order, Nijmegem, Wolf, 2010, 10. 
143 CRAIG, P., The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform, Oxford, Oxford University 
Press, 2010, 348-356. 
144 Artikel 78VWEU en artikel 18 Handvest bepalen dat de bepalingen van het 

Vluchtelingenverdrag moeten worden gerespecteerd. Zie ook HvJ 2 maart 2010, Abdulla e.a., C-
175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08, Jurispr. 2010 Blz. I-01493, §53 en HvJ 17 juni 2010, 

Bolbol, C-31/09, Jurispr. 2010 Blz. I-05539, §38 en HvJ 9 november 2010, B en D, C-57/09 en C-

101/09, Jurispr. 2010 Blz. I-10979, §78 en HvJ 19 december 2012, Abed El Karem El Kott e.a, C-

364/11, nog niet gepubliceerd, §43: “De bepalingen van de richtlijn moeten dus worden uitgelegd 

in het licht van de algehele systematiek en de doelstelling van de richtlijn, met inachtneming van 

het verdrag van Genève en de andere desbetreffende verdragen bedoeld in artikel 63, eerste 
alinea, punt 1, EG.” 
145 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 409. 
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het vooruitzicht gesteld.
146

 De blauwdruk van de Europese Akte, het Witboek 

van de Commissie over de voltooiing van de interne markt van 1985, gaat niet 

in op de problematiek van asielzoekers,
147

 en laat deze op die manier volledig 

over aan de nationale overheden.
148

  Hoewel een bewustzijn rijst dat met de 

toenemende migratie en ter compensatie van het opheffen van de 

binnengrenzen een gemeenschappelijk migratie- en grensbeleid noodzakelijk is 

voor een efficiënter migratiebeleid en betere grenscontrole, blijkt de materie te 

gevoelig voor een aantal lidstaten.
149

 Bij gebrek aan algemene Europese 

consensus, wordt door een aantal lidstaten dan ook heil gezocht in het 

alternatief van intergouvernementele samenwerking buiten het kader van de 

Europese Gemeenschappen om.
150

 

 

4.1.1. Schengen 

 

Het is in die context dat Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en 

Nederland in 1985 het Schengenakkoord
151

 sluiten, waarin zij de creatie van 

een ruimte zonder binnengrenzen vooropstellen.
152

 In 1990 wordt tussen 

dezelfde landen de Schengenuitvoeringsovereenkomst
153

 gesloten, waarin een 

versterkte gemeenschappelijke buitengrens wordt vooropgesteld ter 

compensatie van de bepaling dat “de binnengrenzen […] op iedere plaats, 

zonder dat personencontrole wordt uitgeoefend, [mogen] worden 

overschreden.”
154

 

 

                                                 
146 Artikel 14 EG-verdrag (gewijzigd in artikel 26 VWEU); BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, 
G. en WOUTERS, K., European Migration Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 398. 
147 Guild signaleert dat vluchtelingen slechts aan bod komen in een bijlage van het Witboek 

(GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 634). 
148 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 634. 
149 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 41 en 398. 
150 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 42. 
151 Akkoord van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische 
Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke 

afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb.L. Nr. 239 van 22 september 

2000, 13-18 (hierna: Schengenovereenkomst). 
152 “Schengenruimte en Schengensamenwerking”, Samenvattingen van de EU-wetgeving, 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asyl

um_immigration/l33020_nl.htm. 
153 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, 

het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom 

Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende geleidelijke afschaffing 
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb.L. Nr. 239 van 22 september 2000, 19-62 

(hierna: Schengenuitvoeringsovereenkomst). 
154 Artikel 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_nl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_nl.htm
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In de loop der jaren hebben op vijf landen na alle lidstaten van de EU zich 

aangesloten bij de Schengenzone.
155

 Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

is voorzien in de mogelijkheid om te participeren aan een deel van de 

Schengensamenwerking.
156

 Hoewel beide landen van deze mogelijkheid 

gebruik maken,
157

 heeft het Hof van Justitie reeds verduidelijkt dat het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland niet louter naar eigen goeddunken kunnen 

beslissen wanneer ze participeren.
158

 Wat Bulgarije, Roemenië en Cyprus 

betreft is hun toetreding tot de Schengenzone in het vooruitzicht gesteld, maar 

nog niet geïmplementeerd.
159

 Voor Cyprus ligt de verdeeldheid van het land, 

die de praktische uitwerking van grenscontroles zou bemoeilijken,
160

 aan de 

                                                 
155 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 43. 
156 Artikel 4 Protocol (Nr. 19) bij het VEU en het VWEU betreffende het Schengenacquis dat is 

opgenomen in het kader van de Europese Unie. 
157 Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de 

bepalingen van het Schengenacquis, Pb.L. Nr. 131 van 1 juni 2000, 43-47; Besluit 2002/192/EG 

van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan 
bepalingen van het Schengenacquis, Pb.L. Nr. 64 van 7 maart 2002, 20–23; zie ook: PEERS, S., EU 

Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 79-82. 
158 Zo bevestigt het Hof dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland op geen andere manier kunnen 
deelnemen aan bepalingen van het Schengenacquis dan mits de overige leden van de Raad daartoe 

met eenparigheid van stemmen besluiten. In twee gelijkaardige zaken stelt het Hof dat het door het 

Verenigd Koninkrijk gemaakte onderscheid tussen Schengen gerelateerde maatregelen waarbij 
geen instemming van de overige lidstaten vereist zou zijn en Schengen-integrale maatregelen geen 

steun vindt in het EU- of EG-Verdrag, noch in het afgeleide recht (HvJ 18 december 2007, 

Verenigd Koninkrijk t. Raad, C-77/05 en C-137/07, Jurispr. 2007 Blz. I-11459 en I-11593). In een 
andere zaak oordeelt het Hof dat het Visuminformatiesysteem (VIS) moet worden beschouwd als 

een maatregel die onder het Schengenacquis met betrekking tot het gemeenschappelijk 

visumbeleid valt. Hoewel het VIS in tweede instantie ook kan geraadpleegd worden in het kader 
van de politiële samenwerking zijn de Schengen-staten bij de uitwerking daarvan niet verplicht het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland daaraan te laten deelnemen of te voorzien in bijzondere 

aanpassingsmaatregelen (HvJ 26 oktober 2010, Verenigd Koninkrijk t. Raad, C-482/08, Jurispr. 

Blz. I-10413). 
159 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 89-90. 
160 Artikel 1, lid 1 van Protocol (Nr. 10) over Cyprus bij de toetredingsakte uit 2003 bepaalt dat 
“[d]e invoering van het acquis wordt opgeschort in de zones van de Republiek Cyprus waarover 

de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.” (Protocol (Nr. 10) over 

Cyprus bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de 
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de 

Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de 
Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, 

Pb.L. Nr. 2366 van 23 september 2003, 955) Het gaat dan om het gedeelte ten noorden van de VN-

bufferzone. Zie voor een historisch overzicht van de Cypriotische opdeling: Conclusie Advocaat-
Generaal Gulmann van 20 april 1994 bij HvJ 5 juli 1994, Anastasiou I, C-432/92, Jurispr. 1994 

Blz. I-03087. 

De opdeling van Cyprus heeft reeds aanleiding gegeven tot verschillende prejudiciële vragen, 

onder meer met betrekking tot de import in de EU van citrusvruchten uit het noordelijke deel van 

Cyprus die niet werden vergezeld van een Cypriotisch, maar van een Turks 

(gezondheids)certificaat (HvJ 5 juli 1994, Anastasiou I, C-432/92, Jurispr. 1994 Blz. I-03087; HvJ 
4 juli 2000, Anastasiou II, C-219/98, Jurispr. 2000 Blz. I-05241; HvJ 30 september 2003, 

Anastasiou III, C-140/02, Jurispr. 2003 Blz. I-10635) en met betrekking tot de toepassing van de 

Brussel-I-Verordening op een beslissing van een Cypriotische rechtbank betreffende een perceel 
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basis van de weigerachtige houding van de Unie om de toetreding tot het 

Schengenacquis te bevestigen.
161

 Hoewel Bulgarije en Roemenië aan alle 

formele vereisten tot Schengen-toetreding beantwoorden,
162

 wordt de 

toetreding van beide landen voor onbepaalde tijd uitgesteld nadat de Raad 

hierover geen unanimiteit kan bereiken.
163

 Vooral Nederland en Finland 

blijven zich verzetten tegen de toetreding van beide landen omdat ze zich 

onvoldoende ingezet zouden hebben voor de bestrijding van corruptie en 

georganiseerde misdaad.
164

  

 

Deze discussie toont opnieuw hoe nationale soevereiniteit in het migratiedebat 

in botsing komt met een toenemende inter- en supranationale samenwerking. 

Dat ook de Commissie in 2012 voor Bulgarije en Roemenië een ‘vernietigend 

rapport’ schrijft over de aanhoudende corruptie,
165

 doet echter geen afbreuk 

aan het argument dat de vooruitgang van Roemenië en Bulgarije in het kader 

van het mechanisme voor samenwerking en toetsing geen vereiste was voor 

toetreding tot de Schengen-zone en dus los daarvan zou moeten worden 

beoordeeld.
166

 

 

                                                                                                           

gelegen in het noordelijke deel van het eiland (HvJ 28 april 2009, Meletis Apostolides, C-420/07, 
Jurispr. 2009 Blz. I-03571). 
161 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 89-90. 
162 Zie Raad, doc. EUCO 139/1/11 van 25 januari 2012, onclusies Europese Raad van 9 december 
2011, punt 15 en Resolutie van het Europees Parlement van 13 oktober 2011 over de toetreding 

van Bulgarije en Roemenië tot Schengen, Pb.C. Nr. 94 E/04 van 3 april 2013, punt 3. 
163 Zie Raad, doc. 14464/11, Persmededeling 3111e zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse 
Zaken van 22 en 23 september 2011, 7. 
164 DOUMA, W., MEYER B., PIETERS, K. en VAN ROMPUY, B., “EU-wetgevingskroniek 2011”, SEW 

2012, 413. 
165 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2012 over de 

vooruitgang van Roemenië in het kader van het mechanisme voor samenwerking en toetsing, 

COM (2012) 410 en Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 18 
juli 2012 over de vooruitgang van Bulgarije in het kader van het mechanisme voor samenwerking 

en toetsing, COM (2012) 411; DOUMA, W., MEYER B., PIETERS, K. en VAN ROMPUY, B., “EU-

wetgevingskroniek 2011”, SEW 2012, 413. 
166Zie Raad, doc. EUCO 139/1/11 van 25 januari 2012, conclusies Europese Raad van 9 december 

2011, punt 15 en Resolutie van het Europees Parlement van 13 oktober 2011 over de toetreding 
van Bulgarije en Roemenië tot Schengen, Pb.C. Nr. 94 E/04 van 3 april 2013, punt 3. Zie ook de 

reactie van toenmalig Belgisch staatssecretaris voor asiel en migratie Melchior Wathelet: “Het is 

alsof je aan het begin van het schooljaar tegen een kind zou zeggen: 'Om te slagen, moet je 60 
procent halen'. Om dan, wanneer hij 63 procent haalt, te zeggen dat hij niet geslaagd is omdat hij 

zich niet goed gedroeg.” (X., “Toetreding Roemenië en Bulgarije tot Schengenzone opnieuw 

uitgesteld”, DeMorgen.be 22 september 2011, http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/ 

article/detail/1323051/2011/09/22/Toetreding-Roemenie-en-Bulgarije-tot-Schengenzone-opnieuw-

uitgesteld.dhtml). Tijdens de vergadering van de Raad eind oktober 2012 wordt bevestigd dat “[a] 

decision on the two countries' accession has, so far, not been taken because the required 
unanimity has not been achieved.” (Raad, doc. 15389/12, Persmededeling 3195e zitting van de 

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 oktober 2012,  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/133241.pdf, 12 en 20). 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/%20article/detail/1323051/2011/09/22/Toetreding-Roemenie-en-Bulgarije-tot-Schengenzone-opnieuw-uitgesteld.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/%20article/detail/1323051/2011/09/22/Toetreding-Roemenie-en-Bulgarije-tot-Schengenzone-opnieuw-uitgesteld.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/%20article/detail/1323051/2011/09/22/Toetreding-Roemenie-en-Bulgarije-tot-Schengenzone-opnieuw-uitgesteld.dhtml
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/133241.pdf
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Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein zijn, hoewel geen lid van de 

EU, toch toegetreden tot de Schengenzone.
167

 Inwoners van deze staten zijn 

vanuit het perspectief van het zich ontwikkelend ‘extern’ migratierecht dan 

ook niet zozeer ‘vreemdelingen’, als wel onvolmaakte Europese burgers,
168

 die 

zich ondanks hun afwijzing van het lidmaatschap van de EU toch aan de 

binnenkant van de omwalling van het Europese fort bevinden.
169

 

 

De Schengenzone die zich aldus ontwikkelt als een vorm van internationale 

samenwerking buiten de EU wordt met het Verdrag van Amsterdam 

geïncorporeerd in het Verdrag van de EU.
170

 Voor Denemarken is daarbij 

voorzien in een specifieke regeling. Wanneer de Raad maatregelen neemt ter 

uitvoering van het Schengenacquis kan het land binnen zes maanden beslissen 

of het deze overneemt of niet.
 171

 

 

4.1.2. Dublin 

 

Ook met alle 12 lidstaten van de EEG worden intergouvernementeel 

initiatieven genomen.
172

 Een verdragsvoorstel met betrekking tot controle van 

de buitengrenzen draait op niets uit door de protesten van Ierland en het 

Verenigd Koninkrijk.
173

 Op 15 juni 1990 bereiken de lidstaten echter wel 

overeenstemming over een ‘Overeenkomst betreffende de vaststelling van de 

staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij 

een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend’ 

(hierna: Dublin-Overeenkomst of Dublin-I).
174

 De Dublin-overeenkomst zal de 

basis worden voor de latere Dublin-II-Verordening (Vo 343/2003) en heeft tot 

doel ervoor te zorgen dat elk asielverzoek behandeld wordt, doch slechts door 

één “verantwoordelijke” lidstaat.
175

  

                                                 
167 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 90-92. 
168 GUILD spreekt zelfs over “gefaalde EU-burgers” (GUILD, E., The Legal Elements of European 

Identity, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 217). 
169 GUILD, E., The Legal Elements of European Identity, Den Haag, Kluwer Law International, 
2004, 217; THIELEMANN, E., “How Effective Are National and EU Policies in the Area of Forced 

Migration?”, Refugee Survey Quarterly 2012 nr. 4, 29. 
170 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 43. 
171 Artikel 4 Protocol (Nr. 20) bij het VEU en het VWEU betreffende de positie van Denemarken; 
PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 86-87. 
172 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 42. 
173 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 42. 
174 Pb.C. Nr. 254 van 19 augustus 1997, 0001 - 0012. 
175 BATTJES, H., “Verordening 343/2003 inzake de lidstaat verantwoordelijk voor behandeling van 

een asielverzoek” in GROENENDIJK, C.A. (ed.), SDU commentaar Europees Migratierecht, Den 

Haag, SDU, 2011, 493. Zie ook de Preambule van de Dublin-Overeenkomst, waarin sprake is van 
het verlangen “aan elke asielzoeker de waarborg te geven dat zijn aanvraag door een van de Lid-

Staten wordt behandeld en te voorkomen dat asielzoekers successievelijk van de ene Lid-Staat 

naar de andere worden gestuurd zonder dat een van deze Staten zich bevoegd verklaart voor de 
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De Dublin-overeenkomst kan als een verlengstuk van de Schengen-

overeenkomst worden beschouwd, waarbij het opheffen van grenscontroles 

tussen de lidstaten onderling niet alleen gepaard gaat met het versterken van de 

controles aan de buitengrenzen, maar ook met het behoud van grenzen tussen 

de lidstaten om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van 

asielaanvragen te kunnen organiseren.
176

 Het toepassingsgebied van de regels 

in de Schengenuitvoeringsovereenkomst met betrekking tot welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag
177

 wordt met de 

Dublin-Overeenkomst uitgebreid van de Schengen-staten tot alle EU-

lidstaten.
178

 

 

Eind 1992 sluiten de ministers van immigratie van de twaalf lidstaten 

bovendien de twee Resoluties en de Conclusie van Londen.
179

 De juridische 

waarde van deze drie instrumenten is onduidelijk, nu zij buiten het rechtskader 

van de EG werden gesloten en geen internationale verdragen zijn.
180

 Minder 

onduidelijkheid bestaat er over hun doel: lidstaten de kans geven asielzoekers 

uit te zetten zonder noodzakelijkerwijs elk asielverzoek ten gronde te moeten 

beoordelen.
181

 De eerste Resolutie
182

 verplicht de lidstaten het concept van een 

‘manifest ongegrond verzoek’ in hun asielrecht in te voeren, en laat hen toe 

zulke verzoeken in een versnelde procedure te behandelen.
183

 Ook voor 

asielzoekers die door een ‘veilig derde land’
184

 naar de EU zijn gereisd, mag 

een versnelde procedure worden ingevoerd.
185

 De tweede Resolutie
186

 voorziet 

                                                                                                           

behandeling van het asielverzoek” en artikel 3, lid 2 van de Dublin-Overeenkomst, dat stelt dat 

“[t]hat application shall be examined by a single Member State […].” 
176 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 
Law 2006, 636; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a 

balancing between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. 
177 Artikels 28 tot 38 Schengenuitvoeringsovereenkomst. 
178 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 358. 
179 Zie voor een uitgebreide bespreking: GUILD, E. en NIESSON, J., The Developing Immigration 

and Asylum Policy of the European Union, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 141-189. 
180 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 638; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a 

balancing between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. 
181 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 638; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a 
balancing between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 27. 
182 Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december on Manifestly Unfounded Applications 

for Asylum, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html. 
183 Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december on Manifestly Unfounded Applications 

for Asylum, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html, §§1(a) en 2; GUILD, E. en 

NIESSON, J., The Developing Immigration and Asylum Policy of the European Union, Den Haag, 

Kluwer Law International, 1996, 147. 
184 De resoluties hanteren de term “host third country”. Deze verhandeling gebruikt in navolging 

van latere rechtsleer de term “veilig derde land” of “safe third country” 
185 Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december on Manifestly Unfounded Applications 

for Asylum, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html, §§1(b) en 2; GUILD, E., “The 

Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 638-

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86bbcc4.html
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niet alleen in een gemeenschappelijke definitie van veilig derde land,
187

 maar 

laat de lidstaten ook toe in geval een asielzoeker door zo’n land naar de Unie is 

gereisd een onderzoek naar de status van vluchteling te weigeren en de 

asielzoeker terug te sturen naar het betrokken derde land.
188

 De Conclusies,
189

 

door sommigen kortweg herleid tot ‘de derde Resolutie’,
190

 streven ten slotte 

naar een geharmoniseerde benadering van veilige landen van herkomst bij het 

beoordelen van de gegrondheid van asielverzoeken conform de eerste 

Resolutie.
191

 

 

De situatie die daarmee ontstaat, roept bij sommigen het beeld op van een 

“Fortress Europe”.
192

 Om te vermijden dat de opheffing van de interne 

grenscontroles tot misbruiken zou leiden waarbij asielzoekers opeenvolgende 

asielaanvragen zouden indienen in verschillende lidstaten, neemt het belang 

van een sterke buitengrens van de Unie toe. De lidstaten zouden er vooral naar 

streven te vermijden dat asielzoekers de EU binnenkomen en hen die dat toch 

doen zo efficiënt mogelijk van het grondgebied van de Unie te kunnen 

verwijderen.
193

 

 

Guild ziet in het loslaten van nationale soevereiniteit (‘the processes of de-

territorialisation of sovereignty’) met betrekking tot asielzoekers dan ook een 

                                                                                                           

639; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 
between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 27. 
186 Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december on a Harmonized Approach to 

Questions Concerning Host Third 
Countries, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html  
187 Zie: IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 

between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. Guild wijst erop dat de 
Conclusies schijnbaar minder dwingend zijn dan de Resoluties, zonder dat het verschil in 

juridische afdwingbaarheid evenwel wordt verduidelijkt (GUILD, E., “The Europeanisation of 

Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 639). 
188 Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december on a Harmonized Approach to 

Questions Concerning Host Third 

Countries, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html, §1(c); GUILD, E., “The 
Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 638-

639; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 

between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 27. 
189Conclusies van de Raad van 30 november en 1 december 1992 on Countries in Which There is 

Generally No Serious Risk of Persecution, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c6ee4.html. 
190 Zie: IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 

between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. 
191 Conclusies van de Raad van 30 november en 1 december 1992 on Countries in Which There is 
Generally No Serious Risk of Persecution, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c6ee4.html, 

§§1 en 2. 
192 IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 

between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 24; POLLET, K., Asielrecht in de 

Europese Unie, Antwerpen, Maklu 1994, 129. Zie ook: BROEDERS, D., “The New Digital Borders 

of Europe: EU Databases and the Surveillance of Irregular Migrants”, International Sociology 
2007, 72. 
193 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 637. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c6ee4.html
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loslaten van nationale (zin voor) verantwoordelijkheid.
194

 Ze lijkt daarbij te 

suggereren dat inter- of supranationale samenwerking ruimte creëert “for an 

opportunistic exclusion of protection responsibilities which are tied to 

sovereignty.”
195

 Omwille van de spanning met de nationale soevereiniteit ligt 

de focus van de beginnende europeanisering van het asiel- en migratiebeleid 

aldus op efficiëntie en niet zozeer op de mensenrechten. 

 

Ook het Dublin-systeem kan in deze kritiek worden ingepast. Het systeem 

steunt grosso modo immers op drie principes. Lidstaten kunnen allereerst hun 

verantwoordelijkheid voor de afwijzing van een asielverzoek bundelen. De 

afwijzing van een asielverzoek door één lidstaat geldt voortaan voor alle 

lidstaten.
196

 Daarnaast zijn het de lidstaten die bepalen in welk land asiel kan 

worden aangevraagd, ongeacht de voorkeur van een asielzoeker of de banden 

die hij eventueel met een andere lidstaat heeft.
197

 Ten slotte merkt Guild op 

hoe de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielverzoek wordt 

voorgesteld als een belasting of zelfs als een straf voor de lidstaat die er niet in 

geslaagd is de aankomst via zijn grondgebied in de EU van een asielzoeker te 

vermijden.
198

 

 

Bovenstaande uiteenzetting toont hoe dan ook aan dat het Europees asielrecht 

van bij de start van de Europese integratie significante tekortkomingen en 

zwakheden vertoont “due to the attempt to strike a balance between the 

interests of the Member States and the protection of asylum-seekers.”
199

 

 

 

 

 

                                                 
194 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 631. 
195 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 631. 
196 Zie artikel 3, lid 2 Dublin-Overeenkomst: “Het asielverzoek wordt behandeld door één lidstaat 
die wordt aangewezen volgens de criteria van de artikelen 4 tot en met 8.”; GUILD, E., “The 

Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 636; 

IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing between 
efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. 
197 Zie de criteria in artikel 4 tot en met 8 Dublin-Overeenkomst; GUILD, E., “The Europeanisation 
of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 636; IPPOLITO, F. en 

VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing between efficiency and 

fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 26. 
198 Zie bijvoorbeeld artikel 10, lid 1 Dublin-Overeenkomst: “De lidstaat die op grond van de 

criteria van deze overeenkomst verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, is 

verplicht (a) een asielzoeker […] over te nemen; (b) het asielverzoek volledig te behandelen; (c) 
een asielzoeker […] terug te nemen …”; GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum 

Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 636; IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The 

Recast Process of the EU Asylum System: a balancing between efficiency and fairness”, Refugee 
Survey Quarterly 2011, 26. 
199 IPPOLITO, F. en VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing 

between efficiency and fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011, 27. 
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4.2. UNIERECHT  
 

4.2.1. Een bescheiden aanloop in Maastricht (1992) 

 

In de jaren die daarop volgen, evolueert het beleid inzake asiel en migratie 

geleidelijk aan tot materie van Gemeenschapsrecht.
200

 Zo worden immigratie- 

en asielbeleid in artikel K1 van het Verdrag van Maastricht binnen de 

toenmalige derde pijler van de EU (Titel IV EU-Verdrag) opgenomen als 

aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en stellen de lidstaten in hun 

bijgevoegde verklaring betreffende het asielbeleid voorop om tegen begin 

1993 “een gemeenschappelijk optreden vast te stellen om aspecten van [het 

asiel]beleid te harmoniseren.”
201

 De ontwikkeling van dit gemeenschappelijk 

optreden blijft vooralsnog een zaak van intergouvernementele 

samenwerking.
202

 

 

De resultaten van de Europese Asielpolitiek in de periode tussen de Verdragen 

van Maastricht en Amsterdam zijn evenwel beperkt.
203

 Hoewel daartoe 

initiatieven worden genomen, slaagt de Raad er niet in maatregelen te nemen 

met betrekking tot opvangvoorwaarden, de status van vluchtelingen en 

subsidiaire bescherming.
204

 Daarentegen slaagt de Raad er wel in 

overeenstemming te bereiken over enkele minimumwaarborgen voor 

asielprocedures
205

 en een geharmoniseerde toepassing van de definitie van 

“vluchteling.”
206

 

 

4.2.2. De eerste fase van het CEAS na Amsterdam en Tampere (1999) 

 

Met het Verdrag van Amsterdam verhuist het asiel- en immigratiebeleid van de 

algemene titel betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en 

                                                 
200 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 43. 
201 Verklaring betreffende het asielbeleid bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, Pb.L. Nr. 
C 191 van 29 juli 1992, 108. 
202

 HAILBRONNER, K., “Introduction into the EU immigration and asylum law” in HAILBRONNER, 

K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 2. 
203 Zie: PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 297-

298. 
204 Zie: PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, 120-

122. 
205 Resolutie van de Raad van 20 juni 1995 over minimumwaarborgen voor asielprocedures, Pb.C. 
Nr. 274/13 van 19 september 1996; zie: PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2000, 122-123. 
206 Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1996 door de Raad vastgesteld op grond van artikel 

K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de geharmoniseerde toepassing van de 

definitie van de term “vluchteling” in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 

betreffende de status van vluchtelingen, Pb.L. Nr. 063 van 13 maart 1996, 2-7. Voor een 
bespreking van de beperkte resultaten van het Europese asielbeleid voor het Verdrag van 

Amsterdam, zie: PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 

2000, 116-123. 
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binnenlandse zaken (Titel IV) in het EU-Verdrag naar een eigen titel voor 

‘Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het 

vrije verkeer van personen’ (Titel IV) in het EG-verdrag,
207

 en dus van de 

derde naar de eerste pijler.
208

 De politieke gevoeligheid van de voormalige 

kernaangelegenheid van nationale soevereiniteit leidt tot behoud van een 

specifiek juridisch regime.
209

 Zo blijft de bevoegdheid van het Hof van Justitie 

ter zake beperkt.
210

 Daarnaast geldt gedurende een overgangsperiode van vijf 

jaar een tijdelijke procedure waarbij de Raad besluit “met eenparigheid van 

stemmen op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat, na 

raadpleging van het Europees Parlement.”
211

 

 

Op de Europese Raad in Tampere van 1999 wordt de ontwikkeling van een 

Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (CEAS) vooropgesteld “dat stoelt 

op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van 

Genève.”
212

 

 

De conclusies van het voorzitterschap beschrijven allereerst de doelstellingen 

op korte termijn: 

“14. Dit stelsel dient op korte termijn een duidelijke, hanteerbare bepaling te 

omvatten van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek, alsook gemeenschappelijke normen voor een eerlijke en 

doeltreffende asielprocedure, gemeenschappelijke minimumvoorwaarden voor 

de opvang van asielzoekers en op elkaar  afgestemde regels inzake de 

toekenning en de inhoud van de vluchtelingenstatus. Het stelsel moet 

daarnaast worden aangevuld met maatregelen inzake subsidiaire vormen van 

bescherming die eenieder die een dergelijke bescherming behoeft, een 

passende status verlenen.”
213

 

 

De realisatie van deze eerste fase van het Gemeenschappelijk Europees 

Asielsysteem vindt plaats in de periode van 1999 tot 2005.
214

 De maatregelen 

                                                 
207 Met het Verdrag van Lissabon gewijzigd in Titel V, ‘De ruimte van vrijheid, veiligheid en 

recht’ VWEU. 
208 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 43. 
209 HAILBRONNER, K., “Introduction into the EU immigration and asylum law” in HAILBRONNER, 
K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 2. 
210 Artikel 68 EG-Verdrag, ingetrokken bij het Verdrag van Lissabon; PEERS, S., EU Justice and 

Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 299 en 302. 
211 Artikel 67 EG-Verdrag, ingetrokken bij het Verdrag van Lissabon. 
212 Europese Raad van Tampere, 15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm, §13. 
213 Europese Raad van Tampere, 15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm, §14. 
214 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 299-301. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
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waarvan de invoering in artikel 63 EG
215

 zijn vooropgesteld, zien in die 

periode het levenslicht.
216

  

 

Zo geven de Eurodac-verordening
217

 en de Dublin-II-Verordening
218

 met de 

verdere ontwikkeling van het Dublin-systeem uitvoering aan artikel 63, lid 1, 

(a) EG dat de invoering vereist van “criteria en instrumenten voor de 

vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van 

een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land wordt ingediend 

in één van de lidstaten.” Artikel 63, lid 1, (b) vindt daarnaast uitvoering in de 

Opvangrichtlijn
219

 die tot doel heeft minimumnormen vast te stellen voor de 

opvang van asielzoekers in de lidstaten.
220

  

 

Met de Kwalificatierichtlijn
221

 voorziet de Raad in gemeenschappelijke criteria 

voor de erkenning van asielzoekers als vluchteling onder het 

Vluchtelingenverdrag.
222

 Omdat de richtlijn daarmee doordringt tot de kern 

                                                 
215 Gewijzigd in artikel 78 en 79 VWEU. 
216 De maatregelen die in het vooruitzicht worden gesteld, betreffen “a) criteria en instrumenten 
voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land wordt ingediend in één van de lidstaten; 

b) minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten; c) minimumnormen voor het 
aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchteling; d) minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus” (artikel 63, 

1° EG-Verdrag). 
217 Verordening Raad (EG) nr. 2725/2000 van 11 december 2000 betreffende de instelling van 

“Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing 

van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr. 316 van 15 december 2000, 1-10; verder 
geïmplementeerd met Verordening Raad (EG) nr. 407/2002 van 28 februari 2002 tot vaststelling 

van sommige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de 

instelling van „Eurodac” voor de vergelĳking van vingerafdrukken ten behoeve van een 
doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr. 62 van 5 maart 2003, 1-4. 
218 Verordening Raad (EG) nr. 343/2003 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 ingediend, 

Pb.L. Nr. 50 van 25 februari 2003, 1-10 (‘Dublin-II-Verordening’); verder geïmplementeerd met 

Verordening Commissie (EG) nr. 1560/2003 van 2 september 2003 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad 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, Pb.L. Nr. 222 van 5 september 2003, 3-23. 
219 Richtlijn Raad 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. Nr. 31 van 6 februari 2003, 18-25 

(‘Opvangrichtlijn’). Zie voor artikelsgewijze commentaar: LARSSON, F., “Richtlijn 2003/9/EG 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers” in GROENENDIJK, C.A. (ed.), SDU 
commentaar Europees Migratierecht, Den Haag, SDU, 2011, 656-758. 
220 Zie artikel 1 Opvangrichtlijn. 
221 Richtlijn Raad 2004/83/EG 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, Pb.L. Nr. 304 

van 30 september 2004, 12-23 (‘Kwalificatierichtlijn’). Voor een bespreking zie: PEERS, S., EU 
Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 328-342. 
222 Rechtsoverweging (17) Kwalificatierichtlijn; HAILBRONNER, K. en ALT, S., “Council Directive 

2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third 
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van het Vluchtelingenverdrag, dat wordt bevestigd als de hoeksteen van het 

internationale rechtstelstel ter bescherming van vluchtelingen,
223

 wordt ze 

omschreven als “unquestionably the most important instrument in the new 

legal order in European asylum.”
224

 In vergelijking met het 

Vluchtelingenverdrag breidt de richtlijn de bescherming van asielzoekers ook 

uit door in een subsidiaire beschermingsstatus te voorzien voor wie niet in 

aanmerking komt voor vluchtelingenstatus, “doch ten aanzien van wie er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn 

land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij 

vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige 

schade […] en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens 

dat risico, wil stellen.”
225

 

 

Met de Tijdelijke beschermingsrichtlijn
226

 beoogt de EU “minimumnormen 

vast te stellen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van 

massale toestroom van ontheemden uit derde landen die niet naar hun land 

van oorsprong kunnen terugkeren en een evenwicht te bevorderen tussen de 

inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 

consequenties van de opvang van ontheemden.”
227

 

 

Ten slotte voorziet de Raad ook in een Europees Vluchtelingenfonds
228

 dat de 

inspanningen van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen en 

                                                                                                           

country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international 

protection and the content of the protection granted: Art. 1-10” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU 
Immigration and Asylum Law: Commentary, München, Beck, 2010, 1010. 
223 Zie: HvJ 2 maart 2010, Abdulla e.a. t. Duitsland, C-175/08, C-178/08 en C-179/08, Jurispr. 

2010 Blz. I-01493, §52. 
224 LAMBERT, H., “The EU Asylum Qualification Directive, Its Impact on the Jurisprudence of the 

United Kingdom And International Law”, ICLQ 2006, 161. 
225 Artikel 2(e) Kwalificatierichtlijn. Zie ook de omschrijving van ‘ernstige schade’ in artikel 15 

Kwalificatierichtlijn: “Ernstige schade bestaat uit: a) doodstraf of executie; of b) foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van 

herkomst; of c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als 
gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend 

conflict.” 
226 Richtlijn Raad 2001/55/EG van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen 
van tĳdelĳke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 

bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, Pb.L. Nr. 212 van 7 augustus 

2001, 12-23 (‘Tijdelijke beschermingsrichtlijn’). Voor een bespreking zie: PEERS, S., EU Justice 

and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 342-345. 
227 Artikel 1 Tijdelijke beschermingsrichtlijn. 
228 Beschikking Raad 2000/569/EG van 28 september 2000 tot instelling van een Europees 

Vluchtelingenfonds, Pb.L. Nr. 252 van 6 oktober 2000, 12-18; uitgebreid bij Beschikking Raad 

2004/904/EG van 2 december 2004 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de 

periode 2005-2010, Pb.L. Nr. 381 van 28 december 2004, 52-62; vervangen door Beschikking 

Europees Parlement en Raad 573/2007/EG van 23 mei 2007 tot instelling van het Europees 
Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma 

„Solidariteit en beheer van de migratiestromen” en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG 

van de Raad, Pb.L. Nr. 144 van 6 juni 2007, 1-21. 
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ontheemden dient te steunen en aan te moedigen en de gevolgen van de 

opvang helpt dragen door medefinanciering van een aantal in de beschikking 

opgesomde acties.
229

 

 

Het Verdrag van Nice voegt een vijfde lid toe aan artikel 67 EG-Verdrag 

waardoor de beslissingen met betrekking tot het asiel- en immigratiebeleid 

vanaf dan kunnen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid in 

de Raad en in samenspraak met het Europees Parlement, i.e. volgens wat 

vandaag de ‘gewone wetgevingsprocedure’ wordt genoemd.
230

 

 

4.2.3. Het Programma van Den Haag en de tweede fase van het CEAS (2005) 

 

In het Haags Programma dringt de Europese Raad er bij de lidstaten op aan de 

procedure uit het vijfde lid van artikel 67 EG-Verdrag aan te wenden om de 

eerste fase van het CEAS te voltooien. Zo verzoekt de Europese Raad de 

lidstaten een richtlijn aan te nemen met betrekking tot asielprocedures.
231

 Met 

de ‘Procedurerichtlijn’ implementeert de Raad vervolgens eind december 2005 

artikel 63, lid 1, (d) EG.
232

 De richtlijn moet een minimumkader voor 

procedures voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus 

invoeren om de zogenaamde ‘secundaire’ stromen van asielzoekers tussen de 

lidstaten te beperken.
233

 Een deel van deze richtlijn is succesvol aangevochten 

door het Europees Parlement voor het Hof van Justitie.
234

 

 

Naast de hierboven uiteengezette doelstellingen op korte termijn, vermelden de 

conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere de 

lange termijndoelstelling een gemeenschappelijke asielprocedure en uniforme 

status voor asielzoekers te ontwikkelen.
235

 In het Haags Programma (2005) 

                                                 
229 Artikel 2 Beschikking Europees Parlement en Raad 573/2007/EG van 23 mei 2007 tot instelling 

van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen 

programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” en tot intrekking van Beschikking 

2004/904/EG van de Raad, Pb.L. Nr. 144 van 6 juni 2007, 1-21. 
230 Artikel 2, 4° Verdrag van Nice; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, 301. 
231 Europese Raad, 4 en 5 november 2004, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/bru1104_nl.pdf, 1.3; cf. Europese Raad van Tampere, 
15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm, §15; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 301; GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s 

Asylum Policy”, International Journal of Refugee Law 2006, 645. 
232 Richtlijn Raad 2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de 
procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, Pb.L. Nr. 

326 van 12 december 2005, 13-34 (‘Procedurerichtlijn’). Voor een bespreking zie: PEERS, S., EU 

Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 345-357. 
233 Rechtsoverwegingen (5) en (6) Procedurerichtlijn. Een gelijkaardige motivering ligt ook aan de 

grondslag van andere richtlijnen met betrekking tot asielzoekers, zie bijvoorbeeld 

rechtsoverweging (8) Kwalificatierichtlijn. 
234 HvJ 6 mei 2008, Europees Parlement t. Raad, C-133/06, Jurispr. 2008 Blz. I-03189. 
235 Europese Raad van Tampere, 15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm, §15. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/bru1104_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
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plant de Europese Raad de ontplooiing van deze tweede fase van het CEAS 

tegen 2010.”
236

 

 

Daartoe geeft de Commissie in 2007 een Groenboek uit over de toekomst van 

het gemeenschappelijk Europees asielstelsel,
237

 gevolgd door een 

asielbeleidsplan in 2008.
238

 Bedoeling is de bestaande regelgeving te herzien 

en tot een intensere harmonisering te komen om secundaire bewegingen van 

asielzoekers binnen de Unie te vermijden.
239

 Terwijl uit de feiten bijzonder 

grote verschillen blijken inzake de toekenning van subsidiaire bescherming en 

bescherming aan vluchtelingen,
240

 blijkt het in de praktijk moeilijk 

overeenstemming te bereiken tussen de verschillende lidstaten in de Raad. Zo 

slaagt men er niet meteen in een ‘Dublin-III’-Verordening te creëren
241

 en lukt 

het niet een procedurerichtlijn met minimumnormen aan te nemen met 

betrekking tot subsidiaire bescherming.
242

 Evenmin slaagt men erin een 

werkelijk eengemaakte asielprocedure te ontwikkelen. Daarentegen bereiken 

de Europese instellingen wel overeenstemming over de zogenaamde 

Terugkeerrichtlijn, die gemeenschappelijke regels invoert voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven.
243

 

 

Een aantal andere voorstellen wordt door een gebrek aan tijd en 

eensgezindheid over de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 

getild,
244

 waardoor de unanimiteitsvereiste in de Raad niet langer voor 

                                                 
236 Europese Raad, 4 en 5 november 2004, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/bru1104_nl.pdf, 1.3; cf. Europese Raad van Tampere, 
15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm, §15; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs 

Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 301. 
237 Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel van 6 juni 2007, 

COM (2007) 301. 
238 Asielbeleidsplan: een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU van 17 juni 2008, 

COM (2008) 360. 
239 Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel van 6 juni 2007, 

COM (2007) 301, 5 en 11; Asielbeleidsplan: een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele 
EU van 17 juni 2008, COM (2008) 360, 3, 4 en 7. 
240 Raad doc. 13440/08 van 24 september 2008, 11. 
241 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2008 
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, COM (2008) 820. 
242 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 301. 
243 Richtlijn Europees Parlement en Raad 2008/115/EG van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, Pb.L. Nr. 348 van 24 december 2008, 98-

107. 
244 Zie bijvoorbeeld: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten, COM (2008) 815; Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de 
Raad van 3 december 2008 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 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/bru1104_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
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blokkeringen kan zorgen.
245

 De blijvende divergentie tussen de verschillende 

lidstaten wordt erkend in het Europees Immigratie- en Asielpact
246

 dat de 

deadline voor de voltooiing van de tweede fase van het CEAS uitstelt van 2010 

naar 2012.
247

 Inmiddels blijkt ook die deadline niet te zijn gehaald. 

 

4.2.4. Lissabon en Stockholm, fundamenten van de toekomst (2009) 

 

Het Verdrag van Lissabon stelt naast de vereiste van overeenstemming met het 

Vluchtelingenverdrag, die ook in de eerdere verdragen reeds aanwezig was, 

expliciet dat het vooropgestelde gemeenschappelijk beleid inzake asiel, 

subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming het beginsel van non-

refoulement dient te respecteren en iedere onderdaan van een derde land die 

internationale bescherming behoeft een passende status dient te verlenen.
248

 

Aldus is voortaan expliciet opgenomen dat bepaalde categorieën van 

asielzoekers in principe niet uitgewezen mogen worden. Een gelijkaardige 

verwijzing naar het Vluchtelingenverdrag staat in artikel 18 van het Handvest 

van de grondrechten van de EU dat voortaan dezelfde rechtskracht heeft als het 

VEU en het VWEU.
249

 

 

Verder zijn de belangrijkste wijzigingen die het verdrag van Lissabon in het 

asiel- en immigratiebeleid van de EU aanbrengt, de ‘normalisering’ van de 

bevoegdheden van het Hof van Justitie en de uitbreiding van de bevoegdheid 

van de Unie met betrekking tot asiel.
250

 In lijn met de lange 

termijndoelstellingen uit Tampere bevat het VWEU voortaan de uitdrukkelijke 

                                                                                                           

ingediend, COM (2008) 820; Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de 

Raad van 3 december 2008 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] 

[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], COM (2008) 825.  
245

 Zo strandt het voorstel van de Commissie om de werking van de richtlijn langdurig ingezetenen 

(Richtlijn Raad 2003/109/EG van 25 november 2003 met betrekking tot langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen, Pb.L. Nr. 16 van 23 januari 2004, 44-53) uit te breiden naar 

personen die internationale bescherming genieten op een gebrek aan unanimiteit in de Raad (zie: 

Persmededeling 2873e zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, van 5-6 juni 2008, 
PRES/2008/146/). Hetzelfde lot is het voorstel van de Commissie beschoren om de voor Europese 

burgers geldende regels voor de coördinatie van sociale zekerheidsrechten eveneens toe te passen 
op legaal in de EU verblijvende derdelanders die zich in een grensoverschrijdende situatie 

bevinden, inbegrepen zij die subsidiaire bescherming genieten (zie: Persmededeling 2974e zitting 

van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 8-9 
juni 2009, PRES/2009/124). (PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 302). 
246 Raad doc. 13440/08 van 24 september 2008. 
247 Raad doc. 13440/08 van 24 september 2008, 11; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 302. 
248 Artikel 78 VWEU; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2011, 304. 
249 Artikel 6, lid 1 VEU. 
250 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 304-305. 
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doelstelling een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie 

en controle aan de buitengrenzen te ontwikkelen.
251

 De bevoegdheid van de 

EU is daarbij niet langer beperkt tot minimumharmonisatie,
252

 maar omvat 

onder meer de ontwikkeling van een uniforme status voor asiel en voor 

subsidiaire bescherming die in de hele EU geldt, evenals een 

gemeenschappelijk stelsel voor tijdelijke bescherming van ontheemden in 

geval van een massale toestroom
253

 en gemeenschappelijke procedures voor 

toekenning of intrekking van de uniforme status van asiel of van subsidiaire 

bescherming.
254

 

 

In het Stockholm-programma van 2009 wordt met de formulering van de 

vuistregel dat “gelijke gevallen gelijk behandeld [moeten] worden met een 

gelijk resultaat tot gevolg” verduidelijkt dat het voor de EU essentieel is 

asielzoekers op een gelijkwaardige manier te behandelen, ongeacht de lidstaat 

waar zij hun verzoek indienen.
255

 Het Stockholm-programma stelt verder dat 

“het Dublin-systeem […] een hoeksteen [blijft] bij de opbouw van het CEAS, 

aangezien hierin ondubbelzinnig wordt bepaald welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek”
256

 en verzoekt 

“de Raad en het Europees Parlement meer inspanningen te leveren om, 

overeenkomstig artikel 78 VWEU, uiterlijk in 2012 een gemeenschappelijke 

asielprocedure tot stand te brengen alsmede een uniforme status voor 

personen aan wie asiel of subsidiaire bescherming wordt verleend; […] de 

Commissie te overwegen, indien dit nodig is om het CEAS tot stand te 

brengen, nieuwe wetgevingsinstrumenten voor te stellen op basis van een 

evaluatie; [en] de Commissie haar studie over de haalbaarheid en de 

juridische en praktische implicaties van het instellen van een gezamenlijke 

behandeling van asielverzoeken af te ronden.”
257

 

 

In haar Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm heeft de 

Commissie alvast aangegeven hoe en binnen welk tijdskader zij de Stockholm-

doelstellingen wil realiseren.
258

 

                                                 
251 Artikel 67, lid 2 en 78, lid 1 VWEU. 
252 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 307-312. 
253 Merk op hoe in tegenstelling tot het vroegere artikel 63 lid 2 EG de tijdelijke bescherming 
expliciet beperkt wordt in de tijd (PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 308). 
254 Artikel 78 lid 2 VWEU; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 308. 
255 Raad, doc. 17024/09 van 2 december 2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/ 
st17024.nl09.pdf, 6.2. 
256 Raad, doc. 17024/09 van 2 december 2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/ 

st17024.nl09.pdf, 6.2.1. 
257 Raad, doc. 17024/09 van 2 december 2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/ 

st17024.nl09.pdf, 6.2.1. 
258 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 20 april 2010 over een ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht voor de burgers van Europa – Actieplan ter uitvoering van het programma van 

Stockholm, COM (2010) 171, 20 april 2010. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
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Hoewel uit het voorgaande blijkt dat het domein van immigratie pas vrij recent 

deel is gaan uitmaken van het beleid van de EU, is die evolutie geen grote 

verrassing. Zoals hoger gesteld bestaat er immers een duidelijke link tussen het 

migratiebeleid en de realisatie van een gemeenschappelijke interne markt, een 

doel dat zo oud is als de Europese samenwerkingsstructuur zelf.
259

 In wat volgt 

wordt meer concreet gefocust op het Dublin-systeem dat in de woorden van 

het Stockholm-programma een hoeksteen blijft van het CEAS.
260

 

 

4.3. HET DUBLIN-SYSTEEM: EEN ASIELBELEID GESTOELD OP 

VERTROUWEN 
 

Het Dublin-systeem bestaat in essentie uit vier verordeningen: de Dublin-II-

Verordening,
261

 de Eurodac-verordening
262

 en hun 

uitvoeringsverordeningen.
263

 Het systeem is de integratie in (de eerste pijler 

van) het EU-recht van de vroegere Dublin-overeenkomst en de bepalingen met 

betrekking tot de verantwoordelijke staat voor de behandeling van een 

asielaanvraag in de Schengenuitvoeringsovereenkomst.
264

 Naast de 27 EU-

                                                 
259 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 397. 
260 Raad, doc. 17024/09 van 2 december 2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/ 
st17024.nl09.pdf, 6.2.1. 
261 Verordening Raad (EG) nr. 2725/2000 van 11 december 2000 betreffende de instelling van 

“Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing 
van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr. 316 van 15 december 2000, 1-10; verder 

geïmplementeerd met Verordening Raad (EG) nr. 407/2002 van 28 februari 2002 tot vaststelling 

van sommige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de 
instelling van „Eurodac” voor de vergelĳking van vingerafdrukken ten behoeve van een 

doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr.  62 van 5 maart 2003, 1-4. 
261 Verordening Raad (EG) nr. 343/2003 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 ingediend, 

Pb.L. Nr. 50 van 25 februari 2003, 1-10 (‘Dublin-II-Verordening’). 
262 Verordening Raad (EG) nr. 2725/2000 van 11 december 2000 betreffende de instelling van 

“Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing 

van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr. 316 van 15 december 2000, 1-10. 
263 Verordening Commissie (EG) nr. 1560/2003 van 2 september 2003 houdende 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad 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, Pb.L. Nr. 222 van 5 september 2003, 3-23; Verordening Raad (EG) nr. 407/2002 van 
28 februari 2002 tot vaststelling van sommige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 

2725/2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelĳking van vingerafdrukken ten 

behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, Pb.L. Nr. 62 van 5 

maart 2003, 1-4.. 
264 Artikels 28 tot 38 Schengenuitvoeringsovereenkomst; BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. 

en WOUTERS, K., European Migration Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 323; HERMAN, M., 
“Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria and mechanisms 

for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one 

of the Member States by a third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st17/%20st17024.nl09.pdf
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lidstaten
265

 nemen ook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein 

eraan deel.
266

 In wat volgt moet onder de benamingen ‘lidstaat’ of ‘Dublin-

staat’ dan ook de 27 EU-lidstaten plus de 4 EVA-landen
267

 worden verstaan. 

 

Het belang van het Dublin-systeem in het CEAS kan moeilijk worden 

overschat. De lidstaat die volgens het Dublin-systeem verantwoordelijk wordt 

gesteld voor de behandeling van een asielaanvraag wordt immers automatisch 

                                                                                                           

Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1371; PEERS, S., EU Justice 

and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 358-360. 
265 Door de algemene opt-out van Denemarken blijft aanvankelijk de Dublin-Overeenkomst van 

kracht tussen de overige Dublin-staten en Denemarken. Sinds 2006 neemt het land deel aan de 

Dublin-II-Verordening. (Besluit 2006/188/EG van de Raad van 21 februari 2006 betreffende de 
sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 

houdende uitbreiding tot Denemarken van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van 

de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandelingen van een asielverzoek dat door een onderdaan van een 

derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend 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, Pb.L. Nr. 66 van 8 

maart 2006, 37; BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration 

Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 324; HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 
18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 

responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-

country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law: 
Commentary, München, Beck, 2010, 1371). Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben conform 

Artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht 

aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap in 2001 te kennen gegeven te willen deelnemen aan het Dublin-systeem (zie 

rechtsoverweging (17) Dublin-II-Verordening). 
266 Zie voor wat Noorwegen en IJsland betreft: Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 
2001 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek 

Ĳsland en het Koninkrĳk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling 

van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, 

in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend, Pb.L. Nr. 93 van 3 april 2001, 38-39. 

Voor Zwitserland zie: Besluit 2008/147/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de 

sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling 

van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of 

in Zwitserland wordt ingediend, Pb.L. Nr. 53 van 27 februari 2008, 3-4. 
Voor Liechtenstein zie: Besluit 2011/351/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de 

sluiting van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het 
Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de 

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en 

mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van 
een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, Pb.L. Nr. 160 van 18 juni 

2011, 37-38.  

(BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 324; HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 

establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for 

examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national: 
Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, 

München, Beck, 2010, 1371). 
267 Europese Vrijhandelsassociatie. 
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ook de lidstaat waar de asielzoeker zich vestigt als hem bescherming wordt 

verleend.
268

 

 

Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de dubbele doelstelling van het 

Dublin-systeem. Daarna volgt een kritische evaluatie en een blik op de 

bestaande hervormingsvoorstellen. 

 

4.3.1. Een dubbel doel 

 

Het doel van het Dublin-systeem is tweeledig. Enerzijds streeft het ernaar de 

secundaire bewegingen van asielzoekers binnen de Unie te beperken.
269

 

Anderzijds beoogt de Dublin-II-Verordening de daadwerkelijke toegang van 

asielzoekers tot een asielprocedure te garanderen.
270

 Op beide elementen wordt 

hieronder nader ingegaan. 

 

a. Het tegengaan van secundaire migratie binnen de EU 

 

Om de migratiestroom onder controle te houden heeft men er belang bij in te 

gaan tegen het fenomeen van ‘asylum shopping’, waarbij asielzoekers 

gelijktijdig of achtereenvolgens verschillende aanvragen indienen bij 

verschillende lidstaten of bewust doorreizen naar het land van hun voorkeur 

om pas daar asiel aan te vragen.
271

  

 

Artikel 3, lid 1 van de Dublin-II-Verordening bepaalt dan ook dat een 

asielaanvraag in beginsel slechts door één lidstaat zal worden behandeld. Deze 

verantwoordelijke lidstaat wordt aangeduid overeenkomstig de criteria 

opgesomd in artikel 5 e.v. Dublin-II-Verordening. Dient de asielzoeker een 

asielaanvraag in bij een andere lidstaat, dan kan deze lidstaat de 

verantwoordelijke staat verzoeken de asielzoeker over te nemen.
272

 Deze moet 

dan de asielaanvraag behandelen.
273

 

                                                 
268 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 
of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 116. 
269 Voorstel voor een Verordening van de Raad van 26 juli 2001 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, 
COM (2001) 447, def., 3. 
270 Voorstel voor een Verordening van de Raad van 26 juli 2001 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, 

COM (2001) 447, def., 3. Zie ook rechtsoverweging (4) Dublin-II-Verordening: “Met de methode 

moet met name snel kunnen worden vastgesteld welke lidstaat verantwoordelijk is, teneinde de 
daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het toekennen van de vluchtelingenstatus te 

waarborgen […].” 
271 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 324. 
272 Cf. artikels 17 en 18 Dublin-II-Verordening. 
273 Cf. artikel 16 Dublin-II-Verordening. 
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Nu de verplichtingen van de lidstaten onder het Vluchtelingenverdrag en onder 

het EVRM onverkort gelden,
274

 is het Dublin-II-systeem gestoeld op het 

vermoeden dat alle Dublin-staten beschouwd kunnen worden als veilige 

landen.
275

 Voor de verantwoordelijke lidstaat houdt dit de verplichting in een 

veilig land te zijn.
276

 Voor de doorverwijzende lidstaat vertaalt dit zich in het 

beginsel van wederzijds vertrouwen dat lidstaten gebiedt vertrouwen te hebben 

in de kwaliteit van het nationale recht en de asielprocedures van de 

verantwoordelijke staat.
277

 De vraag stelt zich evenwel in welke mate de 

doorverwijzende lidstaat zelf verantwoordelijk blijft onder het 

Vluchtelingenverdrag of onder het EVRM voor de eventuele incorrecte 

behandeling van de asielzoeker in de verantwoordelijke lidstaat (rechtstreekse 

refoulement) en voor de incorrecte uitwijzing van de asielzoeker 

(onrechtstreekse refoulement) door de verantwoordelijke lidstaat.
278

 

 

b. Het garanderen van daadwerkelijke toegang tot een asielprocedure 

 

Een tweede doelstelling van de Dublin-II-Verordening is de daadwerkelijke 

toegang van asielzoekers tot een asielprocedure te garanderen.
279

 Bedoeling is 

het probleem van de zogenaamde ‘refugees in orbit’
280

 een halt toe te roepen, 

waarbij vluchtelingen van de ene staat naar de andere worden gestuurd zonder 

                                                 
274 Rechtsoverweging (2) Dublin-II-Verordening; HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 

343/2003 of 18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 

State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a 
third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum 

Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1372. 
275 Zie rechtsoverweging (2) in fine Dublin-II-Verordening: “Onverminderd de 
verantwoordelijkheidscriteria die in deze verordening zijn opgenomen, worden de lidstaten, die 

alle het beginsel van non-refoulement eerbiedigen, in dit verband beschouwd als veilige landen 

voor onderdanen voor derde landen.” Zie ook enig artikel Protocol (Nr. 24) bij het VEU en het 

VWEU inzake asiel voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie: “Het niveau van 

bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden in de lidstaten van de Europese Unie in 

aanmerking nemend, beschouwen de lidstaten elkaar als veilige landen van oorsprong voor alle 
juridische en praktische doeleinden in verband met asielzaken. […]” 
276 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 326-328. 
277 BROUWER, E., “Wederzijds vertrouwen is goed, controle is beter – Rechtsbescherming en 

gebruik van netwerken in het EU-migratierecht”, SEW 2011, 111. 
278 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 
HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 

1372. 
279 BATTJES, H., “Verordening 343/2003 inzake de lidstaat verantwoordelijk voor behandeling van 

een asielverzoek” in GROENENDIJK, C.A. (ed.), SDU commentaar Europees Migratierecht, Den 

Haag, SDU, 2011, 494. Zie ook rechtsoverweging (4) Dublin-II-Verordening: “Met de methode 

moet met name snel kunnen worden vastgesteld welke lidstaat verantwoordelijk is, teneinde de 
daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het toekennen van de vluchtelingenstatus te 

waarborgen […].” 
280 Vrij vertaald “van het kastje naar de muur vluchtelingen”. 
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dat hun asielaanvraag ten gronde wordt onderzocht.
281

 Artikel 3, lid 1 van de 

Dublin-II-Verordening stipuleert dan ook dat elk asielverzoek hoe dan ook 

moet behandeld worden.
282

 

 

Dublin-staten behouden evenwel ook de mogelijkheid asielzoekers naar veilige 

derde landen uit te wijzen, wanneer zulks in overeenstemming gebeurt met hun 

internationale verplichtingen, met name overeenkomstig het 

Vluchtelingenverdrag.
283

 Nu de interpretatie van die verplichtingen van lidstaat 

tot lidstaat verschilt, stelt zich ook hier de vraag of de binnen het Dublin-

systeem doorverwijzende lidstaat zich aldus niet schuldig kan maken aan 

(onrechtstreekse) refoulement.
284

 Guild signaleert dat lidstaten in hun relatie 

met derde landen in eerste instantie goede internationale betrekkingen 

nastreven, en pas in tweede instantie het welzijn van concrete individuele 

asielzoekers.
285

 

 

4.3.2. Kritiek en hervorming 

 

Hoewel bovenstaande doelstellingen aanvaardbaar lijken, blijkt het Dublin-

systeem op verschillende vlakken te bekritiseren. Zo bevat de Dublin-II-

Verordening bepaalde risico’s op een schending van het non-refoulement-

beginsel en is het Dublin-systeem op bepaalde punten onbillijk en weinig 

doeltreffend. In wat volgt, wordt kort ingegaan op de verschillende kritieken 

en de mate waarin de hervormingsvoorstellen van de Commissie en de Raad 

hieraan tegemoet komen. 

 

                                                 
281 BATTJES, H., “Verordening 343/2003 inzake de lidstaat verantwoordelijk voor behandeling van 
een asielverzoek” in GROENENDIJK, C.A. (ed.), SDU commentaar Europees Migratierecht, Den 

Haag, SDU, 2011, 494; BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European 

Migration Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 324; HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 

343/2003 of 18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 

State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a 

third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum 
Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1375. 
282 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 
application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 

HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 
1376. 
283 Artikel 3 lid 3 Dublin-II-Verordening; HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 

18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 
responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-

country national” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, 

München, Beck, 2010, 1377. 
284 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national” in HAILBRONNER, K. 
(ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1377. 
285 GUILD, E., “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, International Journal of Refugee 

Law 2006, 644-645. 



JOHAN LIEVENS 

Jura Falconis Jg. 50, 2013-2014, nummer 2 422 

a. Risico op refoulement 
 

De belangrijkste kritiek op de Dublin-II-Verordening is ongetwijfeld dat het 

systeem tekortschiet op het vlak van de naleving van het beginsel van non-

refoulement en zelfs risico’s op een schending van het beginsel doet 

ontstaan.
286

 Deze risico’s op een schending van het non-refoulement-beginsel 

en internationaalrechtelijke verplichtingen stellen zich zowel ten aanzien van 

de overdragende als ten aanzien van de verantwoordelijke Dublin-staat.  

  

 a.1. Risico op refoulement in hoofde van de verantwoordelijke lidstaat 

 

Voor de verantwoordelijke Dublin-staat bestaat de mogelijkheid dat de 

asielprocedure tekortschiet, dat de toegang ertoe wordt verhinderd of dat 

asielzoekers het risico lopen te worden mishandeld.
287

 De Dublin-II-

Verordening garandeert in haar huidige vorm geen onderzoek naar de grond 

van elke asielaanvraag.
288

 Ook van de geplande hervorming van het Dublin-

systeem moeten op dit vlak geen wonderen worden verwacht.
289

 Het Europees 

Parlement signaleert in dat opzicht dat zolang geen toereikend en 

samenhangend niveau van bescherming tot stand wordt gebracht in de hele 

EU, het Dublin-systeem “altijd tot onvoldoende resultaten zal leiden, zowel 

vanuit technisch als vanuit menselijk oogpunt, en dat asielzoekers daardoor 

gegronde redenen houden om hun aanvraag bij voorkeur in een bepaalde 

lidstaat in te dienen om van de gunstigste nationale 

besluitvormingsprocedures te kunnen profiteren.”
290

 De tekortkomingen van 

het Dublin-systeem lijken op dit vlak dan ook afhankelijk van een verdere 

harmonisatie die breder is dan een hervorming van de Dublin-II-Verordening 

zelf. 

 

Ook de Commissie lijkt zich hiervan bewust nu ze in haar asielbeleidsplan van 

2008 verduidelijkt dat “de gemeenschappelijke normen voor bescherming die 

[zullen] voortvloeien uit de voltooiing van het CEAS op de lange termijn de 

meeste zorgen over de werking van het huidige systeem zullen wegnemen, door 

                                                 
286 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies, 2010, 117. 
287 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies, 2010, 117. 
288 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 117. 
289 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies, 2010, 122. 
290 Resolutie van het Europees Parlement van 2 september 2008 over de evaluatie van het Dublin-

systeem, Pb.C. Nr. 295 E/02 van 4 december 2009, §1. 



DUBLIN, DE WANKELE HOEKSTEEN VAN HET EUROPESE ASIELBELEID? 

 

 
Jura Falconis Jg. 50, 2013-2014, nummer 2 423 

te waarborgen dat personen die aan andere lidstaten worden overgedragen 

gelijke toegang tot bescherming genieten.”
291

  

 

 a.2. Risico op refoulement in hoofde van de overdragende lidstaat 

 

Lange tijd was onduidelijk of ook de overdragende lidstaat zelf 

verantwoordelijk is onder het Vluchtelingenverdrag of onder het EVRM voor 

de eventuele incorrecte behandeling van de asielzoeker in de 

verantwoordelijke lidstaat (rechtstreekse refoulement) en voor de incorrecte 

uitwijzing van de asielzoeker door de verantwoordelijke lidstaat 

(onrechtstreekse refoulement).
292

 Pas zeer recent is duidelijk geworden dat 

hoewel het Dublin-systeem stoelt op het vertrouwen dat andere lidstaten de 

verplichtingen uit het Vluchtelingenverdrag en het EVRM naleven, lidstaten 

zich niet automatisch op het Dublin-systeem mogen beroepen.  

 De Dublin-II-Verordening bevat evenwel al langer een bepaling die lidstaten 

de mogelijkheid geeft een asielaanvraag zelf te behandelen en de overdracht 

naar de verantwoordelijke lidstaat op te schorten: de zogenaamde 

soevereiniteitsclausule, die hieronder kort wordt besproken. 

 

Daarnaast voorziet de Commissie in haar hervormingsvoorstel een 

daadwerkelijk rechtsmiddel, waarmee asielzoekers een beslissing tot 

overdracht naar een “verantwoordelijke lidstaat” kunnen aanvechten. 

 

 a.2.1. De soevereiniteitsclausule 

 

De soevereiniteitsclausule is terug te vinden in artikel 3, lid 2 Dublin-II-

Verordening en bepaalt dat “elke lidstaat een bij hem ingediend asielverzoek 

van een onderdaan van een derde land [kan] behandelen, ook al is hij daartoe 

op grond van de in deze verordening neergelegde criteria niet verplicht.”
293

 

Bijgevolg is er naast de eventueel tekortschietende “verantwoordelijke 

lidstaat” ook een vorm van ‘tweedelijnsbescherming’ mogelijk, waarbij de 

overdragende lidstaat de overdracht van een asielzoeker opzegt in geval er een 

                                                 
291 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 17 juni 2008 Asielbeleidsplan een 

geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU, COM (2008) 360 def., 8.  
292 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 

HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 

1372. 
293 Een gelijkaardige clausule is ook te vinden in artikel 3, lid 4 van de Dublin-Overeenkomst en in 
paragraaf 1(e)  van de Resolutie van de Raad van 30 november en 1 december 1992 on a 

Harmonized Approach to Questions Concerning Host Third 

Countries, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f86c3094.html
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risico op (onrechtstreekse) refoulement via de verantwoordelijke lidstaat zou 

bestaan.
294

 

 

De vraag stelt zich of een lidstaat daartoe verplicht is, dan wel of het om een 

zuiver discretionaire mogelijkheid gaat.
295

 Verder wordt op basis van recente 

rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie geconcludeerd dat het in 

beginsel slechts een mogelijkheid betreft, maar dat wanneer de grondrechten 

van de betrokken asielzoeker zulks vereisen het een verplichting kan worden.  

Op lange termijn lijkt het gebruik van de soevereiniteitsclausule ook niet 

noodzakelijk wanneer de hierboven gesignaleerde voltooiing van het CEAS 

een afdoend niveau van bescherming in elke lidstaat kan garanderen. Dat 

neemt niet weg dat zolang het gemeenschappelijk asielsysteem niet verder is 

ontwikkeld of aangepast het Dublin-II-mechanisme, inclusief de bestaande 

soevereiniteitsclausule, wel degelijk gebreken lijkt te vertonen in de manier 

waarop het wordt gehanteerd door de lidstaten. 

 

Ook de Commissie lijkt zich bewust van de noodzaak reeds binnen de 

hervorming van het Dublin-systeem bepaalde maatregelen te treffen. Zo stelt 

de Commissie in haar verslag over de evaluatie van het Dublin-systeem uit 

2007 reeds dat de toepassing van de soevereiniteitsclausule om humanitaire 

redenen moet worden aangemoedigd en wil ze nader specifiëren “onder welke 

omstandigheden en volgens welke procedures de soevereiniteits- en de 

humanitaire clausule moeten worden toegepast.”
296

 Met die woorden lijkt de 

ruimte te ontstaan om het gebruik van de soevereiniteitsclausule te verplichten 

om de overdracht van een asielzoeker aan een lidstaat met een gebrekkige 

asielprocedure te beletten. In haar voorstel tot wijziging van de Dublin-II-

Verordening beperkt de Commissie zich evenwel tot vage, weinig concrete 

suggesties met betrekking tot de soevereiniteitsclausule.
297

 

                                                 
294 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies, 2010, 118. 
295 De tekst van de verordening reikt immers geen criteria aan met betrekking tot het gebruik van 

de soevereiniteitsclausule (CLAYTON, G., “Asylum Seekers in Europe: M.S.S. v Belgium and 
Greece”, HRLR 2011, 760). 
296 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2007 over de 
evaluatie van het Dublin-Systeem, COM (2007) 299 def., 7. 
297 Het voorstel bevat met betrekking tot de soevereiniteitsclausule volgende woorden: “Om het 

recht op eenheid van het gezin te versterken en de wisselwerking met en tussen de 
soevereiniteitsclausule en de humanitaire clausule te verduidelijken, wordt voorgesteld: […] met 

het oog op de duidelijkheid, de soevereiniteitsclausule en de humanitaire clausule te herzien en 

samen te brengen in één hoofdstuk, getiteld "discretionaire bepalingen". […] de 
soevereiniteitsbepaling te gebruiken uit mededogen of om humanitaire redenen. […] verschillende 

aspecten van de procedure voor de toepassing van de discretionaire bepalingen te verduidelijken. 

Om te voorkomen dat de soevereiniteitsclausule ten nadele van de aanvrager wordt toegepast, 
blijven de lidstaten verplicht de instemming van de aanvrager te verkrijgen.” (Voorstel voor een 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2008 tot vaststelling van de 

criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
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 a.2.2. Daadwerkelijk rechtsmiddel 

 

De Commissie voorziet wel expliciet in een daadwerkelijk rechtsmiddel, in de 

vorm van een beroep of toetsing naar recht en feiten.
298

 Daarmee kan een 

asielzoeker die dreigt overgedragen te worden het overdrachtsbesluit 

aanvechten in de overdragende lidstaat. De rechter zou daarbij kunnen 

oordelen over de overeenstemming van het overdrachtsbesluit met 

internationaal recht en de grondrechten van de EU, het verbod op refoulement 

inbegrepen.
299

 Dit rechtsmiddel zou bovendien een opschortende werking 

hebben met betrekking tot het overdrachtsbesluit.
300

 

 

 a.3. Hervormingsvoorstellen 

 

Het bestaan van de soevereiniteitsclausule en het waarborgen van een 

rechtsmiddel tegen overdrachten die potentieel strijdig zijn met het beginsel 

van non-refoulement doet evenwel geen afbreuk aan wat De Bruycker een 

“over-reliance on safety presumptions” noemt.
301

 Lidstaten zouden 

systematisch de risico’s onderschatten die asielzoekers in de verantwoordelijke 

                                                                                                           

een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, COM (2008) 820 def., 8-9). 
298 Artikel 26, lid 1 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 48. 
299 Wat de grondrechten van de Europese Unie betreft, zijn in het bijzonder de artikels 18, 19 en 47 

Handvest van belang. Zie ook rechtsoverweging (16) van het herzieningsvoorstel, waarin expliciet 

wordt verwezen naar artikel 47 Handvest (Voorstel voor een Verordening van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 december 2008 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, COM (2008) 820 def., 18); DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European 

Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the new 

system, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 128. 
300 Artikel 26, lid 4 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 48; geherformuleerd in artikel 26, lid 3 Politiek Akkoord Herzieningsvoorstel 
(Raad, doc. 16332/12 van 21 november 2012, Voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad 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 

(herschikking) [eerste lezing] - Politiek akkoord,  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/ st16332.nl12.pdf, 79. 
301 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 129. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/%20st16332.nl12.pdf
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lidstaat lopen.
302

 Bovendien blijken nationale rechters weigerachtig om een 

diepgaand onderzoek naar de asielpraktijken van andere lidstaten te voeren.
303

 

 

In het licht van die problematiek hebben zowel de Commissie als de Raad een 

eigen voorstel ontwikkeld om de lidstaten door een instelling van de EU te 

laten doorlichten. 

 

 a.3.1. Commissie: een opschortingsmechanisme 

 

De Commissie kent zichzelf in haar oorspronkelijke herzieningsvoorstel een 

ruime controlebevoegdheid toe binnen het Dublin-systeem.
304

 Het voorstel 

voorziet in de mogelijkheid van een tijdelijke opschorting van Dublin-

overdrachten. Tot deze opschorting zou worden besloten door de Commissie 

en dit zowel op verzoek van de verantwoordelijke lidstaat “wanneer de 

opvangcapaciteit, het asielstelsel of de infrastructuur van [deze] lidstaat als 

gevolg van bijzonder dringende omstandigheden uitzonderlijk zwaar onder 

druk staan”, als op eigen initiatief van de Commissie of op verzoek van de 

overdragende lidstaat “wanneer […] de omstandigheden in [de 

verantwoordelijke] lidstaat ertoe kunnen leiden dat het beschermingsniveau 

voor personen die om internationale bescherming verzoeken, niet in 

overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht, in het bijzonder met [de 

opvangrichtlijn] en [de procedurerichtlijn].”
305

 De Raad behoudt wel de 

                                                 
302 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 
of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 129. 
303 Zie bijvoorbeeld het Zwitserse Bundesverwaltungsgericht in een arrest van 2009 met 
betrekking tot de Dublin-overdracht van een Iraakse asielzoeker naar Zweden: “[…] les autorités 

suisses peuvent […] partir de la présomption que les règles impératives imposées par les 

conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des 

traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH seront respectées. Le Tribunal 

relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la compétence, en vertu de la législation suisse et 

du droit international, de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des 
étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres Etats appliquant le règlement 

Dublin. (Bundesverwaltungsgericht 19 maart 2009, E-1269/2009, §11.2, onderlijning toegevoegd) 
304 Naast de controle die de Commissie kan uitoefenen met een beroep wegens niet-nakoming 
(artikel 258 VWEU). Uit de praktijk blijkt evenwel hoe de Commissie inzake asiel en migratie tot 

op heden weinig gebruik heeft gemaakt van deze procedure. Wanneer ze wel een beroep heeft 
ingesteld, betrof het bovendien in hoofdzaak de laattijdige omzetting van richtlijnen en niet het 

materiële immigratiebeleid (LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la 

CEJ et de la CEDH en matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale 
des politiques internes, 2012, 24-25) Tot slot kan worden opgemerkt hoe de Commissie ten 

aanzien van Griekenland meerdere gestarte beroepen wegens niet-nakoming heeft stopgezet nadat 

de Griekse overheid ter zake nieuwe wetgevingsinitiatieven had genomen (zie met betrekking tot 

de Dublin-II-verordening: C-130/08; C-128/05 en C-69/32). Zie voor een overzicht van het 

gebruik van het beroep wegens niet-nakoming: http://ec.europa.eu/home-

affairs/news/infringements/infringement_en.htm.  
305 Artikel 31, lid 1, 2 en 3 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 

van 3 december 2008 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 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/infringements/infringement_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/infringements/infringement_en.htm
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mogelijkheid om met gekwalificeerde meerderheid van stemmen af te wijken 

van de beslissing van de Commissie.
306

 De lidstaten waarin de personen 

verblijven van wie de overdracht is opgeschort, zijn vervolgens 

verantwoordelijk voor de behandeling van de verzoeken om internationale 

bescherming van deze personen.
307

 

 

Hoewel dit mechanisme werd toegejuicht als “the one true innovation in the 

Recast Proposal […] enabling EU-wide responses to breakdown situations in 

a Member State”
308

 en ondanks de mogelijkheid voor de Raad om met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen af te wijken van de 

opschortingsbeslissing van de Commissie, heeft de Raad het niet weerhouden 

in zijn herzieningsvoorstel. 

 

 a.3.2. Raad: een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, 

 paraatheid en crisisbeheersing 

 

De Raad voorziet in de plaats wel in een “mechanisme voor vroegtijdige 

waarschuwing, paraatheid en crisisbeheersing” waarbij aan de bijzondere druk 

op het asielstelsel van een bepaalde lidstaat en aan eventuele problemen in de 

werking van het asielstelsel (slechts) wordt tegemoet gekomen middels 

aanbevelingen van de Commissie, een preventief actieplan vanwege de 

betrokken lidstaat en een actieplan voor crisisbeheersing onder controle van de 

Commissie.
309

 

                                                                                                           

een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, COM 

(2008) 820 def., 53-54. 
306 Artikel 31, lid 5 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 
december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 54 
307 Artikel 31, lid 6 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 54. 
308 Zie voor een ruimere evaluatie van het voorstel: DE BRUYCKER, P., Setting up a Common 

European Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the 
new system, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 131-132. Het 

innovatieve karakter heeft vooral betrekking op de rol van de Commissie. Ook in de Dublin-

Overeenkomst was immers reeds een opschortingsmechanisme voorzien voor “een lidstaat die 
ernstige gevolgen ondervindt ten gevolge van een ingrijpende verandering van de 

omstandigheden.” Niet de Commissie maar het comité met vertegenwoordigers van de 

verschillende lidstaatregeringen kon daarbij met een meerderheid van twee derden tot de tijdelijke 

opschorting van het Dublin-mechanisme besluiten (artikel 17, lid 1 en 2 en artikel 18, lid 3 Dublin-

Overeenkomst). 
309 Artikel 31 Politiek Akkoord Herzieningsvoorstel (Raad, doc. 16332/12 van 21 november 2012, 
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 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 
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In de praktijk krijgen bepaalde, vooral zuidelijk gelegen lidstaten een veel 

grotere hoeveelheid asielaanvragen te verwerken en ondervinden zij een veel 

grotere druk op hun asielsysteem.
310

 Waar de oplossing van de Commissie 

deze landen tijdelijk wat ademruimte zou kunnen geven, houdt de Raad als het 

ware de druk op de ketel. Omgekeerd zou men kunnen stellen dat de 

Commissie slechts a posteriori optreedt, terwijl de Raad de problemen in 

eerste instantie tracht te voorkomen.
311

 

 

b. Nood aan een billijker en doeltreffender alternatief 

 

 b.1. Onbillijkheid en gebrek aan doeltreffendheid van het Dublin-

 mechanisme  

 

In lijn met de grote hoeveelheid asielaanvragen die de lidstaten aan de 

buitengrenzen van de EU te verwerken krijgen, kan worden opgemerkt dat een 

gelijke of proportionele verdeling van de lasten over de verschillende lidstaten 

(‘fair sharing of responsibilities’ of ‘burden sharing’) geen uitdrukkelijke 

doelstelling van het Dublin-systeem is.
312

 Het Dublin-systeem wijst wel 

verantwoordelijke staten aan, maar doet dit geenszins volgens een mechanisme 

dat rekening houdt met de draagkracht van de lidstaten of een gelijke verdeling 

van de lasten.
313

 Zulks lijkt moeilijk te verzoenen met de beginselen van 

                                                                                                           

staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) [eerste lezing] - Politiek akkoord, 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/ st16332.nl12.pdf, 91-93). 
310 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 
HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 

1381. 
311 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 93. 
312 Zo stelt de Commissie in haar werkdocument ter voorbereiding van de Dublin-II-Verordening 
dat, bij gebrek aan objectieve indicator om de capaciteit te bepalen van iedere staat om 

asielaanvragen te behandelen, het Dublin-systeem niet ontworpen is om asielaanvragen tussen de 

lidstaten te verdelen (Document de travail des services de la Commission, Réexamen de la 
Convention de Dublin: élaboration de la législation communautaire permettant de déterminer quel 

Etat membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats 
membres, SEC (2000) 522, nr. 35, zoals aangehaald door HERMAN, M., “Council Regulation (EC) 

No 343/2003 of 18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 

State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a 
third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum 

Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1381). 
313 CLAYTON, G., “Asylum Seekers in Europe : M.S.S. v Belgium and Greece”, HRLR 2011, 760; 

HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application 

lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, 
K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 1381; 

THIELEMANN, E., “How Effective Are National and EU Policies in the Area of Forced 

Migration?”, Refugee Survey Quarterly 2012 nr. 4, 33. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/%20st16332.nl12.pdf
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solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de 

lidstaten die volgens artikel 80 VWEU aan het Europese asielbeleid ten 

grondslag liggen.
314

  

 

Het gebrek aan billijke verdeling van verantwoordelijkheid is niet alleen een 

probleem voor de vooral zuidelijk gelegen landen die een veel grotere 

hoeveelheid asielaanvragen te verwerken krijgen,
315

 maar kan ook het systeem 

als dusdanig op losse schroeven zetten. Zo suggereert De Bruycker dat het 

verrassend lage aantal illegale migranten waarvan de aankomst in de EU 

middels het Eurodac-systeem wordt geregistreerd te wijten is aan de onwil van 

de overbelaste, zuidelijke lidstaten.
316

 Bovendien voorspelt de Hoge 

Commissaris voor de Vluchtelingen al in 2002 dat significante ongelijkheden 

inzake verdeling van de lasten “may […] have adverse effects on the 

protection of asylum seekers and refugees.”
317

 Papadimitriou en Papageorgiou 

spreken met betrekking tot Griekenland over de toegenomen overdrachten van 

asielzoekers onder het Dublin-systeem als “the straw that broke the camel’s 

back.”
318

  

 

                                                 
314 MALLIA, P., “Case of M.S.S. v. Belgium and Greece: A Catalyst in the Re-Thinking of the 
Dublin II Regulation”, Refugee Survey Quarterly 2011 nr. 3, 113-115. 
315 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 
application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 

HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 

1381; THIELEMANN, E., “How Effective Are National and EU Policies in the Area of Forced 
Migration?”, Refugee Survey Quarterly 2012 nr. 4, 34. 
316 Volgens artikel 10 Dublin-II-Verordening is de lidstaat waarlangs een asielzoeker op illegal 

wijze de EU binnenkomt verantwoordelijk voor de behandeling van zijn asielaanvraag. Nu het 
Eurodac-systeem vaak noodzakelijk is om te bewijzen via welke lidstaat een asielzoeker de EU 

heeft bereikt, kunnen de (zuidelijke) lidstaten hun verantwoordelijkheid onder artikel 10 Dublin-II-

Verordering ontlopen door de goede werking van het Eurodac-systeem te verhinderen (DE 

BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of 

existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-General 

for Internal Policies, 2010, 155). 
317 UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR’s Observation on the European 

Commission’s Proposal for a Council Regulation Establishing the Criteria and Mechanisms for 

Determining the Member State Responsible for Examining an Asylum Application Lodged in One 
of the Member States by a Third-Country National (COM (2001) 447 final, 1 februari 2002, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3cbc27e34.html, 5; DE BRUYCKER, P., Setting up a Common 
European Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the 

new system, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 155. 
318 PAPADIMITRIOU P. en PAPAGEORGIOU I., “The new ‘Dubliners’: implementation of European 
Council Regulation 343/2003 (Dublin-II) by the Greek authorities”, Journal of Refugee Studies 

2005, 308 zoals geciteerd in DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: 

Report on the application of existing instruments and proposals for the new system, European 

Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 156. Zie ook het voorstel van de Hoge 

Commissaris voor de Vluchtelingen dat de Dublin-lidstaten “specific responsibility sharing 

arrangements” zouden opzetten “as a matter of solidarity and responsibility sharing, and in order 
to ensure a fair and effective application of the Dublin Regulation.” (UN HIGH COMMISSIONER 

FOR REFUGEES, UNHCR Position on the Return of Asylum-Seekers to Greece under the "Dublin 

Regulation", 15 April 2008,  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4805bde42.html, 8). 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3cbc27e34.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4805bde42.html
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Het Dublin-systeem blijkt niet alleen ‘oneerlijk’, het blijkt ook weinig 

effectief. Zo zou slechts een beperkt aantal van de ingediende asielaanvragen 

aanleiding geven tot een overnameverzoek, en ligt het aantal effectief 

uitgevoerde overdrachten nog een stuk lager.
319

 Ondanks het bestaan van de 

Dublin-criteria wordt daardoor de meerderheid van de asielaanvragen alsnog 

onderzocht door de lidstaat waar ze zijn ingediend.
320

 

 

Dit gebrek aan doeltreffendheid kan worden beschouwd als een bijzonder dure 

tijdsverspilling.
321

 Bovendien betekent het dat Dublin-II in de praktijk een 

eerder beperkt effect heeft op het verhinderen van secundaire beweging van 

asielzoekers binnen de EU.
322

 

 

 b.2. Familiebanden en voorkeur van de asielzoeker 

 

Het is enigszins ironisch dat de Commissie met betrekking tot het gebrek aan 

doeltreffendheid van het Dublin-systeem opmerkt dat “a failed transfer might 

also be to the disadvantage of asylum-seekers, for instance when this would 

prevent them from reuniting with members of their family in the responsible 

Member State.”
323

 De Dublin-II-Verordening heeft immers maar in beperkte 

                                                 
319 Zo blijkt uit het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

evaluatie van het Dublin-systeem van 2007 hoe voor de periode 2003-2005 het aantal 
overdrachtsverzoeken 11,5% uitmaakt van het totale aantal asielverzoeken (55 310 op een totaal 

van 589 499). Van de overdrachtsverzoeken is 72% (40 180) geaccepteerd, waarvan er uiteindelijk 

maar iets meer dan 40% (16 842) in een effectieve overdracht resulteren. (Verslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2007 over de evaluatie van het 

Dublin-Systeem, COM (2007) 299 def., 4). Ook voor de periode 2009-2010 resulteert maar 25,3% 

van de verzoeken in een overdracht, of 47% van de geaccepteerde verzoeken (ECRE, Dublin II 
Regulation – Lives on hold – European Comparative Report, februari 2013, 98). 
320 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 159. 
321 Commissie Staf Working Document bij het Voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad 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 

(Herschikking), SEC (2008), 2962, 9; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2011, 362. 
322 Commissie Staf Working Document bij het Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad 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 
(Herschikking), SEC (2008), 2962, 9; BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., 

European Migration Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 330; HERMAN, M., “Council Regulation 

(EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria and mechanisms for determining the 

Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member 

States by a third-country national: Interpretation” in HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and 

Asylum Law: Commentary, München, Beck, 2010, 1378. 
323 Commissie Staf Working Document bij het Voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad 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 
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mate aandacht voor het belang van gezinshereniging
324

 en voor de voorkeur 

van de asielzoeker zelf.
325 

Deze blindheid voor de band van asielzoekers met 

een bepaalde lidstaat zou er net de oorzaak van kunnen zijn dat asielzoekers 

het Dublin-systeem trachten te saboteren.
326

 

 

Zo erkent de Dublin-II-Verordening met het begrip “gezinsleden” enkel de 

familiebanden van het kerngezin en slechts in de mate dat het gezin al bestond 

in het land van herkomst.
327

 Uit de praktijk blijkt bovendien hoe lidstaten deze 

criteria strikt hanteren en weinig moeite doen om familieleden van 

asielzoekers op te sporen.
328

 Hoewel met de humanitaire clausule van artikel 

15 Dublin-II-Verordening de mogelijkheid wordt gecreëerd “gezinsleden en 

andere afhankelijke familieleden [te] herenigen op humanitaire gronden, in 

het bijzonder op grond van familiebanden of op culturele gronden”
329

 blijkt de 

toepassing van deze clausule eerder zeldzaam.
330

 De soevereiniteitsclausule 

wordt daarentegen vaker gebruikt, maar met grote verschillen tussen de 

                                                                                                           

een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 

(Herschikking), SEC (2008), 2962, 9-10. 
324 HERMAN, M., “Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February establishing the criteria 

and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national: Interpretation” in 
HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law : Commentary, München, Beck, 2010, 

1379. 
325 BOELES, P., DEN HEIJER, M., LODDER, G. en WOUTERS, K., European Migration Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 329. Zie ook: UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Revisiting 

the Dublin Convention – Some reflections by UNHCR in response to the Commission staff working 

paper, 19 januari 2001, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf, 5; UN HIGH 

COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR's Response to the European Commission's Green Paper 

on the Future Common European Asylum System, September 

2007, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46e159f82.html, 38; ECRE, Sharing Responsibility for 

Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered , 31 maart 2008, 29. 
326 Ook de grote verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de slaagkansen voor een 

asielaanvraag zouden asielzoekers ertoe kunnen aanzetten het Dublin-systeem te saboteren (DE 

BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of 

existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-General 

for Internal Policies, 2010, 159). 
327 Zie artikel 2 (i) Dublin-II-Verordening. 
328 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 
of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 137; ECRE, Dublin II Regulation – Lives on hold – European 

Comparative Report, februari 2013, 42-44. 
329 Artikel 15 Dublin-II-Verordening laat een lidstaat toe een andere lidstaat te verzoeken de 

verantwoordelijkheid voor een asielzoeker over te nemen op basis van de genoemde redenen.  
330 Commissie staff working document bij het Verslag van de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad over de evaluatie van het Dublin-systeem, SEC (2007) 0742 fin., 22); DE 

BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of 

existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-General 
for Internal Policies, 2010, 138; ECRE, Dublin II Regulation – Lives on hold – European 

Comparative Report, februari 2013, 49; UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, The Dublin II 

Regulation – A UNHCR Discussion Paper, april 2006, 34-35. 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46e159f82.html
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verschillende lidstaten, en soms zelfs om af te wijken van de gezinscriteria van 

de verordening.
331

 

 

 b.3. De mogelijkheid van een nieuw, verdelend, Dublin-systeem 

 

Bovenstaande kritieken
332

 brengen sommigen ertoe te pleiten voor een volledig 

nieuwe aanpak waarin asielzoekers niet langer als voorwerp van het systeem 

zouden functioneren, maar ook als actor.
333

 Zo stelt de Hoge Commissaris voor 

de Vluchtelingen al in 2001 voor het land waar een eerste asielaanvraag wordt 

ingediend als verantwoordelijke lidstaat aan te duiden, met enkele 

uitzonderingen voor de gevallen waarin de betrokken asielzoeker nauwere 

banden heeft met een andere lidstaat.
334

 Criteria die geen daadwerkelijke band 

met een lidstaat impliceren, zoals een louter eerder verblijf of het bezit van een 

visum, zouden niet langer in aanmerking worden genomen.
335

 Het ECRE
336

 

gaat nog een stapje verder en pleit voor een systeem waarbij asielzoekers zelf 

                                                 
331 UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, The Dublin II Regulation – A UNHCR Discussion 
Paper, april 2006, 27; DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report 

on the application of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, 

Directorate-General for Internal Policies, 2010, 138. 
332 Door De Bruycker in niet mis te verstane bewoordingen samengevat als de vaststelling dat “the 

Dublin system is an unfair, wasteful, and inefficient system for the distribution of protection 

seekers” (DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the 
application of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, 

Directorate-General for Internal Policies, 2010, 466). 
333 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 
of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 162; JESUIT REFUGEE SERVICE (EUROPE), Dublin II: A 

summary of JRS experiences in Europe, Oktober 2008, 
http://www.jrseurope.org/docs/Dublin%20II_Summary%20of%20JRS%20responses_Final.pdf, 3; 

NOLL G., “Risky Games? A Theoretical Approach to Burden-Sharing in the Asylum Field”, 

Journal of Refugee Studies 2003, 236-252. 
334 UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Revisiting the Dublin Convention – Some reflections 

by UNHCR in response to the Commission staff working paper, 19 januari 2001, 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf, 5; UN HIGH COMMISSIONER FOR 

REFUGEES, UNHCR's Response to the European Commission's Green Paper on the Future 

Common European Asylum System, September 

2007, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46e159f82.html, 38. Dit model is ook door de 
Commissie als meest geloofwaardige alternatief voor het huidige Dublin-systeem aangemerkt. 

Omdat dit model slechts werkbaar zou zijn mits een sterke harmonisatie binnen de rest van het 
CEAS, is het uiteindelijk evenwel niet weerhouden. Men zou daar tegen kunnen inbrengen dat ook 

het huidige systeem nood heeft aan een verdergaande harmonisatie (Voorstel voor een 

Verordening van de Raad 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. COM (2001) 447 def., 4). 
335 UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Revisiting the Dublin Convention – Some reflections 
by UNHCR in response to the Commission staff working paper, 19 januari 2001, 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf, 5. 
336 De Europese Raad voor Vluchtelingen en Asielzoekers (ECRE) is een alliantie van 
verschillende ngo’s, waaronder Amnesty International en het Rode Kruis. De ECRE streeft naar 

een eerlijk en humaan Europees asielbeleid dat rekening houdt met de noden van vluchtelingen en 

asielzoekers in Europa. Voor meer informatie, zie: http://www.ecre.org/  

http://www.jrseurope.org/docs/Dublin%20II_Summary%20of%20JRS%20responses_Final.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46e159f82.html
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b34c0.pdf
http://www.ecre.org/
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kunnen kiezen welke lidstaat als verantwoordelijke lidstaat aangemerkt kan 

worden.
337

 Hoewel de voordelen van deze alternatieven significant zijn,
338

 is er 

geen spoor van te bekennen in het herzieningsvoorstel van de Commissie en 

lijkt het bijzonder onwaarschijnlijk dat de Raad akkoord zou gaan met een 

systeem “[that] would shift the burden back from the traditional ‘transit’ 

States at the EU borders to the traditional ‘destination’ States.”
339

 Dat lijkt 

meteen ook het grootste nadeel van bovenstaande voorstellen. Daarenboven 

blijft er ook in deze voorstellen een risico op refoulement bestaan, wanneer een 

asielzoeker na het indienen van een asielaanvraag in één lidstaat een tweede 

asielverzoek indient bij een andere lidstaat. In beginsel moet de tweede lidstaat 

de asielzoeker immers overdragen aan de eerste.
340

  In het kader van dit werk 

is het desalniettemin belangrijk op te merken dat er dus wel degelijk 

alternatieven voor het huidige verdelingsmechanisme bestaan. 

 

Wat de tekortkomingen van het huidige verdelingsmechanisme en de traagheid 

en onvolledigheid van het hervormingsproces van de Dublin-II-Verordening 

betreft, zal verder blijken hoe de rechtspraak van het EHRM de druk op de 

Unie lijkt te hebben opgevoerd om ook op korte termijn in afdoende 

bescherming te voorzien. 

 

 

                                                 
337 ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered , 31 

maart 2008, 29. 
338 Nu ook in het huidige systeem de lidstaat waar een asielaanvraag wordt ingediend reeds vaak 
verantwoordelijkheid opneemt, zou het voorstel van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 

nauw aansluiten bij wat vandaag de facto reeds gebeurt; in beide scenario’s zou het systeem sterk 

vereenvoudigd worden; door een element van vrijwilligheid in te brengen in het aanduiden van de 
verantwoordelijke lidstaat verdwijnt het element van dwang en het risico op onrechtstreekse 

refoulement bij overnameverzoeken in hoofde van de overdragende lidstaat; het belang van de 

asielzoekers zou op de voorgrond treden en de integratie van asielzoekers in de verantwoordelijke 

lidstaat wordt bevorderd door hen zelf de keuze te geven met betrekking tot in welk land ze zich 

willen vestigen; en het asielsysteem zou beter beantwoorden aan de beginselen van solidariteit en 

billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten uit artikel 80 VWEU. Zie voor 
een uitgebreide bespreking: DE BRUYCKER, Setting up a Common European Asylum System: 

Report on the application of existing instruments and proposals for the new system, European 

Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 466-473; ECRE, Sharing 
Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered , 31 maart 2008, 29-30. 
339 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 
of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 469. 
340 Door rekening te houden met de voorkeur van asielzoekers wordt een gedwongen ‘overname’ 
door een zelfgekozen verantwoordelijke lidstaat wel vermeden, maar wordt niet uitgesloten dat een 

asielzoeker zich naderhand bedenkt en alsnog probeert in een tweede of derde land asiel aan te 

vragen. Daarop zou alsnog een gedwongen ‘terugname’ kunnen plaatsvinden. Het gebruik van de 

soevereiniteitsclausule en een daadwerkelijk rechtsmiddel zouden in deze alternatieve scenario’s 

dan ook noodzakelijk blijven om een terugnameverzoek jegens een lidstaat met een gebrekkige 

asielprocedure of gebrekkige opvangmogelijkheden te kunnen vermijden of aanvechten (DE 

BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of 

existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-General 

for Internal Policies, 2010, 473). 
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5. VERHOUDING TUSSEN DE RECHTSPRAAK VAN 

HET EHRM EN HET BELEID VAN DE EU 
 

“Il règne, depuis longtemps me semble-t-il, en cette matière un certain flou, 

une certaine imprécision et peut-être même une forme de malaise.”
341

 Met die 

woorden omschrijft voormalig Belgisch rechter bij het EHRM Françoise 

Tulkens de onduidelijke relatie tussen het EHRM en de EU. 

 

Hoewel artikel 6 VEU sinds het Verdrag van Lissabon de toetreding van de 

EU tot het EVRM vooropstelt, is de Unie voorlopig nog geen partij bij het 

EVRM.
342

 Het EHRM verklaart klachten die rechtstreeks tegen de EU of één 

van haar instellingen gericht zijn dan ook niet-ontvankelijk ratione 

personae.
343

 Zoals blijkt uit het overzicht van de rechtspraak van het EHRM in 

wat volgt, kan de rechter in Straatsburg echter wel controle uitoefenen over de 

nationale uitvoeringsmaatregelen van unierecht. Om het EHRM een direct 

extern toezicht te geven op de eerbiediging van het EVRM door de EU is de 

formele toetreding van de Unie tot het EVRM evenwel noodzakelijk.
344

 

 

Om de invloed van de rechtspraak van het EHRM op het asielbeleid van de EU 

in een ruimere context te kunnen plaatsen, gaat dit deel na hoe de verhouding 

tussen het EHRM en de EU is geëvolueerd en hoe die verder kan evolueren na 

de toetreding van de EU tot het EVRM. 

 

5.1. SITUATIE ZOLANG DE EU NIET IS TOEGETREDEN TOT HET EVRM 
 

In de lijn van wat later in het Weens Verdragenverdrag wordt bepaald,
345

 heeft 

de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) al zeer vroeg 

duidelijk gesteld dat “if a State contracts treaty obligations and subsequently 

                                                 
341 TULKENS, F., “L’Union européenne devant la Cour européenne des droits de l’homme”, RUDH 

2000, 51. 
342 LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 551. 
343 HARMSEN R., “National Responsibility for European Community Acts Under the European 

Convention on Human Rights: Recasting the Accession Debate”, European Public Law 2001, 629; 

VERSTICHEL, A., “European Union accession to the European Convention on Human Rights” in 
LEMMENS, P. en VANDEHOLE (eds.), W., Protocol no. 14 and the reform of the European Court of 

Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2005, 128. 
344 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 178. 
345 De stelling van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens kan als een deel van de 
praktijk worden beschouwd die het internationaal gewoonterecht vormt waarvan het Weens 

Verdragenverdrag in sterke mate een codificatie is. Volgende bepalingen van het Weens 

Verdragenverdrag kunnen als relevant worden aangeduid: artikel 26 (pacta sunt servanda), artikel 

30 (toepassing van achtereenvolgende verdragen die betrekking hebben op eenzelfde onderwerp), 

artikel 40 (het amenderen van multilaterale verdragen) en artikel 59 (beëindiging van een verdrag 

of opschorting van de werking van een verdrag ten gevolge van het sluiten van een later verdrag) 
(Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 21 maart 1986, B.S. 25 december 1993, 

28.706). Zie voor een bespreking van de problematiek van conflicterende verdragen: AUST, A. 

Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 215-229. 
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concludes another international agreement which disables it from performing 

its obligations under the first treaty, it will be answerable for any resulting 

breach of its obligations under the earlier treaty”,
346

 in het bijzonder wanneer 

deze ‘treaty obligations’ voortvloeien uit het EVRM.
347

 Met andere woorden 

blijft een verdragsluitende staat aansprakelijk onder artikel 1 EVRM voor elk 

handelen of nalaten van zijn instellingen, niet alleen wanneer dit handelen of 

nalaten is gebaseerd op intern recht, maar ook wanneer het voortvloeit uit 

internationale verplichtingen van de betrokken staat.
348

 

 

Dit neemt niet weg dat verzoekschriften die rechtstreeks tegen de Europese 

Gemeenschappen zijn gericht, niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. 

Zo oordeelt de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in CFDT t. 

de Europese Gemeenschappen dat “l’examen des griefs de l’organisation 

requérante échappe à la compétence ratione personae de la Commission” 

omdat de Europese Gemeenschappen geen partij zijn bij het EVRM.
349

 

 

Nu toetreding tot het EVRM een voorwaarde is voor het lidmaatschap van de 

EU,
350

 zijn alle lidstaten van de EU ook partij bij het EVRM.
351 

Bijgevolg is 

het in beginsel wel mogelijk een zaak tegen een staat aan te spannen met 

betrekking tot de nationale uitvoeringsmaatregelen van Unierecht (of van 

voormalig (E)EG-recht). Aanvankelijk erkent de ECRM deze mogelijkheid 

slechts uitdrukkelijk voor uitvoeringsmaatregelen waarvoor de Staat een ruime 

appreciatiemarge geniet.
352

 In M&Co t. Duitsland gaat de ECRM een stap 

                                                 
346 ECRM 10 juni 1958, X & X t. Duitsland, 235/56. 
347 ECRM 11 januari 1961, Oostenrijk t. Italië, 788/60. 
348 ECRM 28 mei 1975, Ilse Hess t. Verenigd Koninkrijk, 6231/73; ECRM, 9 februari 1990, 

M&Co t. Duitsland, 13258/87; DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, 
Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 

2006, 636; LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. 

(ed.), Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 181. Zie ook de bevestiging 

van dit principe in de rechtspraak van het EHRM: EHRM 30 januari 1998, United Communist 

Party of Turkey e.a. t. Turkije, 19392/92, §29; EHRM 18 februari 1999, Matthews t. Verenigd 

Koninkrijk,  24833/94, §29 
349 ECRM 10 juli 1978, Confédération Française Démocratique du Travail t. de Europese 

Gemeenschappen, alternatievelijk: hun Lidstaten a) samen, b) apart, 8030/77. 
350 Zie de zogenaamde Kopenhagen-criteria die stellen dat “Membership requires that the 
candidate country has 

achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and 
respect for and protection of minorities” (Europese Raad van Kopenhagen, 21 en 22 juni 1993, 

conclusies van het voorzitterschap, http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf, 13). 
351 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 
Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 
the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 49; VERSTICHEL, A., 

“European Union accession to the European Convention on Human Rights” in LEMMENS, P. en 

VANDEHOLE, W. (eds.), Protocol no. 14 and the reform of the European Court of Human Rights, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 128. 
352 ECRM 9 december 1987, Etienne Tête t. Frankrijk, 11123/84. In deze zaak gaat het om de 

nationale wetgeving met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement. 

http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf
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verder en bevestigt ze de mogelijkheid lidstaten voor uitvoeringsmaatregelen 

van gemeenschapsrecht voor het Hof in Straatsburg te dagen ook voor 

aangelegenheden waarin elke nationale appreciatiemarge ontbreekt.
353

 In 

Cantoni t. Frankrijk bevestigt ook het EHRM de mogelijke aansprakelijkheid 

van lidstaten voor uitvoering van EU-recht door het argument van de Franse 

overheid te verwerpen dat de met het EVRM strijdige bepaling uit het Franse 

recht woordelijk gebaseerd zou zijn op een Europese richtlijn.
354

 Aldus wordt 

het EU-recht in die gevallen waarbij EU-lidstaten geen appreciatiemarge 

genieten voortaan indirect getoetst aan de bepalingen van het EVRM.
355

 

 

Daarnaast zouden EU-lidstaten ook aansprakelijk zijn voor schendingen van 

het EVRM door handelingen van instanties van de Unie zelf.
356

 Hoewel het 

EHRM de overdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties niet 

uitsluit, mag zo’n overdracht er immers niet toe leiden dat verdragspartijen hun 

aansprakelijkheid onder het EVRM kunnen ontlopen in het domein van de 

overgedragen bevoegdheden, waardoor zij de waarborgen geboden door het 

EVRM willekeurig zouden kunnen inperken of uitsluiten.
357

 

 

Toch legt ‘Straatsburg’ enige terughoudendheid aan de dag bij het beoordelen 

van de aansprakelijkheid van EU-lidstaten nu de EU zelf reeds een kwalitatief 

hoogstaande mensenrechtenbescherming garandeert.
358

 Zo ontwikkelt de 

ECRM in M&Co t. Duitsland de zogenaamde doctrine van ‘equivalent 

protection.’
359

 Volgens deze norm zijn klachten in principe niet-ontvankelijk 

                                                 
353 ECRM 9 januari 1990, M&Co t. Duitsland, 13258/87. In deze zaak gaat het om de uitvoering 
door de nationale autoriteiten van een boete die de Commissie aan M&Co heeft opgelegd in het 

kader van een antitrust procedure.  
354 Het EHRM besluit in deze zaak evenwel niet tot een schending van artikel 7 EVRM (EHRM 15 
november 1996, Cantoni t. Frankrijk, 17862/91, §§30 en 36). 
355 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 182; VERSTICHEL, A., “European 

Union accession to the European Convention on Human Rights” in LEMMENS, P. en VANDEHOLE, 

W. (eds.), Protocol no. 14 and the reform of the European Court of Human Rights, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 129. 
356 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 183. 
357 ECRM 9 december 1987, Tête t. Frankrijk, 11123/84; ECRM, 9 februari 1990, M&Co t. 
Duitsland, 13258/87; ECRM 10 januari 1994, Heinz t. de staten die partij zijn bij het EVRM en 

tevens bij het Europees Octrooi Verdrag, 21090/92; EHRM 18 februari 1999, Matthews t. 
Verenigd Koninkrijk, 24833/94, §32; EHRM 18 februari 1999, Waite & Kennedy t. Duitsland, 

26083/94, §67; EHRM 18 februari 1999, Beer & Regan t. Duitsland, 28934/95, §57; LENAERTS, 

K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), Uitdagingen 
door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 182; VERSTICHEL, A., “European Union 

accession to the European Convention on Human Rights” in LEMMENS, P. en VANDEHOLE, W. 

(eds.), Protocol no. 14 and the reform of the European Court of Human Rights, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 129. 
358 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 183. 
359 Deze norm van “equivalent protection” zou gebaseerd zijn op de gelijkaardige doctrine van het 

Duitse Bundesverfassungsgericht in de Solange II-zaak (Bundesverfassungsgericht 22 oktober 

1986, 2 BvR 197/83, BverfGE 73, 339); DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: 
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wanneer het rechtssysteem van de EU in een equivalente bescherming van 

fundamentele rechten voorziet.
360

 Aldus besluit de ECRM in M&Co dat de 

Unie in equivalente bescherming voorziet en verklaart ze de zaak niet-

ontvankelijk.
361

 

 

Het EHRM bevestigt deze gelijkwaardigheidstoets van equivalente 

bescherming, maar komt desalniettemin in de zaak Matthews t. Verenigd 

Koninkrijk
362

 voor het eerst tot een veroordeling van een lidstaat omwille van 

het gebrek aan conformiteit van Unierecht
363

 met het EVRM.
364

 Het EHRM 

stelt dat de uitsluiting van inwoners van Gibraltar bij de rechtstreekse 

verkiezing van het Europees Parlement een schending uitmaakt van het recht 

op vrije verkiezingen uit artikel 3 (eerste) Aanvullend protocol bij het 

EVRM.
365

 Nu de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in 

het Europees Parlement als handeling van primair unierecht moet worden 

beschouwd, kan deze niet door het Hof van Justitie worden getoetst, waardoor 

de EU in casu niet in een equivalente bescherming voorziet.
366

 Aldus kunnen 

de lidstaten verantwoordelijk worden gehouden voor een schending van het 

EVRM door de EU.
367

 

 

In Bosphorus Airways t. Ierland
368

 voegt het Hof aan de doctrine van 

‘equivalent protection’ uit M&Co een vermoeden van gelijkwaardigheid toe. 

In deze zaak oordeelt het EHRM over de aantasting van het eigendomsrecht 

door het optreden van Ierland in uitvoering van een door de EU genomen 

verordening betreffende economische sancties.
369

 Hoewel het EHRM herhaalt 

dat een staat zichzelf niet kan bevrijden van haar verplichtingen onder het 

EVRM door bevoegdheden over te dragen aan een internationale organisatie 

                                                                                                           

Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis”, Common Market 

Law Review 2006, 636; LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in 

LEMMENS, P. (ed.), Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 183. 
360 ECRM 9 januari 1990, M&Co t. Duitsland,  13258/87. 
361 ECRM 9 januari 1990, M&Co t. Duitsland,  13258/87. 
362 EHRM 18 februari 1999, Matthews t. Verenigd Koninkrijk,  24833/94. 
363 In casu Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom en de Akte betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen. 
364 In casu artikel 3 van het Aanvullend protocol bij het EVRM 
365 Aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, B.S. 19 augustus 1955. 
366 EHRM 18 februari 1999, Matthews t. Verenigd Koninkrijk,  24833/94, §33; DOUGLAS-SCOTT, 

S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights 
Acquis”, Common Market Law Review 2006, 637; LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. 

en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, 

Kluwer, 2005, 184. 
367 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 184. 
368 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98. 
369 Het betreft Verordening Raad (EEG) nr. 990/93 van 26 april 1993 betreffende de handel tussen 

de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en 

Montenegro), Pb.L. Nr.  102 van 28 april 1993, 14.   
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zoals de EU, oordeelt het dat “the protection of fundamental rights by 

Community law can be considered to be, and to have been at the relevant time, 

“equivalent” […] to that of the Convention system. Consequently, the 

presumption arises that Ireland did not depart from the requirements of the 

Convention when it implemented legal obligations flowing from its 

membership of the European Community […].”
370

  

 

Het vermoeden van gelijkwaardigheid betekent met andere woorden dat het 

optreden van lidstaten in uitvoering van EU-verplichtingen gerechtvaardigd is 

zolang de EU kan worden geacht de eerbiediging van de grondrechten te 

garanderen op een wijze die equivalent is met de inhoudelijke en procedurele 

grondrechtenbescherming van het EVRM.
371

 Om de internationale 

samenwerking niet te fnuiken dient “equivalent” daarbij te worden begrepen 

als “vergelijkbaar” en niet als “identiek”.
372

 Een verzoeker kan dit vermoeden 

trachten te weerleggen door aan te tonen dat in het licht van de concrete 

omstandigheden binnen de EU een vergelijkbare bescherming ontbreekt.
373

 

 

Het vermoeden van equivalente bescherming geldt niet alleen wat betreft 

maatregelen van lidstaten in uitvoering van EU-recht. In de Kokkelvisserij-

zaak stelt het Hof dat het ook geldt ten aanzien van procedures gevolgd door 

de EU, in het bijzonder de procedures voor het Hof van Justitie, en de vraag of 

die procedures gelijkwaardige garanties op een eerlijk proces bieden.
374

 Deze 

zaak betreft de mogelijke schending van artikel 6 EVRM doordat een 

vereniging, betrokken in een procedure voor een Nederlandse rechter, niet de 

kans kreeg in de prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie op de 

conclusie van de advocaat-generaal te antwoorden.
375

 Hoewel het Statuut van 

het Hof van Justitie en het Reglement voor de procesvoering niet voorzien in 

de mogelijkheid te antwoorden op de conclusie van de advocaat-generaal, 

oordeelt het EHRM dat er in casu wel degelijk een equivalente bescherming 

aanwezig is doordat het Hof de mogelijkheid heeft de heropening van de 

mondelinge behandeling te bevelen als het zulks noodzakelijk acht
376

 en 

                                                 
370 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §165. 
371 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §155; LENAERTS, K. en VAN 

NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 552. 
372 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §155. 
373 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §156. 
374 EHRM 20 januari 2009, Coöperatieve producentenorganisatie van de Nederlandstalige 

Kokkelvisserij t. Nederland, 13645/05; DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human 

Rights after the Treaty of Lisbon”, HRLR 2011, 667; LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees 
Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 552. 
375 LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 553. 
376 Artikel 61 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (oud) bepaalde: “Het Hof 
kan, de advocaat-generaal gehoord, de heropening van de mondelinge behandeling bevelen.” In 

het nieuwe artikel 83 van het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie is 

deze bepaling aangevuld met een opsomming van de mogelijke situaties waarin een heropening 
van de mondelinge behandeling mogelijk is: “onder meer wanneer het zich onvoldoende 

voorgelicht acht of wanneer een partij na afsluiting van deze behandeling een nieuw feit 

aanbrengt dat van beslissende invloed kan zijn voor de beslissing van het Hof, of wanneer een 
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doordat de Nederlandse rechter in geval van blijvende onduidelijkheid steeds 

de mogelijkheid heeft opnieuw een prejudiciële vraag te stellen.
377

 

  

Het vermoeden van equivalente bescherming door de EU is geenszins 

absoluut. Zo kunnen volgende nuances worden gemaakt. Allereerst stelt het 

EHRM dat de vaststelling van equivalente bescherming “could not be final and 

would be susceptible to review in the light of any relevant change in 

fundamental rights protection.”
378

 

 

Daarnaast kan het vermoeden worden weerlegd wanneer de bescherming van 

de grondrechten “kennelijk tekortschiet” (‘manifestly deficient’).
379

 Zowel in 

Bosphorus als in Kokkelvisserij oordeelt het EHRM evenwel dat de eiser er 

niet in slaagt het vermoeden van equivalente bescherming te weerleggen.
380

 De 

drempel van “kennelijke tekortkomingen” blijkt dan ook hoog, waaruit 

Douglas-Scott afleidt dat “the Strasbourg court does not want to get involved 

unless outrageous breaches of human rights are at issue.”
381

 Is er toch een 

kennelijke tekortkoming van de grondrechtenbescherming dan krijgt de rol van 

het EHRM als “constitutional instrument of public order” voorrang op de 

overwegingen van internationale samenwerking die de doctrine van de 

equivalente bescherming schragen.
382

 

 

Bovendien geldt het vermoeden van equivalente bescherming (de Bosphorus-

doctrine) slechts voor zover een staat “does no more than implement legal 

obligations flowing from its membership of the organisation.”
383

 Bijgevolg 

bepaalt de mate waarin een staat discretionair kan optreden of deze doctrine 

toepassing vindt of niet.
384

 Zo benadrukt het EHRM in M.S.S. t. België en 

Griekenland dat een staat “would be fully responsible under the Convention for 

                                                                                                           

zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 

van het Statuut bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet voldoende hebben kunnen 

uitwisselen.” 
377 EHRM 20 januari 2009, Coöperatieve producentenorganisatie van de Nederlandstalige 
Kokkelvisserij t. Nederland, 13645/05. 
378 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §155. 
379 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §156; LENAERTS, K. en VAN 

NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 553. 
380 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §166; EHRM 20 januari 2009, 
Coöperatieve producentenorganisatie van de Nederlandstalige Kokkelvisserij t. Nederland, 

13645/05; LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 553. 
381 DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing 
European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 2006, 638. 
382 DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing 

European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 2006, 638. 
383 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §156. 
384 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 

Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 
European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 

the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 54. 
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all acts falling outside its strict international legal obligations, notably where 

it exercised State discretion.”
385

 Doordat de zogenaamde 

‘soevereiniteitsclausule’ uit de Dublin-II-Verordening lidstaten toelaat een 

asielaanvraag te behandelen ook wanneer zij daartoe niet verplicht zijn, valt de 

uitlevering van M.S.S. niet onder de internationale verplichtingen van 

België.
386

 Het Hof oordeelt dan ook dat het vermoeden van equivalente 

bescherming geen toepassing vindt in deze zaak en besluit tot een veroordeling 

van België omwille van een schending van artikel 3 EVRM en van artikel 13 

EVRM in samenhang met artikel 3 EVRM.
387

 

 

Eenzelfde redenering speelt in Michaud t. Frankrijk.
388

 In deze zaak 

verduidelijkt het Hof ten eerste dat waar in tegenstelling tot Bosphorus niet een 

verordening, maar een richtlijn wordt geïmplementeerd, de betrokken lidstaat 

enige manoeuvreerruimte geniet die het vermoeden van equivalente 

bescherming kan schaden.
389

 Ten tweede steunt het EHRM zich op de 

beslissing van de Franse Conseil d’Etat om geen prejudiciële vraag aan het 

Hof van Justitie te stellen, terwijl het Hof van Justitie zich nog nooit over de 

voorliggende aangelegenheid had uitgesproken.
390

 Aldus oordeelt het Hof dat 

niet aan het vermoeden van equivalente bescherming is voldaan nu “the 

control mechanism provided for in European Union law was [not] fully 

brought into play.”
391

 Hoewel de Bosphorus-doctrine met beide argumenten 

aanzienlijk wordt genuanceerd, is onduidelijk of de aanwezigheid van één van 

beide argumenten afzonderlijk daartoe had kunnen volstaan. 

 

Dat het vermoeden van equivalente bescherming geschaad wordt door de 

afwezigheid van een beroep op de Luxemburgse rechter wil niet zeggen dat 

omgekeerd de tussenkomst van het Hof van Justitie volstaat om het vermoeden 

van equivalente bescherming te schragen. Zo verduidelijkt het EHRM in 

Karoussiotis t. Portugal dat een zaak niet ipso facto niet-ontvankelijk wordt 

voor het EHRM wanneer zij reeds voor het Hof van Justitie van de EU is 

gebracht.
392

 

 

 

 

 

                                                 
385 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §146. Zie in dezelfde lijn 

al: EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §157. 
386 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§339-340 
387 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§340, 360, 368 en 396. 
388 EHRM 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, 12323/11. 
389 Nu richtlijnen slechts bindend zijn ten aanzien van het te bereiken resultaat, wordt lidstaten 

immers de ruimte gelaten “to choose the means and manner of achieving it.” (EHRM 6 december 

2012, Michaud t. Frankrijk, 12323/11, §113). 
390 EHRM 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, 12323/11, §114. 
391 EHRM 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, 12323/11, §114. 
392 EHRM 1 februari 2011, Karoussiotis t. Portugal, 23205/08, §§59-77. 
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5.2. SITUATIE NA TOETREDING VAN DE EU TOT HET EVRM 
 

5.2.1. De aanloop naar toetreding van de EU tot het EVRM 

 

Voorgaande situatie heeft een aantal ontegensprekelijke nadelen. Zo worden 

lidstaten in zaken als Michaud en Matthews als het ware tussen twee vuren 

geplaatst door tegengestelde verplichtingen uit twee verschillende Europese 

rechtsordes.
393

 Lidstaten worden daardoor gedwongen verantwoordelijkheid te 

dragen voor wat in essentie handelingen van de EU zijn.
394

 Bovendien zijn het 

in de huidige situatie de nationale overheden die de verdediging van het EU-

recht in Straatsburg op zich moeten nemen, in plaats van de instellingen van de 

EU zelf.
395

 Op die manier kan de Unie indirect veroordeeld worden zonder de 

mogelijkheid om zichzelf te verdedigen.
396

 Ten slotte is het in de huidige 

situatie onmogelijk bij het EHRM handelingen van de EU-instellingen aan te 

klagen die op geen enkele manier geïmplementeerd zijn binnen het 

grondgebied van een lidstaat.
397

 

 

De toetreding van de EU tot het EVRM zou aan bovenstaande tekortkomingen 

kunnen verhelpen.
398

 Bovendien kan de bekritiseerde, hoge Bosphorus-

drempel van “kennelijke tekortkomingen” worden ontweken wanneer 

toetreding tot het EVRM het EHRM de mogelijkheid zou bieden EU-recht 

                                                 
393 CLAES, M., “Het verdrag van Lissabon en de Europese grondrechtenmozaïek”, SEW 2009, 167; 

VERSTICHEL, A., “European Union accession to the European Convention on Human Rights” in 

LEMMENS, P. en VANDEHOLE, W. (eds.), Protocol no. 14 and the reform of the European Court of 
Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2005, 132. 
394 DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing 

European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 2006, 639; VAN DE HEYNING, C. 
en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human Rights: EU law and the 

European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human 

Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), Human 

rights protection in the European legal order: The interaction between the European and the 

national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 52. 
395 DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing 
European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 2006, 639; VAN DE HEYNING, C. 

en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human Rights: EU law and the 

European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human 
Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), Human 

rights protection in the European legal order: The interaction between the European and the 
national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 52. 
396 BENOIT-ROHMER, F., “L’adhésion de l’Union à la Convention des droits de l’homme”, RUDH 

2000, 61; VERSTICHEL, A., “European Union accession to the European Convention on Human 
Rights” in LEMMENS, P. en VANDEHOLE, W. (eds.), Protocol no. 14 and the reform of the 

European Court of Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2005, 135. 
397 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 659. 
398 BENOIT-ROHMER, F., “L’adhésion de l’Union à la Convention des droits de l’homme”, RUDH 

2000, 61 ; DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of 
Lisbon”, HRLR 2011, 658-659; VERSTICHEL, A., “European Union accession to the European 

Convention on Human Rights” in LEMMENS, P. en VANDEHOLE, W. (eds.), Protocol no. 14 and 

the reform of the European Court of Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2005, 131-135. 
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rechtstreeks te toetsen.
399

 Mogelijks verdwijnt de Bosphorus-doctrine zelfs in 

haar geheel. Het lot van Bosphorus na de toetreding van de Unie tot het EVRM 

is evenwel moeilijk te voorspellen.  

 

De vraag naar toetreding van de Unie tot het EVRM is niet nieuw
400

 en wordt 

gekenmerkt door een aantal moeilijkheden.
401

 Zo verklaart het Hof van Justitie 

de EU (toen de EG) aanvankelijk onbevoegd om toe te treden tot het 

EVRM.
402

 Het Hof oordeelt dat een toetreding van de EU tot het EVRM 

ingrijpende, institutionele implicaties zou hebben voor zowel de Unie als de 

lidstaten.
403

 Een dergelijke wijziging van het stelsel van bescherming van de 

mensenrechten in de Unie zou volgens het Hof een constitutionele dimensie 

hebben, waardoor een wijziging van het Verdrag vereist is.
404

 Deze 

verdragswijziging kwam er met het Verdrag van Lissabon. Artikel 6, lid 2 

VEU bepaalt nu dat de Unie toetreedt tot het EVRM. Daardoor is toetreding 

tot het EVRM vanuit het standpunt van de EU inmiddels niet alleen een 

mogelijkheid, het is ook een verplichting.
405

 

 

Ook vanuit het oogpunt van het EVRM is een toetreding initieel 

problematisch. Het verdrag staat enkel open voor leden van de Raad van 

Europa, terwijl het voor internationale organisaties aanvankelijk onmogelijk is 

dit lidmaatschap te verwerven.
406

 Het Protocol nr. 14 bij het EVRM wijzigt 

                                                 
399 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 

Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 

the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 56. 
400 Zo geeft de Europese Commissie al in 1979 een Memorandum uit waarin “the Communities 
becoming a signatory of the European Convention on Human Rights” wordt gezien als een eerste 

stap naar mensenrechtenbescherming binnen de Gemeenschap (Commissie Memorandum van 4 

april 1979, Accession of the Communities to the European Convention on Human Rights, Bulletin 
van de Europese Gemeenschappen, supplement 2/79).  
401 CLAES, M., “Het verdrag van Lissabon en de Europese grondrechtenmozaïek”, SEW 2009, 166. 
402 HvJ 28 maart 1996, Toetreding van de Gemeenschap tot het verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, advies 2/94, Jurispr. 1996 Blz. I-01783, §36. 
403 HvJ 28 maart 1996, Toetreding van de Gemeenschap tot het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, advies 2/94, Jurispr. 1996 Blz. I-01783, §35. 
404 HvJ 28 maart 1996, Toetreding van de Gemeenschap tot het verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, advies 2/94, Jurispr. 1996 Blz. I-01783, §35. 
405 LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 554; 

MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 73. 
406 LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” in LEMMENS, P. (ed.), 

Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 223; LENAERTS, K. en VAN 

NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 554. 
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artikel 59 EVRM evenwel,
407

 waardoor toetreding van de EU voortaan 

mogelijk is.
408

 

 

5.2.2. Verdere aanpassingen om de toetreding van de EU tot het EVRM te 

voltooien 

 

Toch maken de specifieke kenmerken van de EU als internationale organisatie 

sui generis samen met het gegeven dat het EVRM en zijn instellingen niet zijn 

ontworpen op maat van een supranationale organisatie, dat deze 

verdragswijzigingen maar een eerste stap zijn
409

 in een moeizaam 

onderhandelingsproces tussen de EU en de Raad van Europa.
410

 Niet alleen is 

de toetreding gebonden aan een buitengewoon zware procedure,
411

 de 

onderhandelaars dienen ook overeenstemming te bereiken over een aantal 

aanpassingen aan het EVRM die recht doen aan de eigenheid van de EU, 

zonder afbreuk te doen aan de naleving van haar verplichtingen onder het 

                                                 
407 Protocol nr. 14 van 13 mei 2004 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheiden, tot wijzing van het controlesysteem van het Verdrag, B.S. 3 
oktober 2006. 
408 Artikel 59, §2 EVRM; LENAERTS, K. en DESOMER, M., “Het E.V.R.M. en de Europese Unie” 

in LEMMENS, P. (ed.), Uitdagingen door en voor het EVRM, Mechelen, Kluwer, 2005, 223; 
LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 554. 
409 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 660. 
410 Op 7 juli 2010 zijn de onderhandelingen tussen de Raad van Europa en de Europese Commissie 

van start gegaan (zie: Persbericht van 7 juli 2010, “Europese Commissie en Raad van Europa 

bespreken toetreding van de EU tot Mensenrechtenverdrag”, IP/10/906, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-906_nl.htm) In juni 2011 stelt de informele werkgroep 

belast met de uitvoering van de details van de toetreding een eerste  Draft Agreement on the 

Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms voor (zie: Raad van Europa, 20-24 juni 2011, 8th Working Meeting on the 

CDDH Informal Working Group on the Accession of the European Union to the European 

Convention on Human Rights with the European Commission, CDDH(2011)16fin 

http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/source/Docs%202011/CDDH-UE_2011_16_final_en.pdf). Dit 

voorstel wordt in oktober 2011 overgemaakt aan het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa (zie: Raad van Europa, 14 oktober 2011, Report to the Committee of Ministers on the 
Elaboration of Legal Instruments for the Accession of the European Union to the European 

Convention on Human Rights, CDDH (2011)009, 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/Meeting_reports/CDDH_2011_009_e
n.pdf). Het duurt vervolgens tot april 2013 voor een finale Draft Agreement on the Accession 

wordt aangenomen (Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12). Het Hof 

van Justitie zal nu om een advies gevraagd worden met betrekking tot deze tekst (zie voor een 
overzicht van de onderhandelingen: 

https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/toetreding_van_de_eu_tot_het en 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/default_en.asp). 
411 Artikel 218 VWEU vereist eenparigheid van stemmen in de Raad, goedkeuring van het 

Europees Parlement en goedkeuring van alle 27 EU-lidstaten. Daarnaast moeten ook de 47 leden 

van de Raad van Europa met de noodzakelijke aanpassingen van het EVRM instemmen. (CLAES, 
M., “Het verdrag van Lissabon en de Europese grondrechtenmozaïek”, SEW 2009, 166; DOUGLAS-

SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, HRLR 2011, 

660). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-906_nl.htm
http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/source/Docs%202011/CDDH-UE_2011_16_final_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/Meeting_reports/CDDH_2011_009_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/Meeting_reports/CDDH_2011_009_en.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/toetreding_van_de_eu_tot_het
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/default_en.asp
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EVRM.
412

 Hieronder wordt enkel ingegaan op de introductie van een co-

respondent mechanisme en op het behoud van de autonomie van de rechtsorde 

van de EU. Daarnaast moet een toetredingsovereenkomst echter ook 

duidelijkheid verschaffen over een aantal andere aangelegenheden die buiten 

het bestek van dit werk vallen.
413

 

 

a. Co-respondenten 

 

Een eerste aanpassing is vereist om te verhelpen aan de situatie waarbij een 

maatregel wordt aangenomen door één verdragspartij en wordt uitgevoerd door 

een andere.
414

 Die situatie ontstaat immers wanneer de EU als supranationale 

instantie verdragspartij wordt naast haar eigen lidstaten.
415

 Het gaat dan 

enerzijds om normen die de Unie uitvaardigt en de lidstaten implementeren, en 

anderzijds om de grondverdragen van de Unie, die door de lidstaten zijn 

opgesteld en kunnen worden gewijzigd, terwijl ze bepaalde verplichtingen 

opleggen aan de instellingen van de Unie.
416

 

 

Om hieraan tegemoet te komen, stelt de Draft Agreement on the Accession of 

the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (hierna: Draft Agreement on the Accession) een 

systeem van co-respondenten voor. Aan artikel 36 EVRM zou volgende 

paragraaf worden toegevoegd: 

 

                                                 
412 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 
Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 
the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 57. 
413 Zo moet de toetredingsovereenkomst de vertegenwoordiging van de Unie in Straatsburg 

organiseren zowel in het EHRM met een eigen rechter als in het Comité van Ministers van de 

Raad van Europa (zie daarover artikels 6 en 7 Draft Agreement on the Accession en de 

corresponderende bepalingen uit het Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession 

of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, CDDH-UE (2011)16fin, http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-

final-report-cddh.pdf, 16-35, §§75-92). Ook over het bereik van de toetreding van de EU, de vraag 

of de Unie enkel toetreedt tot het EVRM of ook tot de aanvullende protocollen, moet de 
toetredingsovereenkomst duidelijkheid verschaffen. Artikel 1, lid 1 Draft Agreement on the 

Accession voorziet in een toetreding tot het EVRM, het Aanvullend protocol en Protocol nr. 6. 
414 Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European Union to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CDDH-UE 

(2011)16fin, http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 
16-35, §38. 
415 Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European Union to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CDDH-UE 

(2011)16fin, http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 

16-35, §38. 
416 Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European Union to the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CDDH-UE 

(2011)16fin, http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 

16-35, §38. 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
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 “4.  The European Union or a member State of the European Union may 

become a co-respondent to proceedings by decision of the Court in the 

circumstances set out in the Agreement on the Accession of the European 

Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. A co-respondent is a party to the case. The admissibility of an 

application shall be assessed without regard to the participation of a co-

respondent in the proceedings.”
417

 

 

Voor de concrete uitwerking dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 

directe vorderingen, gericht tegen normen van de EU zelf, en indirecte 

vorderingen, gericht tegen nationale uitvoeringsmaatregelen van Unierecht.
418

 

Bij directe vorderingen mogen EU-lidstaten als co-respondent in de procedure 

voor het EHRM tussenkomen wanneer de vordering tegen de Unie betrekking 

heeft op de conformiteit met het EVRM van het VEU, het VWEU of een 

andere norm van primair unierecht, in het bijzonder wanneer een schending 

van het EVRM enkel had kunnen vermeden worden door een verplichting van 

primair unierecht te negeren.
419

 Bij indirecte vorderingen mag de EU als co-

respondent optreden wanneer de vermeende schending van het EVRM door 

een lidstaat voortvloeit uit een gebrek aan conformiteit met de mensenrechten 

van EU-recht, in het bijzonder wanneer de betrokken lidstaat een schending 

van het EVRM enkel had kunnen vermijden door een verplichting van 

unierecht te negeren.
420

 

 

In beide gevallen kan het EHRM de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

EU en de lidstaat vaststellen. Daarnaast is het evenwel ook mogelijk dat het 

EHRM slechts de verantwoordelijkheid van één van beide respondenten 

vaststelt.
421

 

 

 

 

 

                                                 
417 Artikel 3, lid 1 Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12. 
418 Joint Communication van de voorzitters van het EHRM en het Hof van Justitie COSTA en 
SKOURIS (Joint communication from Presidents Costa and Skouris, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf). 
419 Artikel 3, lid 3 Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12. 
420 Artikel 3, lid 2 Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12. 
421 Artikel 3, lid 7 Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12. 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
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b. Autonomie van de EU en subsidiariteit van het EHRM 

 

Een tweede belangrijke aanpassing moet de autonomie van de rechtsorde van 

de EU
422

 vrijwaren.
423

 Artikel 6, lid 2 VEU en artikel 2 Protocol (Nr. 8) bij het 

VEU en het VWEU
424

 bepalen immers dat toetreding tot het EVRM de 

bevoegdheden van de Unie niet mag wijzigen. Daarnaast bepaalt artikel 1 

Protocol (Nr. 8) dat de toetredingsovereenkomst zal voorzien in “de 

instandhouding van de specifieke kenmerken van de Unie en het recht van de 

Unie”, terwijl artikel 3 Protocol (Nr. 8) de overeenstemming van de 

toetredingsovereenkomst met artikel 344 VWEU garandeert. Dit artikel vereist 

dat geschillen over de interpretatie of toepassing van EU-recht in 

overeenstemming met de Unieverdragen moeten worden beslecht. Het Hof van 

Justitie behoudt op die manier het monopolie met betrekking tot de 

interpretatie van EU-recht.
425

 

 

Nu het EHRM zich niet uitspreekt over de geldigheid van ‘nationaal’ recht, 

doch slechts over de conformiteit ervan met het EVRM en het daarbij slechts 

subsidiair optreedt,
426

 na uitputting van de interne rechtsmiddelen,
427

 lijkt de 

interpretatieve autonomie van het Hof van Justitie in beginsel gevrijwaard.
428

 

Toch is enige nuance op zijn plaats. 

 

De interpretatieve autonomie van het Hof van Justitie lijkt gevraagd bij de 

zogenaamde directe vorderingen, gericht tegen normen van de EU zelf. Het 

                                                 
422 Zoals geformuleerd in HvJ 5 februari 1963, Van Gend & Loos, 26/62, Jurispr. 1963 Blz. 3 en 
HvJ 15 juni 1964, Costa/E.N.E.L., C-6/64, Jurispr. 1964 Blz. 1203: “Overwegende dat het E.E.G.-

Verdrag, anders dan met gewone internationale verdragen het geval is, een eigen rechtsorde in 

het leven heeft geroepen, die bij de inwerkingtreding van het Verdrag in de rechtsorde der Lid-
Staten is opgenomen en waarmede de nationale rechters rekening dienen te houden.” Zie meer 

recent ook: HvJ 8 maart 2011, Ontwerpovereenkomst betreffende het gerecht voor het Europees en 

het gemeenschapsoctrooi, advies 1/09, Jurispr. 2011 Blz. I-011367, §65. 
423 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 662. 
424 Protocol (Nr. 8) bij het VEU en het VWEU betreffende artikel 6, lid 2 van het VWEU inzake de 
toetreding van de Unie tot het EVRM (hierna: Protocol (Nr. 8)) 
425 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 662. 
426 Het subsidiariteitsbeginsel is voor het eerst verwoord door het EHRM in de zogenaamde 

Belgische taalzaak: “En [exerçant son contrôle judiciaire], la Cour ne saurait ignorer les données 
de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'État qui, en qualité de Partie 

Contractante, répond de la mesure contestée. Ce faisant, elle ne saurait se substituer aux autorités 

nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire du mécanisme 
international de garantie collective instauré par la Convention. Les autorités nationales 

demeurent libres de choisir les mesures qu'elles estiment appropriées dans les domaines régis par 

la Convention. Le contrôle de la Cour ne porte que sur la conformité de ces mesures avec les 
exigences de la Convention.” (EHRM 37 juli 1968, Affaire relative à certains aspects du régime 

linguistique de l’enseignement en Belgique, 1474/62, 1677/662, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 

2126/64, §10). 
427 Zie: artikel 35 EVRM. 
428 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 663. 
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EHRM zal zich immers pas bevoegd verklaren mits de interne rechtsmiddelen 

zijn uitgeput,
429

 waardoor de eiser eerst een beroep gedaan moet hebben op de 

rechterlijke instanties van de EU.
430

 Conform de vaste rechtspraak van het 

EHRM met betrekking tot de uitputting van interne rechtsmiddelen,
431

 en meer 

bepaald in het licht van de vereiste van “beschikbaarheid”, lijkt het vermoeden 

gerechtvaardigd dat een klacht tegen EU-normen waartegen geen beroep kan 

worden ingesteld bij het Hof van Justitie onmiddellijk voor het EHRM kan 

worden gebracht.
432

 

 

Anders is het gesteld met de zogenaamde indirecte vorderingen, gericht tegen 

nationale uitvoeringsmaatregelen van Unierecht. Hoewel artikel 35 EVRM ook 

hier een uitputting van interne rechtsmiddelen vereist, is het in eerste instantie 

de nationale rechter op wie een beroep kan worden gedaan.
433

 Enkel voor de 

hoogste nationale rechtbanken voorziet artikel 267 VWEU in een verplichting 

tot het stellen van een prejudiciële vraag wanneer in een bij hen aanhangig 

geschil een vraag rijst met betrekking tot de interpretatie of de geldigheid van 

unierecht.
434

 De overige rechtbanken staat het in zo’n geval vrij zelf de 

                                                 
429 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 

Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 
European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 

the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58. 
430 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 

Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 

the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58. 
431 Zie artikel 35, §1 EVRM. Opdat de interne rechtsmiddelen uitgeput zouden zijn, moeten men 
een beroep hebben gedaan op alle rechtsmiddelen die zowel beschikbaar als effectief zijn. Het 

EHRM verklaart zich onbevoegd wanneer de verdedigende overheid kan aantonen dat eisers 

bepaalde interne rechtsmiddelen niet hebben uitgeput die toegankelijk waren, een eventuele 

schending van de mensenrechten hadden kunnen herstellen en een voldoende grote slaagkans 

boden. (EHRM 16 september 1996 Akdivar e.a. t. Turkije, nr.21893/93, §68; VAN DE HEYNING, C. 

en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human Rights: EU law and the 
European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human 

Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), Human 

rights protection in the European legal order: The interaction between the European and the 
national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58). 
432 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 
Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 
the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58. 
433 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 663; VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European 

Convention of Human Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration 

and challenge to the European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE 

HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The 
interaction between the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58. 
434 Zie artikel 267, lid 3 VWEU: “Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak 

aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale 
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noodzaak van een prejudiciële vraag te beoordelen. Bovendien bestaan er ook 

voor de hoogste nationale rechtsinstanties uitzonderingen op de verplichting 

om een prejudiciële vraag te stellen.
435

 Sowieso zijn het niet de partijen, maar 

de rechtbanken die tot het stellen van een prejudiciële vraag overgaan, 

waardoor deze procedure niet beschouwd kan worden als een rechtsmiddel dat 

door de eiser moet worden uitgeput.
436

 

 

Hoewel de situatie eerder uitzonderlijk lijkt,
437

 bestaat de kans dat nationale 

rechters een zaak over Unierecht zouden kunnen afhandelen zonder dat het 

Hof van Justitie betrokken wordt, waardoor de autonomie van het recht van de 

EU aangetast kan worden door een latere uitspraak van het EHRM.
438

 Het 

EHRM zou op zijn beurt niet langer subsidiair optreden. Om hieraan te 

verhelpen zou een specifieke procedure worden gecreëerd, waarbij het Hof van 

Justitie alsnog ‘intern’ uitspraak zou kunnen doen over de interpretatie en de 

                                                                                                           

recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te wenden.” 

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat het doel van het derde lid van artikel 267 VWEU is om 

“te voorkomen dat zich in een Lid-Staat een nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met de 
normen van het gemeenschapsrecht in overeenstemming is.” (HvJ 24 mei 1977, Hoffman-La 

Roche, 107/76, Jurispr. 1977 Blz. 00957, §5).  
435 Zo zijn nationale rechterlijke instanties er niet toe gehouden een prejudiciële vraag te stellen 
wanneer de vraag “niet ter zake dienend is” (HvJ 6 oktober 1982, CILFIT, 283/81, Jurispr. 1982 

Blz. 03415, §10), wanneer “de opgeworpen vraag gelijk is aan een vraag welke reeds in een 

gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest” (‘acte éclairé’) (HvJ 27 
maart 1963, Da Costa en Schaake NV e.a., 28/62, 29/62 en 30/62, Jurispr. 1963 Blz. 00061; HvJ 6 

oktober 1982, CILFIT, 283/81, Jurispr. 1982 Blz. 03415, §10), “wanneer er al een vaste 

rechtspraak van het Hof bestaat over het punt waarop het geding betrekking heeft” (HvJ 6 oktober 
1982, CILFIT, 283/81, Jurispr. 1982 Blz. 03415, §14) of wanneer “de juiste toepassing van het 

gemeenschapsrecht zo evident [is], dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze 

waarop de gestelde vraag moet worden opgelost” (‘acte clair’) (HvJ 6 oktober 1982, CILFIT, 
283/81, Jurispr. 1982 Blz. 03415, §16). Douglas-scott wijst op de grote vrijheid die nationale 

rechters door deze rechtspraak genieten om een zaak eventueel als acte clair te beschouwen of 

slechts een onderdeel van de voorliggende onduidelijkheid aan het Hof van Justitie voor te leggen 

(DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, HRLR 

2011, 663, vn. 71). Van de Heyning en Lawson wijzen er daarnaast op dat de meeste 

grondwettelijke hoven geen prejudiciële vragen stellen (VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., 
“The EU as party to the European Convention of Human Rights: EU law and the European Court 

of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human Rights 

jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), Human rights 
protection in the European legal order: The interaction between the European and the national 

courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 58). 
436 Joint communication from Presidents Costa and Skouris, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf. Zie ook HvJ 6 oktober 1982, 
CILFIT, 283/81, Jurispr. 1982 Blz. 03415, §9: “In de eerste plaats zij erop gewezen, dat artikel 

177 (267 VWEU) geen rechtsmiddel is ten behoeve van de partijen in een bij de nationale rechter 

aanhangig geschil.” 
437 Joint communication from Presidents Costa and Skouris, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf. Als voorbeeld kan nochtans 
gedacht worden aan de zaak Michaud (EHRM 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, 12323/11). 
438 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 663. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
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geldigheid van het recht van de EU vóór de externe controle van het EHRM.
439

 

Artikel 3, lid 6 Draft Agreement on the Accession voorziet dan ook in een 

voorafgaande tussenkomst van het Hof van Justitie.
440

 

 

5.2.3. De invloed van de rechtspraak van het EHRM op het beleid van de EU 

na toetreding 

 

a. De tussenkomst van de EU in de procedure voor het EHRM 

 

Wat de invloed van de rechtspraak van het EHRM op het beleid van de EU 

betreft, lijken zich aldus drie situaties te onderscheiden. 

 

 a.1. De directe vordering 

 

Een eerste situatie betreft de zogenaamde directe vorderingen, waarbij een 

klacht is gericht tegen normen van de EU zelf. Als voorbeeld kan gedacht 

worden aan de zaak Matthews t. Verenigd Koninkrijk, die voortaan tegen de 

Unie zelf ingesteld zou kunnen worden. Het Verenigd Koninkrijk zou, net als 

elke andere lidstaat, als co-respondent kunnen tussenkomen, nu de betrokken 

norm verdragsrechtelijke status heeft. 

 

Waar Matthews primair unierecht betreft, zou daarnaast ook een directe 

vordering mogelijk worden tegen secundair unierecht waarvoor geen 

uitvoeringsmaatregelen op het nationale niveau zijn genomen. Waar het 

EHRM zich nu nog onbevoegd moet verklaren, zou een zaak als 

Confédération Française Démocratique du Travail na toetreding wel tegen de 

EU kunnen worden ingesteld.  

 

                                                 
439 Joint communication from Presidents Costa and Skouris, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf; DOUGLAS-SCOTT, S., “The 
European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, HRLR 2011, 664; VAN DE 

HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human Rights: EU 

law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court 
of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN NUFFEL, P. (eds.), 

Human rights protection in the European legal order: The interaction between the European and 
the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 59. 
440 Artikel 3, lid 6 Draft Agreement on the Accession luidt als volgt: “In proceedings to which the 

European Union is co-respondent, if the Court of Justice of the European Union has not yet 
assessed the compatibility with the Convention rights at issue of the provision of European Union 

law as under paragraph 2 of this Article, sufficient time shall be afforded for the Court of Justice 

of the European Union to make such an assessment and thereafter for the parties to make 
observations to the Court. The European Union shall ensure that such assessment is made quickly 

so that the proceedings before the Court are not unduly delayed. The provisions of this paragraph 

shall not affect the powers of the Court.” (Artikel 3, lid 6 Draft Agreement on the Accession of the 
European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-

12, eigen onderlijning). 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
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 a.2. De indirecte vordering zonder discretionaire bevoegdheid 

 

Een tweede situatie is die van de indirecte vordering, gericht tegen de nationale 

uitvoeringsmaatregelen van EU-recht, waarbij de betrokken lidstaat geen 

discretionaire bevoegdheid heeft. De zaak Bosphorus Airways t. Ierland zou 

binnen deze categorie vallen. Voortaan zou de Unie hierin als co-respondent 

kunnen tussenkomen, en zou het EHRM de betrokken lidstaat en de EU 

gezamenlijk, of slechts één van hen, verantwoordelijk kunnen stellen. 

 

 a.3. De indirecte vordering met discretionaire bevoegdheid. 

 

De derde, voor deze verhandeling meest relevante situatie is die uit de zaak 

M.S.S. t. België en Griekenland. Het betreft een indirecte vordering in de zin 

dat de Belgische Staat het EVRM heeft geschonden met maatregelen ter 

uitvoering van EU-recht. De situatie verschilt echter met die van de zaak 

Bosphorus doordat de EU-normen hier geen absolute verplichting voor de 

lidstaten inhouden, doch een zekere appreciatiemarge bieden.  

 

Het is niet helemaal duidelijk of de EU in een zaak als deze als co-respondent 

zal kunnen optreden. Artikel 3, lid 2 Draft Agreement on the Accession 

bepaalt dat “the European Union may become a co-respondent to the 

proceedings in respect of an alleged violation notified by the Court if it 

appears that such allegation calls into question the compatibility with the 

Convention rights at issue of a provision of European Union law.” De 

precisering in de laatste zinsnede van dit artikel dat zulks in het bijzonder 

(‘notably’) het geval is “where that violation could have been avoided only by 

disregarding an obligation under European Union law” zou erop kunnen 

wijzen dat het co-respondent mechanisme niet bedoeld is de Unie bij de 

procedure te betrekken wanneer de vermeende schending van de 

mensenrechten zich volledig binnen de discretionaire bevoegdheid van de 

nationale overheden situeert. Bijgevolg zouden de lidstaten in een zaak als 

M.S.S. nog steeds alleen optreden zonder ondersteuning van de EU als co-

respondent. 

 

De hierboven geciteerde laatste zinsnede van artikel 3, lid 2 Draft Agreement 

on the Accession zou evenwel ook gelezen kunnen worden als een louter 

voorbeeld van een situatie waarin de EU kan tussenkomen. Daartoe kan het 

tekstuele argument worden aangevoerd dat de zinsnede aanvangt met ‘notably’ 

en niet met ‘exclusively’. In dat geval zou de Unie ook kunnen tussenkomen 

als co-respondent in een zaak als M.S.S. Zulks lijkt niet onbillijk nu de lidstaat, 

ondanks het bestaan van discretionaire beleidsruimte, ontegensprekelijk 

opereert binnen een ruimer kader dat door het Unierecht wordt vastgelegd. Het 
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EHRM behoudt evenwel ook in deze hypothese de mogelijkheid om enkel de 

verwerende staat verantwoordelijk te stellen.
441

 

 

b. Respect voor de eigenheid van de EU: de toekomst van Bosphorus 

 

Zoals hoger aangehaald dient de toetreding van de EU tot het EVRM gepaard 

te gaan met gepaste maatregelen om de autonomie van de rechtsorde van de 

Unie te vrijwaren. Naast de mogelijkheid die de EU krijgt om als co-

respondent op te treden, wordt daarom voorzien in een voorafgaande 

tussenkomst van het Hof van Justitie in zaken waarbij nationale 

uitvoeringsmaatregelen worden aangevochten voor het EHRM zonder dat de 

Luxemburgse rechter over hun geldigheid heeft kunnen oordelen. Aldus lijkt 

het mogelijk het fel bekritiseerde
442

 vermoeden van gelijkwaardige 

bescherming te vervangen door een grondige en meer concrete controle van 

unierecht.
443

 

 

Het is evenwel niet zeker dat het Bosphorus-vermoeden met de toetreding van 

de EU tot het EVRM zal verdwijnen. De Bosphorus-doctrine zou immers 

kunnen worden beschouwd als een weerspiegeling van het sui generis karakter 

van de Unie en de specifieke kenmerken van het unierecht die ook in Protocol 

(Nr. 8) worden gewaarborgd.
444

 Ook de onderliggende redenering uit 

Bosphorus dat het EHRM het groeiende belang van internationale 

samenwerking erkent en de goede werking van internationale organisaties wil 

veilig stellen,
445

 verdwijnt niet door de toetreding van het EU tot het EVRM.
446

 

 

De vraag stelt zich evenwel of daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de 

initiële intentie van toetreding tot het EVRM: een controle van Unierecht door 

                                                 
441 Zie Artikel 3, lid 7 Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf, 4-12: “[…] the 

respondent and the co-respondent shall be jointly responsible for that violation, unless the Court, 

on the basis of the reasons given by the respondent and the co-respondent, and having sought the 
views of the applicant, decides that only one of them be held responsible.” 
442 DOUGLAS-SCOTT wijst erop dat het bestaan zelf van zo’n vermoeden in het voordeel van de 
Unie in vraag kan worden gesteld en dat de Bosphorus-doctrine leidt tot “a low abstract standard 

of human rights review, rather than being based on the concrete circumstances of the case.” 

(DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, HRLR 
2011, 667). 
443 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 668. 
444 DOUGLAS-SCOTT, S., “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, 

HRLR 2011, 668; MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about 

Human Rights Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 80. 
445 EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §150. 
446 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 78. 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-echr-accession-final-report-cddh.pdf
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het EHRM mogelijk maken.
447

 Bovendien lijkt het moeilijk te verantwoorden 

waarom de EU als verdragspartij wel een vermoeden van gelijkwaardigheid 

zou genieten en andere partijen bij het EVRM niet.
448

 Op dezelfde manier 

wordt afbreuk gedaan aan de politieke boodschap dat “accession [could] 

strengthen the EU’s credibility in the eyes of its own citizens in the field of 

human rights protection ensuring full and effective respect for fundamental 

rights whenever EU law is in play.”
449

 Daarnaast kan worden geopperd dat de 

Bosphorus-doctrine net is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

onmogelijkheid om handelingen van de instellingen van de EU (rechtstreeks) 

aan te vechten.
450

 Door de toetreding van de EU tot het EVRM zou de doctrine 

dan ook haar bestaansreden verliezen.
451

 

 

Vanuit zuiver pragmatisch standpunt zou men kunnen opwerpen dat zelfs in 

geval het Bosphorus-principe wordt afgeschaft de facto een impliciet 

vermoeden van gelijkwaardigheid van rechtsbescherming zou blijven spelen. 

Mahoney suggereert alvast dat het subsidiariteitsbeginsel toelaat de EU een 

eigen, ruimere, appreciatiemarge te gunnen.
452

 Hij koppelt dit bovendien aan 

de vaststelling dat het EHRM ook ten aanzien van de huidige partijen bij het 

EVRM meer ruimte laat voor de nationale eigenheid.
453

 Bijgevolg zou de 

eigenheid van de rechtsorde van de Unie ook zonder Bosphorus-doctrine 

                                                 
447 Zo stelt de Commissie in een Memorandum van 1979 over de toetreding van de 

Gemeenschappen tot het EVRM al dat “if respect for human rights is for a State an essential 

condition of membership of the Community, then it is only logical to bind the Communities 
themselves to respect such rights.” Door toe te treden tot het EVRM “[t]he Community would 

show its willingness to meet all objections calling into question the compatibility of its acts with 

fundamental rights.” (Commissie Memorandum van 4 april 1979, Accession of the  
Communities to the European Convention on Human Rights, Bulletin van de Europese 

Gemeenschappen, supplement 2/79, punten 14-16). Zie in dezelfde lijn: Commissie Memorandum 

van 19 november 1990, SEC(90) 2087 def., Bijlage II; VENETIË COMMISSIE, Comments on the 

Accession of the European Union/European Community to the European Convention on human 

rights, CDL(2007)096, 12 oktober 2007, §6; Resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 

2010 on the institutional aspects of the accession of the European Union to the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 2009/2241(INI), punt 

J. 
448 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 
Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 76-77. 
449 Resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2010 on the institutional aspects of the 
accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, 2009/2241(INI), §21. 
450 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 
Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 77. 
451 BENOIT-ROHMER, F., “Bienvenue aux enfants de Bosphorus : la Cour européenne des droits de 

l’homme et les organisations internationales”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 2009, 27-

31. 
452 Deze suggestie dateert van voor de benoeming van Paul Mahoney tot Britse rechter in 

Straatsburg ; MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about 
Human Rights Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 77. 
453 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 83, vn. 76. 
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beschermd worden via het co-respondent-mechanisme, de voorafgaande 

tussenkomst van het Hof van Justitie en het subsidiariteitsbeginsel. 

 

Nu de Bosphorus-doctrine enkel speelt waar de lidstaten geen discretionaire 

beleidsruimte genieten, is duidelijk dat de vraag naar haar voortbestaan minder 

pertinent is voor de categorie van de indirecte vorderingen met discretionaire 

bevoegdheid. Ook vóór de toetreding van de EU tot het EVRM geldt voor een 

zaak als M.S.S. reeds dat “where a Member State had some degree of 

discretion, its responsibility will be the same as if a purely domestic act had 

been at issue.”
454

 Niets lijkt erop te wijzen dat zulks na toetreding van de Unie 

tot het EVRM anders zal zijn. Zelfs de vraag of de EU de lidstaat daarbij nu als 

co-respondent kan bijstaan of niet heeft slechts een beperkte relevantie 

aangezien het bestaan van discretionaire beleidsruimte de Unie de 

mogelijkheid geeft zich daarachter te verschuilen om de eigen 

verantwoordelijkheid te ontlopen en het Unierecht in overeenstemming met de 

bepalingen van het EVRM te ontwikkelen. 

 

5.2.4. Besluit 

 

De toetreding van de EU tot het EVRM betekent niet automatisch dat het 

EHRM ook alle handelingen van de EU, inclusief de uitspraken van het Hof 

van Justitie, zal kunnen toetsen zoals het dat doet met de handelingen en 

normen van de lidstaten.
455

 Zo moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

enerzijds ‘directe vorderingen’ tegen handelingen van de EU zelf en anderzijds 

‘indirecte vorderingen’ tegen uitvoeringsmaatregelen van de lidstaten.
456

 Voor 

directe vordering kan de EU zelf als verwerende partij optreden. 

 

Voor indirecte vorderingen moet een tweede onderscheid worden gemaakt op 

basis van het al dan niet aanwezig zijn van enige beoordelingsvrijheid voor de 

lidstaten bij het uitvoeren van EU-recht. Waar een indirecte vordering 

betrekking heeft op een nationale uitvoeringsmaatregel waarvoor geen 

beoordelingsvrijheid bestaat, zal de lidstaat als verwerende partij optreden en 

kan de EU als co-respondent tussenkomen. In geval een indirecte vordering 

wordt ingesteld tegen een nationale uitvoeringsmaatregel waartoe de nationale 

overheid vanwege de EU niet verplicht is, is de situatie enigszins onduidelijk. 

Hoewel de tekst het co-respondent-mechanisme uitdrukkelijk verbindt met de 

                                                 
454 LOCK, T., “The ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European 
Courts”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals 2009, 379. 
455 VAN DE HEYNING, C. en LAWSON, R., “The EU as party to the European Convention of Human 

Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the 

European Court of Human Rights jurisprudence” in POPELIER, P., VAN DE HEYNING, C. en VAN 

NUFFEL, P. (eds.), Human rights protection in the European legal order: The interaction between 

the European and the national courts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 57. 
456 Zie: Joint communication from Presidents Costa and Skouris, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ 02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/%2002164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/%2002164A4C-0B63-44C3-80C7-FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJEU_EN.pdf
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indirecte vordering tegen uitvoeringsmaatregelen zonder beleidsmarge, valt 

evenmin uit te sluiten dat het co-respondent-mechanisme eveneens gebruikt 

kan worden voor indirecte vorderingen tegen uitvoeringsmaatregelen met 

beleidsmarge. 

 

Aldus is de invloed van de toetreding van de EU tot het EHRM op een zaak als 

M.S.S. t. België en Griekenland, die tot de laatste categorie behoort, moeilijk in 

te schatten. Nu het co-respondent-mechanisme het EHRM toelaat de lidstaat, 

en enkel de lidstaat, verantwoordelijk te stellen, lijkt het evenwel aannemelijk 

dat de EU ook in de toekomst de dans zal ontspringen, zelfs wanneer zij als co-

respondent zou kunnen optreden. 

 

Of en in welke vorm het vermoeden van equivalente bescherming ten voordele 

van de EU daarnaast behouden zal blijven, is nog onduidelijk en blijft een 

vraag van “judicial policy that remains entirely in the hands of the Strasbourg 

judges.”
457

 

 

 

6. DE INVLOED VAN SUPRANATIONALE 

RECHTSPRAAK OP HET DUBLIN-SYSTEEM 
 

Zoals hoger vermeld, vormt het Dublin-systeem een hoeksteen van het 

asielbeleid van de EU. Het vermoeden van veiligheid is op zijn beurt een 

belangrijke pijler waarop het Dublin-systeem rust: doordat de EU-lidstaten 

allemaal partij zijn bij het EVRM en het Vluchtelingenverdrag worden zij 

vermoed het beginsel van non-refoulement niet te schenden bij uitleveringen 

van asielzoekers aan EU-lidstaten.
458

 

 

De vraag stelt zich of het hier om een absoluut, dan wel om een weerlegbaar 

vermoeden gaat en wat de gevolgen zijn van de eventuele weerlegbaarheid.
459

 

Waar de tekst van de Dublin-II-Verordening zelf hierover geen duidelijkheid 

brengt, speelt recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie een 

belangrijke rol. 

 

Hieronder wordt eerst ingegaan op drie sleutelarresten van het EHRM. 

Vervolgens wordt de zaak N.S. t. Secretary of State en M.E. t. Refugee 

                                                 
457 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 83. 
458 Zie rechtsoverweging (2) Dublin-verordening; EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 
Griekenland, 30696/09, §255. 
459 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 5. 
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Applications Commissioner
460

 besproken, waarin het Hof van Justitie zich 

uitspreekt over de Dublin-II-Verordening. In een derde en laatste deel wordt 

tot slot een analyse gemaakt van de impact van de rechtspraak van beide hoven 

op het Dublin-systeem in het algemeen, op het vertrouwensbeginsel in het 

bijzonder en op de relatie tussen beide hoven. 

 

6.1. RECHTSPRAAK VAN HET EHRM MET BETREKKING TOT HET 

DUBLIN-SYSTEEM 
 

Wat het EHRM betreft kunnen drie belangrijke arresten worden aangemerkt 

waarin het Hof zich uitspreekt over het Dublin-systeem. In een eerste zaak uit 

2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, formuleert het EHRM voor het eerst het 

vermoeden van veiligheid als weerlegbaar.
461

 Een tweede arrest uit 2008, 

K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, bevestigt het principe van de weerlegbaarheid, 

maar de facto verschuift het evenwicht naar de niet-weerlegbaarheid.
462

 In 

M.S.S. t. België en Griekenland, een derde arrest uit 2011, bevestigt het EHRM 

uitdrukkelijk de weerlegbaarheid door tot de veroordeling van België te 

besluiten.
463

 

 

6.1.1. T.I. t. Verenigd Koninkrijk 

 

T.I. t. Verenigd Koninkrijk
464

 is de eerste zaak waarin het EHRM zich 

uitspreekt over het Dublin-systeem, toen nog in de vorm van de Dublin-

Overeenkomst. De zaak betreft een Sri Lankaan die aanvankelijk asiel 

aanvraagt in Duitsland na achtereenvolgens te zijn mishandeld door de 

Tamiltijgers (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) en door enkele 

overheidsofficieren die hem verdenken van banden met deze terroristische 

groepering. De Duitse overheid wijst zijn asielverzoek evenwel af nu de daden 

van het LTTE niet aan de Sri Lankaanse overheid kunnen worden 

toegerekend.
465

 Ook de mishandeling door overheidsofficieren wordt 

beschouwd als “excesses by individual officials” die niet aan de overheid toe te 

rekenen zijn. 

                                                 
460 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd. 
461 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. 
462 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 12. 
463 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09. 
464 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. 
465 Op dat ogenblik onderschrijft Duitsland, net als Frankrijk, nog de zogenaamde 

‘toerekenbaarheidstheorie’ (‘accountability theory’), waarbij handelingen slechts te beschouwen 

zijn als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag wanneer zij rechtstreeks te herleiden 

zijn tot gedrag, aanmoediging of tolerantie vanwege de overheid, of wanneer de overheid minstens 
onwillig was bescherming te verlenen. Ondertussen is hier middels  Europese 

minimumharmonisatie komaf mee gemaakt (MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: 

M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 2012, 7, vn. 35). 
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T.I. reist vervolgens via Italië naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij opnieuw 

een asielaanvraag indient. Hoewel het Verenigd Koninkrijk de 

vluchtelingenstatus ook toekent in geval van vervolging door niet-statelijke 

actoren,
466

 weigert de Secretary of State een onderzoek naar de grond van de 

zaak en beveelt hij de verwijdering van T.I. naar Duitsland, dat volgens de 

criteria van de Dublin-Overeenkomst verantwoordelijk is voor de behandeling 

van T.I.’s asielaanvraag. T.I. gaat vervolgens in beroep tegen die beslissing, tot 

in Straatsburg toe. 

 

Het EHRM oordeelt dat het Verenigd Koninkrijk artikel 3 EVRM niet 

geschonden heeft door T.I. naar Duitsland uit te wijzen, nu niet is aangetoond 

“that there is a real risk that Germany would expel the applicant to Sri Lanka 

in breach of Article 3 of the Convention.”
467

 Zo garandeert Duitsland dat T.I. 

niet onmiddellijk zal worden uitgezet en dat een nieuwe asielaanvraag kan 

worden ingediend. Hoewel het Hof erkent dat Duitsland anders omgaat met 

geweld veroorzaakt door niet-statelijke actoren, meent het dat dit verschil 

wordt gecompenseerd door het bestaan van een afzonderlijk voorschrift dat “to 

at least some extent” bescherming verleent aan “persons facing risk to life and 

limb from non-State agents, including groups acting in opposition to the 

Government, in addition to persons threatened by more general health and 

environmental risks.”
468

  

 

Hoewel het tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering besluit, benadrukt 

het EHRM in T.I. dat het Verenigd Koninkrijk bij de uitwijzing van 

asielzoekers verantwoordelijk blijft om een bescherming tegen een 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM te garanderen, ook wanneer het 

asielzoekers niet rechtstreeks naar hun land van oorsprong terugstuurt, maar 

onrechtstreeks naar een tussenliggend land (‘intermediary country’).
469

 

Bovendien stelt het Hof dat “the United Kingdom [cannot] rely automatically 

[…] on the arrangements made in the Dublin Convention concerning the 

attribution of responsibility between European countries for deciding asylum 

claims.”
470

 Zoals hoger gesteld mag de overdracht van bevoegdheden aan 

                                                 
466 In tegenstelling tot Duitsland gaat het Verenigd Koninkrijk ook dan al uit van wat de 

‘vervolgingstheorie’ (‘persecution theory’), kan worden genoemd, waarbij geweld vanwege niet-
statelijke actoren eveneens als vervolging kan worden aangemerkt (MORENO-LAX, V., 

“Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 2012, 7, vn 35). 
467 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. 
468 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98; artikel 56, §6 Gesetz über die 

Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet van 9 juli 1990, BGBl I 1990, 1354, 

1356. 
469 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. 
470 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98. Uit de in het arrest geciteerde 

Britse wetgeving blijkt ook hoe deze niet in een automatische verwijdering van asielzoekers 
volgens de Dublin-criteria voorziet. Section 2 van de Asylum and Immigration Act 1996 bepaalt 

dat een asielzoeker uit het Verenigd Koninkrijk mag verwijderd worden “if the Secretary of State 

has certified […] (a) that the person is not a national or citizen of the country or territory to which 
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internationale organisaties, of mutatis mutandis het sluiten van internationale 

overeenkomsten, er immers niet toe leiden dat verdragspartijen hun 

aansprakelijkheid onder het EVRM kunnen ontlopen in het domein van de 

overgedragen bevoegdheden.
471

 Op die manier stelt het Hof de 

weerlegbaarheid vast van het vermoeden van veiligheid waarrond het Dublin-

migratiesysteem is opgebouwd.
472

 

 

De uitspraak van het EHRM in T.I. t. Verenigd Koninkrijk stoelt 

ontegensprekelijk op een doorgedreven ‘empirisme’: het Hof gaat na of in het 

concrete geval van T.I. op basis van de materiële toestand in Duitsland een 

bescherming wordt geboden tegen rechtstreekse en onrechtstreekse 

refoulement.
473

 Het behoedt zich daarmee voor een doorgedreven formalisme, 

dat door sommige lidstaten wordt voorgestaan om automatische overdrachten 

binnen het Dublin-systeem te verantwoorden op basis van het formele 

lidmaatschap van alle lidstaten bij het Vluchtelingenverdrag en het EVRM, 

zonder de feitelijke verschillen op vlak van de geboden bescherming in acht te 

nemen.
474

 

 

Het EHRM schept evenwel geen duidelijkheid met betrekking tot welke 

concrete (empirische) factoren voorhanden moeten zijn om het vermoeden van 

veiligheid op te heffen.
475

 Sommige auteurs stellen dat naast de procedurele 

mogelijkheden van een asielzoeker in de verantwoordelijke lidstaat ook het 

materiële recht en de gangbare praktijk van de lidstaat moeten worden 

onderzocht.
476

 Anderen stellen dat een vermoeden van veiligheid 

                                                                                                           

he is to be sent; (b) that his life and liberty would not be threatened in that country or territory by 

reason of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political 
opinion; and (c) that the government of that country or territory would not send him to another 

country or territory otherwise than in accordance with the [Geneva] Convention.” Paragraaf 345 

van de Immigration Rules bepaalt daarnaast dat “if the Secretary of State is satisfied that there is a 

safe country to which an asylum applicant can be sent, his application will normally be refused 

without substantive consideration of his claim to refugee status. A safe country is one in which the 

life or freedom of the asylum applicant would not be threatened (within the meaning of Article 33 
of the [Geneva] Convention) and the government of which would not send the applicant elsewhere 

contrary to the principles of the [Geneva] Convention.” 
471 EHRM 7 maart 2000, T.I. t. Verenigd Koninkrijk, 43844/98; EHRM 18 februari 1999, Waite & 
Kennedy t. Duitsland, 26083/94, §67. 
472 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 
2012, 6. 
473 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 10; NOLL, G., “Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on 
the Occasion of Recent European Case Law”, Nordic Journal of International Law 2001, 177. 
474 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 10; NOLL, G., “Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on 

the Occasion of Recent European Case Law”, Nordic Journal of International Law 2001, 163. 
475 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 8. 
476 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 11; NOLL, G., “Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on 

the Occasion of Recent European Case Law”, Nordic Journal of International Law 2001, 179. 
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gerechtvaardigd is, op voorwaarde dat de betrokken asielzoeker de 

mogelijkheid heeft dit te weerleggen.
477

 MORENO-LAX merkt op dat het Hof 

immers stelt dat het Verenigd Koninkrijk “could not ‘rely automatically’ on 

the Dublin arrangements, which is different from preventing it from relying on 

them at all.”
478

 

 

Hierna wordt met ‘concrete’ of ‘materiële’ toetsing enerzijds en met 

‘abstracte’ of ‘formele’ toetsing anderzijds eveneens gerefereerd naar het hier 

gemaakte onderscheid tussen een empirisch respectievelijk formalistisch 

gegrond vermoeden van veiligheid. 

 

6.1.2. K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk 

 

In het arrest K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk
479

 (2008) bevestigt het EHRM dat 

de weerlegbaarheid van het vermoeden van veiligheid uit de Dublin-

Overeenkomst ook geldt voor de Dublin-II-Verordening.
480

 De zaak betreft een 

Iraniër die asiel aanvraagt in het Verenigd Koninkrijk na door Griekenland te 

zijn gereisd. Hoewel K.R.S. geen asielaanvraag in Griekenland heeft 

ingediend, kan het als verantwoordelijke lidstaat worden aangewezen volgens 

de Dublin-criteria nu K.R.S. via Griekenland de EU is binnengekomen.
481

 De 

Britse autoriteiten weigeren dan ook de asielaanvraag ten gronde te 

onderzoeken en verzoeken Griekenland K.R.S. over te nemen. 

 

Net als T.I. stelt ook K.R.S. tegen deze beslissing beroep in tot de zaak 

uiteindelijk voor het EHRM komt. Daar bekomt hij in afwachting van een 

uitspraak ten gronde een voorlopige maatregel die zijn overdracht naar 

Griekenland tijdelijk verhindert. 

 

Het Hof besluit vervolgens evenwel met unanimiteit tot de niet-

ontvankelijkheid via een als al te formalistisch bekritiseerde redenering, 

daarbij afwijkend van de meer empirische toetsing in T.I. t. Verenigd 

                                                 
477 BATTJES, H., “A Balance between Fairness and Efficiency? The Directive on International 

Protection and the Dublin Regulation”, EJML 2002, 188; MORENO-LAX, V., “Dismantling the 
Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 2012, 11. 
478 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 11. 
479 EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, 32733/08. 
480 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §343, waarin wordt 

verwezen naar EHRM 4 mei 2010, Stapleton t. Ierland, 56588/07, §30. 
481 Zie artikel 10, eerste lid Dublin-II-Verordening: “Wanneer is vastgesteld, aan de hand van 

bewijsmiddelen of indirect bewijs […] dat een asielzoeker op illegale wijze de grens van een 

lidstaat heeft overschreden via het land, de zee of de lucht of komende vanuit een derde land, dan 
berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek bij die lidstaat. Deze 

verantwoordelijkheid eindigt twaalf maanden na de datum waarop de illegale grensoverschrijding 

heeft plaatsgevonden.” 
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Koninkrijk.
482

 Hoewel het Hof nog uitdrukkelijk verwijst naar de bezorgdheid 

van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Amnesty International en de 

Noorse organisatie voor asielzoekers met betrekking tot de materiële situatie in 

Griekenland, stelt het dat “these concerns […] cannot be relied upon to 

prevent the United Kingdom from removing the present applicant to 

Greece.”
483

  

 

Een eerste argument voor het Hof om deze bezorgdheden terzijde te stellen, is 

de vaststelling dat Griekenland ‘momenteel’ geen asielzoekers naar Iran uitzet. 

Zonder in te gaan op de rechtvaardiging van dat vermoeden, stelt het Hof dat 

Griekenland immers moet geacht worden zijn verplichtingen onder de 

verschillende Europese richtlijnen na te leven. Bovendien, zo stelt het Hof, 

heeft het Verenigd Koninkrijk steeds de mogelijkheid de 

soevereiniteitsclausule van de Dublin-II-Verordening aan te wenden als 

Griekenland alsnog uitwijzingen naar Iran zou heropstarten. Hoe dit laatste 

K.R.S. ten goede zou komen na een eventuele overdracht aan Griekenland is 

evenwel onduidelijk. 

 

Hoewel Griekenland het Hof niet heeft geantwoord op een vraag naar de 

mogelijkheden om vanuit Griekenland een voorlopige maatregel bij het EHRM 

te vragen, verantwoordt het Hof daarnaast zijn oordeel door te wijzen op de 

mogelijkheid die K.R.S. daartoe in Griekenland zou moeten hebben. 

Vervolgens baseert het EHRM zich voornamelijk op de Griekse gebondenheid 

door (en niet op de al dan niet aanwezige naleving van) het EVRM.
484

 

 

Wat ten slotte de detentieomstandigheden van asielzoekers in Griekenland 

betreft, erkent het Hof dat “the objective information before it on conditions of 

detention in Greece is of some concern, not least given Greece’s obligations 

under Council Directive 2003/9/EC and Article 3 of the Convention.”
485

 ‘Om 

hoofdzakelijk dezelfde redenen’
486

 volstaat het evenwel dat daartegen voor de 

Griekse autoriteiten en vervolgens voor het EHRM kan worden opgetreden. 

Het is minstens opmerkelijk te noemen hoe het Hof hier de internationale en 

Europese verplichtingen van Griekenland enerzijds als verzwarende 

omstandigheid lijkt aan te halen (‘not least given Greece’s obligations’) om 

anderzijds net op de Griekse gebondenheid te steunen om het vertrouwen van 

het Verenigd Koninkrijk in de situatie in Griekenland te verantwoorden (‘for 

                                                 
482 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 
2012, 16. 
483 EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, 32733/08, 17. 
484 “The Court recalls in this connection that Greece, as a Contracting State, has undertaken to 
abide by its obligations and to secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms 

defined therein, including those guaranteed by Article 3.” (EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. 

Verenigd Koninkrijk, 32733/08, 18) 
485 EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, 32733/08, 18. 
486 Letterlijk: “for substantially the same reasons”. Het is onduidelijk naar welke concrete 

argumenten het Hof hier terugwijst.  
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substantially the same reasons’). Bovendien gaat het EHRM hier volstrekt 

voorbij aan de veroordeling die Griekenland in Luxemburg heeft opgelopen 

omwille van het uitblijven van een correcte omzetting van Richtlijn 

2003/9/EG.
487

  

 

Hoewel het Hof in K.R.S. herhaalt dat het vermoeden van veiligheid in 

principe kan worden weerlegd, wordt K.R.S. gezien als een versterking van de 

niet-weerlegbaarheid.
488

 Het Hof lijkt alsnog op te schuiven in de richting van 

een meer formalistische benadering door een quasi-automatisch beroep op het 

interstatelijk vertrouwen toe te laten.
489

 Zolang het tegendeel niet wordt 

bewezen mag Griekenland als verdragspartij, en bij uitbreiding als lid van de 

EU en als partij bij het Vluchtelingenverdrag, worden verondersteld de rechten 

en vrijheden uit het EVRM te respecteren, net als de verplichtingen van EU-

recht en de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag.
490

 

 

Verder kan nog worden opgemerkt hoe het EHRM zich in K.R.S. expliciet 

uitspreekt over de overeenstemming van het asielregime dat de Dublin-II-

Verordening creëert met de grondrechten: “[t]he Court observes, though, that 

the asylum regime so created protects fundamental rights, as regards both the 

substantive guarantees offered and the mechanisms controlling their 

observance.”
491

 De manier waarop het Hof het Dublin-systeem hier 

onderschrijft staat in schril contrast met de veroordeling van België in de zaak 

M.S.S. t. België en Griekenland
492

 omwille van het opvolgen van de Dublin-

voorschriften. 

 

6.1.3. M.S.S. t. België en Griekenland 

 

Zoals verder zal blijken, zorgt de zaak M.S.S. t. België en Griekenland
493

 

(2011) zowel in de rechtspraak van het EHRM als voor het Dublin-systeem 

voor een kantelpunt. In een gelijkaardige zaak als K.R.S. komt het Hof tot een 

volledig ander oordeel.
494

 

 

 

 

                                                 
487 HvJ 19 april 2007, Commissie t. Griekenland, C-72/06, Jurispr. 2007 Blz. I-00057; CLAYTON, 
G., “Asylum Seekers in Europe : M.S.S. v Belgium and Greece”, HRLR 2011, 761. 
488 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 12. 
489 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 12. 
490 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 
2012, 16. 
491 EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, 32733/08, 16. 
492 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland en Griekenland, 30696/09. 
493 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09. 
494 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 

2012, 16. 
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a. Feiten 

 

De zaak betreft een tolk die Afghanistan begin 2008 ontvlucht nadat de 

Taliban een aanslag op zijn leven zou hebben gepleegd. Hij komt de EU 

binnen via Griekenland, waar zijn vingerafdrukken worden genomen, maar 

waar hij geen asiel aanvraagt. Hij reist vervolgens via Frankrijk door naar 

België, waar hij in februari 2009 wel een asielaanvraag indient. Uit een 

controle van zijn vingerafdrukken met het Eurodac-systeem blijkt evenwel dat 

M.S.S. reeds in Griekenland is geweest. De Belgische autoriteiten weigeren 

dan ook een onderzoek ten gronde van zijn asielaanvraag en verzoeken 

Griekenland M.S.S. over te nemen.
495

  

 

M.S.S. gaat tevergeefs in beroep tegen de uitwijzingsbeslissing: de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wijst zijn aanvraag af op basis van procedurele 

argumenten, zonder de grond van de zaak te onderzoeken. Opmerkelijk is dat 

ook het EHRM, in tegenstelling tot wat bij K.R.S. gebeurt, weigert België bij 

wijze van voorlopige maatregel te gebieden de uitzetting van M.S.S. op te 

schorten. In lijn van de uiteindelijke uitspraak in K.R.S. baseert het Hof zich 

daarvoor op “[the] confidence that Greece would honour its obligations under 

the Convention and comply with EU legislation on asylum.”
496

 Het EHRM 

vraagt evenwel op de hoogte te worden gehouden van het verloop van een 

eventuele asielaanvraag in Griekenland.
497

 Later zal het EHRM ten aanzien 

van Griekenland wel tot een voorlopige maatregel besluiten om een eventuele 

uitzetting van M.S.S. uit Griekenland tijdelijk te verhinderen.
498

 

 

Bij aankomst in Griekenland wordt M.S.S. onmiddellijk opgesloten in een 

gebouw vlakbij de luchthaven, waar hij samen met twintig anderen in een 

kleine ruimte wordt ondergebracht. Hij heeft er slechts toegang tot het toilet 

mits toestemming van de bewakers, mag niet buitenkomen, krijgt bijzonder 

weinig te eten en moet er slapen op een vuile matras of zelfs op de grond. Als 

hij na vier dagen wordt vrijgelaten, krijgt hij een zogenaamde roze kaart, die 

hem toelaat werk te zoeken, en wordt hij verzocht binnen twee dagen zijn 

adres te melden op het Attica hoofdkwartier van de politie zodat hij op de 

hoogte kan worden gehouden van het verdere verloop van zijn asielaanvraag. 

In de overtuiging dat een thuisadres een voorwaarde vormt voor zijn 

asielaanvraag, voegt M.S.S. zich bij gebrek aan woonplaats en 

bestaansmiddelen vervolgens bij een groep Afghaanse asielzoekers in een park 

zonder zijn (onbestaande) woonplaats aan de politie te melden. 

 

                                                 
495 Net als in K.R.S. kan Griekenland immers als verantwoordelijke lidstaat worden aangewezen op 

basis van artikel 10, lid 1 van de Dublin-II-Verordening. 
496 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §32. 
497 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §32. 
498 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §40. 
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M.S.S. wordt vervolgens, begin augustus 2009, gearresteerd bij een poging 

Griekenland te ontvluchten met valse papieren. Hij wordt zeven dagen 

opgesloten in dezelfde erbarmelijke omstandigheden als voordien en zou 

daarbij mishandeld zijn door de bewakers. Het Ministerie van openbare orde 

vaardigt vervolgens een besluit uit dat stelt dat M.S.S. voorwerp uitmaakt van 

een uitzettingsprocedure, en dat hij in afwachting daarvan kan worden 

vrijgelaten.
499

 De uitzettingsbeslissing wordt later ingetrokken omdat M.S.S. 

vooraf asiel heeft aangevraagd. 

 

Eind 2009 hernieuwt M.S.S. zijn roze kaart bij de politie en laat hij weten dat 

hij nergens terecht kan. Wanneer het ministerie van gezondheid begin 2010 

een geschikt onderkomen vindt voor M.S.S. wordt hij daarvan echter niet op 

de hoogte gebracht bij gebrek aan bekende verblijfplaats. 

 

In juni 2010 vernieuwt M.S.S. nogmaals zijn roze kaart, waarbij hem 

schriftelijk wordt verzocht op 2 juli aanwezig te zijn voor een onderhoud met 

de politie. Hij mist deze afspraak, naar eigen zeggen omdat de betrokken tolk 

hem hiervan niet op de hoogte bracht. Bij een nieuwe poging Griekenland te 

ontvluchten, wordt hij aangehouden door de Griekse autoriteiten die hem op 

onregelmatige wijze naar Turkije proberen uit te wijzen.
500

 

 

De Grote Kamer van het EHRM besluit uiteindelijk tot een veroordeling van 

België en Griekenland voor een schending van artikel 3 EVRM en van artikel 

13 EVRM in samenhang gelezen met artikel 3 EVRM.  

 

b. Veroordeling van Griekenland 

 

Griekenland wordt schuldig bevonden aan een directe schending van artikel 3 

EVRM omwille van zowel de detentie- als de levensomstandigheden waaraan 

M.S.S. is blootgesteld. Hoewel het Hof erkent dat de lidstaten aan de 

buitengrenzen van de EU met een disproportioneel aantal asielaanvragen te 

kampen krijgen, stelt het dat “having regard to the absolute character of 

Article 3, that cannot absolve a State of its obligations under that 

provision.”
501

 

 

De redenering van het Hof in verband met de verantwoordelijkheid van 

Griekenland voor de schending van artikel 3 EVRM bevat een aantal 

opvallende elementen. Zo baseert het EHRM zich, in tegenstelling tot bij 

K.R.S., voor M.S.S. net uitgebreid op de rapporten van internationale en non-

                                                 
499 De Griekse autoriteiten geloven immers dat M.S.S. niet zal onderduiken en geen bedreiging 

voor de openbare orde vormt (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, 

§46.)  
500 Daarin schijnbaar slechts gestopt door de aanwezigheid van Turkse politie (EHRM 21 januari 

2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §53). 
501 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §223. 
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gouvernementele organisaties om de omstandigheden in Griekenland te 

kunnen beoordelen.
502

 Daarnaast herhaalt het Hof dat artikel 3 EVRM de 

verdragspartijen geen verplichting oplegt om iedereen binnen hun rechtsgebied 

van onderdak te voorzien, maar voegt het daaraan toe dat “the obligation to 

provide accommodation and decent material conditions to impoverished 

asylum seekers has now entered into positive law.”
503

 Gezien de specifieke 

onveiligheid en kwetsbaarheid van de situatie waarin asielzoekers zich in 

Griekenland bevinden, oordeelt het Hof daarenboven dat de Griekse 

autoriteiten niet hadden moeten wachten op een initiatief van M.S.S., maar dat 

de staat zelf als verdragspartij positieve maatregelen had moeten nemen om 

aan zijn situatie te verhelpen.
504

 

 

Daarnaast veroordeelt het Hof Griekenland ook voor een schending van artikel 

13 EVRM, in samenhang met artikel 3 EVRM omwille van de enorme 

structurele tekortkomingen van de Griekse asielprocedure. Volgens het Hof 

maken asielzoekers bijzonder weinig kans op een ernstig onderzoek van hun 

aanvraag en hun klachten. Het merkt op dat “in the absence of an effective 

remedy, at the end of the day [asylum seekers] are not protected against 

arbitrary removal back to their countries of origin.”
505

 

 

c. Veroordeling van België 

 

Hoewel de veroordeling van Griekenland een belangrijke impact heeft op de 

standaarden voor de behandeling van asielzoekers in Europa
506

 ligt het belang 

van M.S.S. voor het asielbeleid van de EU voornamelijk in de veroordeling van 

België, dat zich in de behandeling van M.S.S. in hoofdzaak heeft laten leiden 

door de bepalingen van de Dublin-II-Verordening. De veroordeling van België 

is net als die van Griekenland drieledig. Het Hof besluit met name tot een 

                                                 
502 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§226-230 en 255-262; 

MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 2012, 

22. 
503 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§249-250. 
504 Moreno-Lax legt hierbij een verband met het beginsel van internationaal recht waarop het 

Internationaal Gerechtshof zich baseert in de Corfu Channel case. In die zaak besluit het 
Gerechtshof tot de internationale verantwoordelijkheid van Albanië voor de aanvaring van twee 

Britse schepen met mijnen in de Straat van Corfu, waarbij verschillende doden en gewonden zijn 
gevallen. Aanleiding tot de internationale verantwoordelijk is dat de Albanese overheid op de 

hoogte was van de aanwezigheid van de mijnen en niets deed om de aanvaring van de Britse 

schepen te voorkomen. (IGH, Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Judgment, ICJ 
Reports 1949, 4) Op dezelfde wijze vormt het uitblijven van enige actie in hoofde van Griekenland 

een schending van het EVRM “given the particular state of insecurity and vulnerability in which 

asylum seekers are known to live in Greece” (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 
Griekenland, 30696/09, §259; MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. 

Belgium and Greece”, EJML 2012, 23, vn. 129). 
505 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §300. 
506 Zie voor een bespreking van de impact van M.S.S. op asielprocedures, levensomstandigheden 

van asielzoekers en de behandeling van asielzoekers als een ‘kwetsbare groep’: CLAYTON, G., 

“Asylum Seekers in Europe : M.S.S. v Belgium and Greece”, HRLR 2011, 763-770. 
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(onrechtstreekse) schending van het EVRM omwille van het blootstellen van 

de verzoeker aan de risico’s die voortvloeien uit de tekortkoming van de 

Griekse asielprocedure, omwille van het blootstellen van de verzoeker aan 

detentie- en levensomstandigheden in strijd met artikel 3 EVRM en omwille 

van het gebrek aan daadwerkelijk rechtsmiddel tegen de uitwijzingsbeslissing 

(artikel 13 EVRM). 

 

 c.1. Het blootstellen aan de risico’s uit de tekortkomingen van de 

 Griekse asielprocedure 

 

Het EHRM maakt allereerst duidelijk dat het vermoeden van equivalente 

bescherming uit de zaak Bosphorus niet van toepassing is in M.S.S. t. België en 

Griekenland nu de soevereiniteitsclausule van de Dublin-II-Verordening de 

Belgische overheid voldoende beleidsmarge gaf de uitwijzing van asielzoekers 

naar Griekenland op te schorten.
507

 

  

Waar het Hof in K.R.S. nog oordeelde dat het vermoeden van veiligheid niet 

was weerlegd, stelt het nu dat er voldoende nieuwe elementen voorhanden zijn 

om een weerlegging te aanvaarden. Zo verwijst het Hof naar een reeks nieuwe 

rapporten met betrekking tot de situatie in Griekenland en naar een brief 

waarin de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen de Belgische minister 

voor immigratie verzocht heeft de overdrachten naar Griekenland op te 

schorten.
508

 Ook verwijst het EHRM naar de Dublin-hervormingsvoorstellen 

van de Europese Commissie waarin een tijdelijk opschortingsmechanisme 

wordt voorzien voor overdrachten van asielzoekers naar lidstaten die niet in 

staat blijken een toereikende bescherming van fundamentele rechten te 

garanderen.
509

  

 

Hoewel de Belgische regering aantoont dat het de soevereiniteitsclausule in 

andere zaken wel degelijk gebruikt,
510

 oordeelt het Hof dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken de Dublin-II-Verordening systematisch toepast om 

asielzoekers naar Griekenland uit te zetten “without so much as considering 

the possibility of making an exception.”
511

 

 

Opmerkelijk zijn de verdere verschillen met de zaak K.R.S. Zo is het Hof in 

M.S.S. niet van oordeel dat de diplomatieke garanties die België van 

Griekenland bekomt voldoende zijn om het vermoeden van veiligheid verder 

                                                 
507 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §338. 
508 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§347-349. 
509 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §350. 
510 De Belgische regering werpt tien voorbeelden op van het gebruik van de 

soevereiniteitsclausule. In zeven gevallen lag de aanwezigheid van een familielid in België aan de 

basis van het gebruik van de clausule, in twee gevallen betrof het gezondheidsproblemen en in één 
geval was de asielzoeker minderjarig (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 

30696/09, §327).   
511 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §352. 
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te onderbouwen.
512

 Waar het EHRM in K.R.S. wel tot een voorlopige 

maatregel besloot, stelt het Hof in M.S.S. dat de weigering van een voorlopige 

maatregel toe te schrijven is aan het feit dat het Hof in dat soort zaken een 

snelle beslissing moet nemen, zonder een onderzoek naar de grond van de zaak 

en vaak met maar een beperkte toegang tot de nodige kennis.
513

 De 

verdragspartijen kunnen daaruit evenwel geen oordeel ten gronde afleiden.
514

  

 

Ten slotte stelt het Hof dat de normale gang van zaken waarbij asielzoekers 

enkel tegen Griekenland beroep zouden instellen bij het EHRM na een 

uitputting van de interne rechtsmiddelen, in casu niet gevolgd dient te worden 

nu “its analysis of the obstacles facing asylum seekers in Greece clearly shows 

that applications lodged there at this point in time are illusory.”
515

 België wist 

dan ook, of had moeten weten, dat M.S.S. geen garantie had op een ernstig 

onderzoek van zijn asielaanvraag door de Griekse autoriteiten.
516

 Het Hof stelt 

dan ook een schending van artikel 3 EVRM vast door de overdracht van 

M.S.S. naar Griekenland. 

 

 c.2. Het blootstellen aan detentie- en levensomstandigheden strijdig 

 met artikel 3 EVRM 

 

Het EHRM veroordeelt België niet alleen voor het risico op onrechtstreekse 

refoulement door Griekenland, maar ook op basis van het risico van 

rechtstreekse refoulement naar Griekenland.
517

 Het Hof baseert zich daarvoor 

op de Soering-doctrine.
518

 Nu het EHRM de detentie- en 

levensomstandigheden in Griekenland in strijd met artikel 3 EVRM verklaart  

en van oordeel is dat de Belgische autoriteiten van deze omstandigheden op de 

hoogte waren of diende te zijn,
519

 concludeert het Hof dat België “knowingly 

                                                 
512 Judge Bratza merkt daarover in zijn partly dissenting opinion op dat “[i]t is true that the 
assurances of the kind sought by the United Kingdom authorities in the K.R.S. case after interim 

measures had been applied and after specific questions had been put by the Court to the 

respondent Government, were not sought by the Belgian authorities in the present case. However, 
the assurances given in K.R.S. were similarly of a general nature and were not addressed to the 

individual circumstances of the applicant in the case.” (Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij 
EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §12). 
513 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §355. 
514 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §355. 
515 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §357. 
516 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §358. 
517 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 
2012, 26. 
518 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §365, met verwijzing naar 

EHRM 7 juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §§90-91. 
519 Opvallend is ook hier de bewijswaarde die het Hof toekent aan algemene informatie met 

betrekking tot de situatie in een bepaald land (MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: 

M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 2012, 27).  
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exposed [M.S.S.] to conditions of detention and living conditions that 

amounted to degrading treatment.”
520

 

 

 c.3. De afwezigheid van een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen het 

 overdrachtsbesluit 

 

Het EHRM stelt ook een schending door België vast van artikel 13 EVRM in 

samenhang met artikel 3 EVRM omwille van de tekortkoming van de 

Belgische Dublin-procedure. Zo wijst het Hof er bij het onderzoeken van de 

eisen onder artikel 3 EVRM op dat België de Dublin-II-Verordening 

automatisch toepast om asielzoekers naar Griekenland over te brengen zonder 

de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen te onderzoeken.
521

 Daarbij 

worden de rechten van verdediging van verzoekers die het risico lopen te 

worden overgedragen tot een minimum herleid en wordt de omvang van de 

toetsing van het risico op refoulement beperkt tot “verifying whether the 

persons concerned had produced concrete proof of the irreparable nature of 

the damage that might result from the alleged potential violation of Article 

3.”
522

 Op die manier wordt de bewijslast voor een verzoeker sterk verhoogd. 

Daarnaast worden asielzoekers geconfronteerd met een hele resem praktische 

moeilijkheden
523

 en heeft een beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen schorsende werking.
524

 

 

Het EHRM stelt nog dat Griekenland 1000 euro morele schadevergoeding 

moet betalen en 4725 euro voor kosten en uitgaven. België moet met 24900 

euro morele schadevergoeding en 7350 euro voor kosten en uitgaven 

opvallend meer betalen dan Griekenland. 

 

 

 

 

                                                 
520 De veroordeling van België kan worden beschouwd als een toepassing van het beginsel van 
internationaal recht waarop het Internationaal Gerechtshof zich in de Corfu Channel case baseert. 

Zowel in de Corfu Channel case als in M.S.S. wordt immers tot een veroordeling besloten op basis 

van het met kennis van zaken (‘knowingly’) niet-voorkomen van respectievelijk de aanvaring van 
twee Britse schepen met mijnen in de Straat van Corfu en het blootstellen van M.S.S. aan de 

detentieomstandigheden, de levensomstandigheden en het risico op refoulement wegens de 
tekortkomingen van de asielprocedure in Griekenland. (IGH, Corfu Channel (United Kingdom v. 

Albania), Judgment, ICJ Reports 1949, 4; EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, 30696/09, §§367-368; GOODWIN-GILL, G., “The Right to Seek Asylum: Interception 
at Sea and the Principle of Non-Refoulement”, International Journal of Refugee Law 2011, 453-

454). 
521 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§352 en 366. 
522 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §389. 
523 Zo wordt M.S.S.’ vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging afgewezen omwille van zijn 

afwezigheid. De zitting wordt echter een uur na het indienen van de vordering in Brussel 
gehouden, terwijl het kantoor van M.S.S.’ advocaat 130 km verder gelegen is. Zie: EHRM 21 

januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§22, 372, 392. 
524 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §386. 
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d. Het EHRM op glad ijs? 

 

 d.1. Kritiek op de beslissing van het EHRM  

 

Enige kritiek op deze beslissing is niet uitgebleven. Rechter Bratza merkt in 

zijn Partly Dissenting Opinion reeds op hoe het Hof de redenering in K.R.S. t. 

Verenigd Koninkrijk in M.S.S systematisch omkeert.
525

 Hij wijst er bovendien 

op dat de uitspraak in K.R.S. bij unanimiteit werd genomen, dateert van minder 

dan zes maanden voor de uitwijzing van M.S.S. en ook andere nationale 

overheden en het EHRM zelf tot inspiratie heeft gestrekt bij het afwijzen van 

verscheidene verzoeken om voorlopige maatregelen.
526

 Als abstractie wordt 

gemaakt van de informatie die reeds publiekelijk bekend was op het ogenblik 

van de uitspraak in K.R.S. en van de informatie die pas na de beslissing tot 

overdracht van M.S.S. bekend werd, blijft er volgens Bratza te weinige ‘nieuwe 

informatie’ over om de redenering uit K.R.S. te veranderen.
527

 Ook de 

geplande hervorming van het Dublin-systeem vindt Bratza een onterecht 

argument om de wijzigende houding van het Hof te verklaren.
528

 Dat de 

hervorming nog steeds niet is doorgevoerd en het tijdelijk 

opschortingsmechanisme volledig van de tafel is, kan zijn argument enkel 

versterken. Hoewel het vanuit mensenrechtelijk oogpunt als positief kan 

worden beschouwd dat het Hof in M.S.S. opnieuw afstand neemt van het 

formalisme uit K.R.S., is het inderdaad maar de vraag hoe de Belgische 

overheid deze ommekeer in de rechtspraak van het EHRM had kunnen 

voorzien.
529

 

 

Een volgende vraag is of het Hof in K.R.S. niet alleen België op het verkeerde 

been heeft gezet, maar ook de EU als geheel. Zoals hoger aangehaald vormt 

K.R.S. niet alleen een versterkte basis van het vermoeden van veiligheid, maar 

bevat het arrest ook een expliciete erkenning van de overeenstemming van het 

Dublin-regime met de grondrechten.
530

 De uitspraak van het EHRM in M.S.S. 

versterkt evenwel de primauteit van het non-refoulement-beginsel over 

interstatelijk vertrouwen, ten koste van maatregelen die zuiver gericht zijn op 

                                                 
525 Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 
Griekenland, 30696/09. 
526 Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, 30696/09, §§1 en 6. 
527 Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, 30696/09, §§7-9. 
528 Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 
Griekenland, 30696/09, §10. 
529 MAIANI, F. en NERAUDAU, E., “L’arrêt M.S.S/Grèce et Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 

2011. De la détermination de l’Etat responsable selon Dublin à la responsabilité des Etats 
membres en matière de protection des droits fondamentaux”, Revue du droit des étrangers 2011 

nr. 162, 7. 
530 EHRM 2 december 2008, K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk, 32733/08, 16. 
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de efficiënte van immigratiecontrole.
531

 De vraag is dan ook wat dit betekent 

voor Dublin als systeem.  

 

Hoewel het Hof de nood aan een snelle beslissing zonder een onderzoek naar 

de grond van de zaak aanhaalt om de weigering van een voorlopige maatregel 

tegen België te verklaren, blijkt impliciet hoe het dezelfde argumenten 

verwerpt voor het Dublin-systeem. Ook Dublin is gebaseerd op een snelle 

beslissing zonder de grond van de zaak te onderzoeken, maar de lidstaten 

kunnen zich een gelijkaardige vergissing klaarblijkelijk niet permitteren. Op de 

vraag wat het Dublin-systeem nog waard is als beslissingen niet langer ‘snel’ 

en ‘zonder onderzoek naar de grond van de zaak’ mogen worden genomen, 

wordt hieronder dieper ingegaan.  

 

Wat de billijke genoegdoening betreft, valt allereerst op hoe België voor de 

‘onrechtstreekse’ schending van het EVRM een veelvoud aan morele 

schadevergoeding moet betalen in vergelijking met de ‘rechtstreekse’ 

schending van Griekenland.
532

 Naast rechter Bratza is ook rechter Sajó het niet 

eens met de omvang van het door België verschuldigde bedrag.
533

 Daarnaast 

concludeert het EHRM dat het de taak is van Griekenland om “without delay, 

to proceed with an examination of the merits of the applicant’s asylum request 

that meets the requirements of the Convention.”
534

 Bossuyt wijst erop dat het 

Hof hier een beslissing neemt die overeenstemt met het door België genomen 

besluit waarvoor het een schending van artikel 3 EVRM vaststelt.
535

 

 

Bossuyt merkt verder op dat de soevereiniteitsclausule, zoals ook de benaming 

aangeeft, geen recht betreft waarop de asielzoeker zich kan beroepen, maar een 

recht voor de staat om verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.
536

 De 

clausule zou nooit bedoeld zijn om te verhinderen dat een asielzoeker wordt 

overgedragen naar een lidstaat die zijn internationale verplichtingen niet 

nakomt.
537

 Waar rechter Thomassen in Said t. Nederland opmerkt dat rechters 

                                                 
531 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML 
2012, 28. 
532 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 

by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 
of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 597. 
533 Zie: Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion Judge Sajó bij EHRM 21 januari 2011, 
M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09. 
534 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §402. 
535 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 
by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 597. 
536 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 

by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 588. 
537 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 
by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 588. Zie in dezelfde lijn de oproep van 

Mallia dat “there must exist something stronger than the sovereignty clause in order to rectify the 
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zich inzake asielzaken op glad ijs begaven, wordt met betrekking tot M.S.S. t. 

België en Griekenland dan ook gesteld dat het EHRM volledig door het ijs is 

gezakt.
538

 

 

 d.2. Nuancering van de kritiek 

 

Toch moet bovenstaande kritiek worden genuanceerd. Zowel op vlak van 

voorlopige maatregelen als op vlak van de billijke genoegdoening, gaat de 

stelling dat het Hof België de fouten verwijt die het zelf maakt niet helemaal 

op. Wat de voorlopige maatregelen betreft, merkt het EHRM zelfs op dat een 

voorlopige maatregel “will be a protective measure which on no account 

prejudges the examination of the application under Article 34 of the 

Convention.”
539

 Daarmee zegt het EHRM niet alleen duidelijk dat België zich 

niet op het oordeel van het Hof kon baseren om de eigen beslissing te 

verantwoorden, maar verwijst het ook naar de mogelijkheid dat een beroep ten 

gronde tot een andere uitkomst kan leiden. Het eventueel ‘foute’ oordeel van 

het Hof is daarmee niet definitief, terwijl de uitwijzing door de Belgische 

overheid dat, eens het kwaad geschied, wel is. Daarnaast heeft het Hof, in 

tegenstelling tot België dat het asielverzoek van M.S.S. zelf had kunnen 

behandelen, op vlak van de billijke genoegdoening weinig andere keuze dan 

Griekenland te gebieden de asielaanvraag te onderzoeken. 

 

Vervolgens moet worden opgemerkt hoe ondanks bovenstaande kritische 

bemerkingen van rechters Sajó en Bratza, beide rechters zicht wel uitdrukkelijk 

akkoord verklaren met de schending van artikel 13 EVRM omwille van “a 

series of deficiencies in Belgium’s own system of remedies in respect of 

expulsion orders which are arguably claimed to violate an applicant’s rights 

under Articles 2 or 3 of the Convention.”
540

 Tot de schending door België van 

artikel 3 EVRM wordt bovendien besloten door vijftien en zestien van de 

zeventien rechters.
541

  

 

                                                                                                           

Dublin Regulation’s onerous effect on EU border Member States [since] the invocation of the 

sovereignty clause does not depend upon the State of the asylum-seeker’s first entry.” (MALLIA, P., 
“Case of M.S.S. v. Belgium and Greece: A Catalyst in the Re-Thinking of the Dublin II 

Regulation”, Refugee Survey Quarterly 2011 nr. 3, 126). 
538 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 

by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 597. 
539 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §355. 
540 Partly Dissenting Opinion Judge Bratza bij EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, 30696/09, §15. Sajó heeft het over “systemic problem in the Belgian deportation 
procedure.” (Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion Judge Sajó bij EHRM 21 januari 

2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09). 
541 Rechter Sajó onderschrijft de schending van artikel 3 EVRM wel omwille van het blootstellen 
van een asielzoeker aan de tekortkomingen in de Griekse asielprocedure, maar niet omwille het 

blootstellen van een asielzoekers aan de detentie- en levensomstandigheden in Griekenland. 

Rechter Bratza onderschrijft geen van beide schendingen. 
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Een andere nuance die bij bovenstaande kritiek kan worden gemaakt, vloeit 

voort uit de kritische evaluatie van het oordeel van het EHRM in K.R.S. In 

M.S.S. verlaat het EHRM immers de al te formalistische beoordeling en sluit 

het opnieuw aan bij de empirisiche aanpak uit T.I. t. Verenigd Koninkrijk. 

 

Zoals verder zal blijken, lijkt ook de kritiek van Bossuyt met betrekking tot het 

oneigenlijke gebruik van de soevereiniteitsclausule waartoe het EHRM de 

lidstaten zou dwingen enigszins voorbarig. Het Hof van Justitie verduidelijkt 

immers dat wanneer het vermoeden van veiligheid is geschonden in de regel 

niet de soevereiniteitsclausule moet worden aangewend, maar wel de overige 

Dublin-criteria.
542

 Slechts wanneer de procedure om de verantwoordelijke 

lidstaat te bepalen onredelijk lang zou duren, verplicht het Hof van Justitie de 

lidstaten gebruik te maken van de soevereiniteitsclausule om een overdracht 

van asielzoekers te verhinderen.
 543

  

 

M.S.S. geeft niet alleen aanleiding tot kritiek. Anderen stellen immers dat de 

rol van het EHRM en de impact op het asielbeleid van de EU en de lidstaten 

noodzakelijk zijn.
544

 Hoger is al gebleken dat er een aantal vraagtekens te 

plaatsen zijn bij het asielbeleid van de EU.  Een te streng immigratiebeleid kan 

tot een “Fortress Europe” leiden waarbij nationale overheden bijzondere 

rechten, vrijheden en privileges toekennen aan al wie het Europees 

burgerschap heeft.
545

 De rechten van onderdanen van derde landen zouden 

daarentegen sterk worden beperkt.
546

 Bovendien zorgt het migratiesysteem van 

de EU ook tussen de lidstaten zelf voor ongelijkheid.
547

 De lidstaten aan de 

buitengrenzen van de EU ondervinden immers een veel grotere belasting aan 

het in stand houden van een gemeenschappelijk migratiesysteem.
548

 

                                                 
542 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §107. 
543 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §108. 
544 Zie bijvoorbeeld BATTJES, DEMBOUR, DE HART, FARAHAT, SPIJKERBOER, en VAN WALSUM in 

“Introduction: The European Court of Human Rights and Immigration: Limits and Possibilities”, 

EJML 2009, 199 
545 LUEDTKE, A., “Uncovering European Union immigration legislation: policy dynamics and out-

comes”, International Migration, 2011, 2. 
546 LUEDTKE, A., “Uncovering European Union immigration legislation: policy dynamics and out-

comes”, International Migration, 2011, 2. 
547 MOLE, N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of 
Europe Publishing, 2007, 14-15; MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. 

Belgium and Greece”, EJML 2012, 29. 
548 Het EHRM stelt in M.S.S. t. België en Griekenland dat 88% van de asielzoekers die in 2008 de 

Europese Unie binnenkwamen dat via Griekenland deden (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. 

België en Griekenland, 30696/09, §125). Opvallend is dat uit het rapport van de Hoge 

Commissaris voor de Vluchtelingen waar het Hof naar verwijst, blijkt dat Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Italië en België in 2009 meer asielaanvragen behandelen dan 

Griekenland. Ook wanneer rekening wordt gekeken naar het aantal asielaanvragen in verhouding 

tot het aantal inwoners is de belasting van Griekenland eerder vergelijkbaar met die van België, 
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6.2. RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EU MET 

BETREKKING TOT HET DUBLIN-SYSTEEM: N.S. T. SECRETARY OF STATE 
 

De vraag stelt zich of de uitspraak van het EHRM in M.S.S. zich zal 

ontwikkelen tot een katalysator in het hervormingsproces van het Europese 

asiel- en migratiebeleid waarbij aan bovenstaande kritieken zal worden 

beantwoord. De start van dit hervormingsproces dateert al van voor de 

uitspraak van het EHRM in M.S.S. en wordt in het arrest zelf door het Hof 

aangehaald als een bijkomend element om te besluiten dat België niet 

blindelings kon vertrouwen op de correcte behandeling van asielaanvragen in 

Griekenland.
549

  

 

Hoewel M.S.S. de Dublin-overdrachten in vraag stelt, geeft het EHRM niet op 

alle vragen meteen een antwoord. Zo blijft enerzijds onduidelijk of en hoe het 

respect voor de mensenrechten verzoend kan worden met de integriteit en de 

effectiviteit van het Dublin-systeem, terwijl het Hof zich anderzijds niet 

uitspreekt over de gevolgen van een verbod om asielzoekers over te dragen: 

moet een lidstaat de asielaanvraag dan zelf behandelen of mag het de overige 

criteria uit de Dublin-II-Verordening gebruiken om een andere 

verantwoordelijke lidstaat aan te wijzen?
550

 

 

Het is niet in de hervorming van het CEAS, maar via het Hof van Justitie dat 

de eerste concrete verandering in het Dublin-systeem zich manifesteert. In de 

gevoegde zaken N.S. t. Secretary of State en M.E. t. Refugee Applications 

Commissioner
551

 bevestigt het Hof van Justitie de uitspraak van het EHRM in 

M.S.S. t. België en Griekenland.
552

 

 

6.2.1. Feiten 

 

Net als M.S.S. is ook N.S. een Afghaanse asielzoeker die de EU via 

Griekenland is binnengekomen, zonder om asiel te verzoeken. In september 

                                                                                                           

terwijl onder meer Zweden, maar vooral Malta en Cyprus een veel grotere belasting ondervinden. 

Het rapport verduidelijkt wel dat de lagere cijfers voor Griekenland deels te wijten zijn aan de 
gebrekkige verwerking van asielaanvragen (UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Asylum 

Levels and Trends in Industrialized Countries 2009, http://www.unhcr.org/4ba7341a9.html). Zie 
voor de meest recente rapporten van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen: 

http://www.unhcr.org/4d8c5b109.html (2010), http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html (2011) en 

http://www.unhcr.org/5149b81e9.html (2012). 
549 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §350. 
550 DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 

2012, 1741. 
551 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd. 
552 PICHERAL, C. en SURREL, H., “Les juridictions de l’Union Européenne et les droits 

fondamentaux – Chronique de jurisprudence (2011)”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 

2012, 891. 

http://www.unhcr.org/4ba7341a9.html
http://www.unhcr.org/4d8c5b109.html
http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html
http://www.unhcr.org/5149b81e9.html
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2008 wordt hij daar aangehouden. Na vier dagen laten de Griekse autoriteiten 

hem vrij en geven ze hem het bevel het Griekse grondgebied binnen 30 dagen 

te verlaten. Naar eigen zeggen, zou hij bij een poging Griekenland te verlaten 

opnieuw aangehouden zijn en uitgezet naar Turkije, waar hij twee maanden in 

moeilijke omstandigheden in hechtenis zou hebben gezeten. Wanneer hij 

vervolgens ontsnapt, reist hij naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij bij 

aankomst in januari 2009 een asielaanvraag indient.  

 

De Britse autoriteiten stellen evenwel vast dat Griekenland als 

verantwoordelijke lidstaat onder de Dublin-II-Verordening kan worden 

aangemerkt en verzoeken het land dan ook N.S. over te nemen. Nu een 

antwoord van de Griekse autoriteiten uitblijft, geeft de overheid net als in 

M.S.S. en overeenkomstig de Dublin-II-Verordening,
553

 een bevel het 

grondgebied te verlaten. N.S. gaat tegen deze beslissing in beroep en werpt op 

dat een overdracht aan Griekenland hem zou blootstellen aan een schending 

van zijn fundamentele rechten. 

 

Nadat de Secretary of State niet ingaat op zijn verzoek om gebruik te maken 

van de soevereiniteitsclausule, wordt ook zijn beroep bij de High Court of 

Justice of England and Wales verworpen. Het Court of Appeal of England and 

Wales stelt daarentegen dat de overdracht van N.S. wel degelijk vragen doet 

rijzen met betrekking tot het toepassingsgebied van artikel 3 van de 

Verordening. Het stelt dan ook zeven prejudiciële vragen aan het Hof van 

Justitie, niet alleen met betrekking tot de relatie tussen de grondrechten en het 

Dublin-systeem, maar ook met betrekking tot de zogenaamde opt-out van het 

Verenigd Koninkrijk en Polen
554

 uit het Handvest van de grondrechten van de 

EU.
555

 

 

M.E. t. Refugee Applications Commissioner betreft vijf asielzoekers uit 

Afghanistan, Iran en Algerije. Ook zij zijn via Griekenland de EU 

                                                 
553 Zie artikel 18, lid 7 Dublin-II-Verordening: “Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 
bedoelde termijn van twee maanden en van de in lid 6 bedoelde termijn van een maand, staat 

gelijk met aanvaarding van het overnameverzoek en houdt de verplichting in om de persoon over 

te nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de aankomst.”  
554 De uitbreiding van Protocol (Nr. 30) tot Tsjechië is voorzien nu dit voor de Tsjechische 

president Václav Klaus een voorwaarde was om het Verdrag van Lissabon te ratificeren. De 
uitbreiding zou uitwerking krijgen bij het sluiten van het volgende toetredingsverdrag (Raad, doc. 

15265/1/09 van 1 december 2009, conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 

29 en 30 oktober 2009, 2); DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common 
Market Law Review 2012, 1741). 
555 Het Verenigd Koninkrijk stelt aanvankelijk dat Protocol (Nr. 30) bij het VEU en het VWEU 

betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op Polen 

en het Verenigd Koninkrijk als een opt-out moet worden beschouwd en dat het Handvest niet 

inroepbaar zou zijn in de Britse rechtbanken of Brits recht zou kunnen wijzigen (X, “EU treaty 

good for UK, says Blair”, BBC News, 23 juni 2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6232652.stm; MELLON, G., “The Charter of 

Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the 

Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 660). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6232652.stm
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binnengekomen, waar ze worden aangehouden als illegale inwijkelingen. Ze 

reizen vervolgens naar Ierland, waar ze asiel aanvragen. Slechts twee van de 

vijf maken daarbij hun eerdere aanwezigheid in Griekenland bekend. Uit het 

Eurodac-systeem blijkt echter dat ze alle vijf in Griekenland zijn geweest, 

zonder er asiel aan te vragen. 

 

M.E., A.S.M., M.T., K.P. en E.H. verzetten zich evenwel tegen een terugkeer 

naar Griekenland. Voor het Ierse High Court werpen zij niet de strijdigheid 

met artikel 3 EVRM op, maar de ongeschiktheid van de procedures en de 

voorzieningen voor asielzoekers in Griekenland. Zij stellen dan ook dat Ierland 

gebruik moet maken van de soevereiniteitsclausule om de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling en beoordeling van hun 

asielaanvraag op zich te nemen. Het Ierse High Court schorst daarop de 

behandeling van de zaak en vraagt de Luxemburgse rechter of een lidstaat 

moet nagaan of de ontvangende lidstaat de mensenrechten en de bepalingen 

van het Europees asielrecht respecteert en wat de gevolgen zijn van de 

vaststelling dat de ontvangende lidstaat deze bepalingen niet naleeft. 

 

6.2.2. Uitspraak van het Hof van Justitie 

 

a. Toepasbaarheid van het Handvest van de grondrechten van de EU 

 

Artikel 51, eerste lid Handvest bepaalt dat de bepalingen van het Handvest 

uitsluitend tot de lidstaten gericht zijn “wanneer zij het recht van de Unie ten 

uitvoer brengen.”
556

 Het is in casu dan ook van belang te weten in welke mate 

de beslissing al dan niet gebruik te maken van de soevereiniteitsclausule 

terwijl een andere lidstaat als verantwoordelijke kan worden aangewezen als 

een tenuitvoerlegging van het recht van de Unie kan worden beschouwd.
557

 

 

De beoordelingsbevoegdheid die artikel 3, lid 2 van de Dublin-II-Verordening 

aan de lidstaten verleent, maakt volgens het Hof “integrerend deel uit […] van 

                                                 
556 Dit artikel bevestigt de eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie “dat de in de rechtsorde 

van de Unie gewaarborgde grondrechten toepassing kunnen vinden in alle situaties die door het 
Unierecht worden beheerst, maar niet daarbuiten. [Het Hof kan] een nationale regeling die niet 

binnen het kader van het Unierecht valt, niet aan het Handvest […] toetsen. Wanneer daarentegen 
een nationale regeling binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt, moet het Hof, ingeval 

het om een prejudiciële beslissing wordt verzocht, alle uitleggingsgegevens verschaffen die de 

nationale rechter nodig heeft om te kunnen beoordelen of deze regeling verenigbaar is met de 
grondrechten waarvan het de eerbiediging verzekert.” (HvJ 26 februari 2013, Åkerberg Fransson, 

C-617/10, nog niet gepubliceerd, §§18-19) Zie ook: HvJ 18 juni 1991, ERT, C-260/89, Jurispr. 

1991 Blz. I-02925, §42; HvJ 29 mei 1997, Kremzow, C-299/95, Jurispr. 1997 Blz. I-02629, §15; 

HvJ 18 december 1997, Annibaldi, C-309/96, Jurispr. 1997 Blz. I-07493, §13; HvJ 22 oktober 

2002, Roquette Frères, C-94/00, Jurispr. 2002 Blz. I-09011, §25; HvJ 18 december 2008, Sopropé, 

C-349/07, Jurispr. 2008 Blz. I-10369, §34; HvJ 15 november 2011, Dereci e.a., C-256/11, nog niet 
gepubliceerd, §72; HvJ 7 juni 2012, Vinkov, C-27/11, nog niet gepubliceerd, §58). 
557 MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of 

N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 657. 
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het gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat in het VWEU is neergelegd en 

door de Uniewetgever is uitgewerkt.”
558

 Lidstaten moeten bij het uitoefenen 

van de beoordelingsvrijheid en bij de keuze voor het overnemen van de 

verantwoordelijkheid van een asielverzoek de bepalingen van het EU-

asielrecht naleven.
559

 In lijn met eerdere rechtspraak dat het bestaan van 

appreciatiemarge voor de lidstaten niet tot gevolg kan hebben dat de betrokken 

bepalingen aan de controle van het Hof van Justitie worden onttrokken,
560

 

oordeelt het Hof dan ook dat ook wanneer een lidstaat gebruik maakt van de 

mogelijkheid af te wijken van de algemene bepalingen uit de Dublin-II-

Verordening Unierecht wordt ten uitvoer gebracht.
561

 Bijgevolg moeten 

lidstaten de bepalingen van het EU-Handvest respecteren bij hun keuze al dan 

niet gebruik te maken van de soevereiniteitsclausule.
562

 

 

b. Weerlegbaarheid van het vermoeden van veiligheid 

 

De cruciale vraag waarop in N.S. een antwoord moet worden gegeven is of de 

overdracht van een asielzoeker aan een ‘verantwoordelijke lidstaat’ de 

overdragende lidstaat ontslaat van haar mensenrechtelijke verplichtingen.
563

 

De Secretary of State werpt in dat opzicht op dat uit het opzet van de Dublin-

II-Verordening het onweerlegbare vermoeden voortvloeit dat Griekenland (en 

eender welke lidstaat) de krachtens het Unierecht op hem rustende 

verplichtingen zal nakomen.
564

 Ook het Hof van Justitie benadrukt dat het 

Dublin-systeem stoelt op het beginsel van wederzijds vertrouwen: de 

behandeling van asielzoekers in elke lidstaat moet dan ook worden geacht in 

                                                 
558 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §65. 
559 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §§66-67. 
560 HvJ 13 juli 1989, Wachauf, 5/88, Jurispr. 1989 Blz. 02609, §22; HvJ 18 juni 1991, ERT, 
C-260/89, Jurispr. 1991 Blz. I-02925, §43; HvJ 27 juni 2006, Europees Parlement t. Raad van de 

Europese Unie, C-540/03, Jurispr. 2006 Blz. I-05769, §104. 
561 DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 

2012, 1744. 
562 Lenaerts stelt in dat opzicht dat uit de uitspraak van het Hof in N.S. volgt dat een lidstaat het 
recht van de Unie ten uitvoer brengt in de zin van artikel 51, lid 1 Handvest zolang de lidstaat bij 

het invullen van discretionaire beleidsruimte andere bepalingen van EU-recht moet respecteren 

(LENAERTS, K., “Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights”, European 
Constitutional Law Review 2012, 380). 
563 MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of 

N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 657. 
564 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §47. 
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overeenstemming te zijn met de eisen van het Handvest, met het 

Vluchtelingenverdrag en met het EVRM.
565

 

 

Het valt evenwel niet uit te sluiten dat in de praktijk een lidstaat, wanneer deze 

grote moeilijkheden ondervindt, niet in staat zal zijn de bescherming van de 

grondrechten van overgedragen asielzoekers op afdoende wijze te 

garanderen.
566

 Het Hof stelt verder dan ook dat “de toepassing van 

verordening nr. 343/2003 op basis van een onweerlegbaar vermoeden dat de 

grondrechten van de asielzoeker in de lidstaat die normaal gesproken bevoegd 

is om zijn asielverzoek te behandelen worden geëerbiedigd, onverenigbaar is 

met de verplichting van de lidstaten om verordening nr. 343/2003 conform de 

grondrechten uit te leggen en toe te passen.”
567

 Ook de Dublin-II-Verordening 

zelf zou kunnen worden geacht de garanties dat de Unie en haar lidstaten de 

grondrechten beschermen en eerbiedigen aan te tasten als deze een 

onweerlegbaar vermoeden zou vestigen.
568

 Het vermoeden dat de Dublin-

staten de grondrechten respecteren is dan ook weerlegbaar.
569

 

 

Het Hof van Justitie ontkracht daarbij ook het betoog van de Belgische, 

Italiaanse en Poolse regering dat lidstaten niet over de geschikte instrumenten 

zouden beschikken om de weerlegging van het vermoeden van veiligheid te 

beoordelen doordat zij niet kunnen nagaan of de verantwoordelijke lidstaat de 

grondrechten eerbiedigt. Volgens het Hof van Justitie volstaat voor een 

beoordeling van de werking van het asielstelsel in de verantwoordelijke 

lidstaat immers het soort informatie waar ook het EHRM naar verwijst in 

M.S.S.
570

 

                                                 
565 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §80. 
566 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §81. 
567 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §§99 en 105. 
568 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §100. 
569 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §104. 
570 Het Hof van Justitie vermeldt uitdrukkelijk hoe het EHRM in M.S.S. t. België en Griekenland is 

uitgegaan van de “regelmatige en overeenstemmende rapporten van internationale niet-

gouvernementele organisaties waarin melding is gemaakt van de praktische problemen die de 
toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in Griekenland oplevert, de brieven 

van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen aan de bevoegde Belgische 

minister, maar ook de rapporten van de Commissie over de evaluatie van het Dublin-systeem en 
de voorstellen voor hervorming van verordening nr. 343/2003 ter versterking van de 

doeltreffendheid van dit systeem en de effectieve bescherming van de grondrechten.” (HvJ 21 

december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. e.a. t. 
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Het Hof benadrukt evenwel dat niet elke schending van een grondrecht door de 

verantwoordelijke lidstaat het vermoeden van veiligheid kan weerleggen.
571

 

Op het spel staan dan ook “[d]e bestaansreden van de Unie en de 

verwezenlijking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en 

meer bepaald van het gemeenschappelijke Europees asielstelsel, dat berust op 

wederzijds vertrouwen en een vermoeden dat de overige lidstaten het 

Unierecht en meer in het bijzonder de grondrechten eerbiedigen.”
572

 

 

Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de EU
573

 verbiedt 

lidstaten (slechts) om een asielzoeker over te dragen aan een andere lidstaat 

wanneer zij “niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de fundamentele 

tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers in deze lidstaat ernstige, op feiten berustende gronden vormen om 

aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van deze bepaling.”
574

 De artikelen 1, 

18 en 47 van het Handvest kunnen volgens het Hof van Justitie niet tot een 

ander antwoord leiden nu het de schending van artikel 4 vaststelt.
575

 

 

c. Toepassing van de overige Dublin-criteria 

 

Waar de vaststelling dat een overdracht onder de hierboven vermelde 

voorwaarden een schending van artikel 4 Handvest zou uitmaken in zekere 

mate overeenstemt met de vastgestelde schending door België van artikel 3 

EVRM in M.S.S. gaat het Hof van Justitie een stap verder. Het bespreekt 

immers ook de bredere gevolgen voor het Dublin-systeem die daaraan moeten 

worden verbonden: is een lidstaat in zo’n geval verplicht de 

                                                                                                           

Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, 

§90). 
571 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, §82. 
572 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, §§78, 79 en 83. 
573 Artikel 4 Handvest stelt met dezelfde woorden als artikel 3 EVRM dat “[n]iemand mag worden 
onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen.” 
574 Net als de uitspraak van het EHRM kan ook de uitspraak van het Hof van Justitie worden 
beschouwd als een bevestiging van het internationaal beginsel waarop het Internationaal 

Gerechtshof zich steunt in de Corfu Channel case. (IGH, Corfu Channel (United Kingdom v. 

Albania), Judgment, ICJ Reports 1949, 4; HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the 
Home Department, C-411/10 en M. E. e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, §106; DE BAERE, G. “International decisions: N.S. v. 

Secretary of State for the Home Department”, AJIL 2012, 622).. 
575 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §114. 
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verantwoordelijkheid voor de asielaanvraag op zich te nemen middels de 

soevereiniteitsclausule, of mag de lidstaat met de overige Dublin-criteria 

alsnog een andere verantwoordelijke lidstaat aanduiden? Het Hof oordeelt dat 

de lidstaat die de asielzoeker dient over te dragen moet nagaan “of aan de hand 

van een van de verdere criteria kan worden vastgesteld dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek.”
576

 Om te 

vermijden dat een situatie waarin de grondrechten van een asielzoeker zijn 

geschonden erger wordt, verplicht het Hof de lidstaten evenwel alsnog gebruik 

te maken van de soevereiniteitsclausule wanneer de procedure om de 

verantwoordelijke lidstaat te bepalen onredelijk lang zou duren.
577

 

 

d. Geen opt-out voor het Verenigd Koninkrijk en Polen 

 

Het Hof van Justitie spreekt zich in N.S. ten slotte ook uit over de zogenaamde 

opt-out van het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het Hof stelt duidelijk dat 

“[a]rtikel 1, lid 1 van Protocol nr. 30 […] er niet toe [strekt] de Republiek 

Polen en het Verenigd Koninkrijk vrij te stellen van de verplichting om de 

bepalingen van het Handvest na te leven en evenmin om een rechtbank van een 

van deze lidstaten te verhinderen toe te zien op de naleving van deze 

bepalingen.”
578

 

 

6.2.3. Blijvende onduidelijkheid 

 

In de lijn van wat het EHRM eerder al vaststelt in M.S.S. maakt ook het Hof 

van Justitie duidelijk dat lidmaatschap van de EU niet altijd volstaat als 

bescherming tegen refoulement.
579

 Toch blijven bepaalde aspecten onduidelijk. 

 

Zo kan de concrete toetsing om tot de weerlegging van het vermoeden van 

veiligheid te besluiten problematisch blijken. De vier criteria die het Hof van 

Justitie daarvoor naar voren schuift hebben betrekking op de situatie waarin 

een lidstaat (1) niet onkundig kan zijn van (2) fundamentele tekortkomingen 

die (3) ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat (4) 

er een reëel risico is op schending van artikel 4 van het Handvest. 

 

                                                 
576 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, §107. 
577 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §108. 
578 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, §120. 
579 MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of 

N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 661. 
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De twee eerste criteria zijn niet enkel verwarrend en onnauwkeurig, ze doen 

ook vragen rijzen met betrekking tot wie de bewijslast draagt bij het 

weerleggen van het vermoeden van veiligheid.
580

 In asielzaken, stelt het 

EHRM traditioneel dat het in eerste instantie aan de asielzoeker is “to adduce 

evidence capable of proving that there are substantial grounds”, waarna de 

uitwijzende staat dit kan ontkrachten.
581

 In M.S.S. nuanceert het EHRM dit 

door te stellen dat nu de algemene situatie in Griekenland bekend is niet van de 

verzoeker verwacht kan worden dat hij de volledige bewijslast draagt.
582

  Het 

Hof van Justitie daarentegen lijkt met de formulering ‘niet onkundig kunnen 

zijn’ de asielzoeker volledig te bevrijden van elke bijdrage tot de 

bewijsgaring.
583

 

 

Wat het tweede criterium betreft, gebruikt het EHRM ‘fundamentele 

tekortkomingen’ niet als zelfstandig criterium, maar als concrete indicatie dat 

de drempel van artikel 3 EVRM is overschreden.
584

 De vraag is dan ook hoe 

dit zelfstandig criterium in de rechtspraak van het Hof van Justitie moet 

begrepen worden. Als deze vereiste van “systemic deficiencies” wordt 

begrepen als ‘systematische tekortkomingen’ kan worden geargumenteerd dat 

één enkele schending van de mensenrechten niet volstaat om aan dit criterium 

te voldoen.
585

 Correcter lijkt evenwel om ‘systemic’ of ‘fundamenteel’ te 

interpreteren als verwijzend naar de intensiteit van de tekortkoming. Het Hof 

van Justitie voert dan geen kwantitatieve standaard in die een voortdurende 

schending van de grondrechten vereist, maar een kwalitatieve.
586

 In dezelfde 

lijn stelt Advocaat-Generaal Trstenjak in haar opinie bij K. dat “alleen een 

bijzonder ingrijpende beperking van het recht op eerbiediging van het familie- 

en gezinsleven zou kunnen worden aangemerkt als onrechtmatige beperking 

die geschikt is de bevoegdheidsregels van verordening nr. 343/2003 te 

doorbreken.”
587

 

 

                                                 
580 BUCKLEY, J., “NS v Secretary of State for the Home Department (C-411/10), European Human 
Rights Law Review 2012, 210; DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, 

Common Market Law Review 2012, 1747; MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and 

the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-
411/10)”, European Public Law 2012, 661. 
581 EHRM 28 februari 2008, Saadi t. Italië, 37201/06, §129. 
582 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §352. 
583 DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 

2012, 1747. 
584 DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 

2012, 1747. 
585 VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the 

Home Department”, Columbia Journal of European Law, verwacht, 163. 
586 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 407. Zie ook: DEN HEIJER, M., “Case Law: 
Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 2012, 1747. 
587 Conclusie Advocaat-Generaal Trstenjak van 27 juni 2012 bij HvJ 6 november 2012, K., C-

245/11, nog niet gepubliceerd §75. 
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De twee laatste criteria komen daarentegen wel overeen met de vaste 

formulering van het EHRM.
588

 

 

Daarnaast geeft het Hof geen duidelijkheid over de vraag of ook bij risico op 

een schending van andere artikels van het Handvest het vermoeden van 

veiligheid zou kunnen worden weerlegd, ten koste van Dublin-overdrachten.
589

 

Advocaat-Generaal Trstenjak lijkt in haar conclusie alvast te suggereren van 

wel.
590

 

 

Tot slot duidt het Hof ook niet of de bescherming onder het Handvest ruimer is 

dan die onder artikel 3 EVRM en of het vertrouwensbeginsel en de notie van 

veilig derde land het recht op asiel van artikel 47 Handvest eerbiedigen.
591

 

 

6.3. IMPACT OP HET ASIELBELEID VAN DE EUROPESE UNIE 
 

De supranationale rechtspraak die hierboven is besproken, drukt 

ontegensprekelijk zijn stempel op het asielbeleid van de Europese Unie. 

Hieronder wordt ingegaan op de invloed die M.S.S. en N.S. hebben op 

respectievelijk de Dublin-praktijk, het vertrouwensbeginsel als basis voor het 

Dublin-systeem en de mensenrechtelijke context waarbinnen het Europese 

asielbeleid wordt ontwikkeld. 

 

 

                                                 
588Zie de formulering in Soering, hernomen in M.S.S.: “where substantial grounds have been 

shown for believing that the person concerned, if extradited, faces a real risk of being subjected to 

torture or to inhuman or degrading treatment or punishment in the requesting country.” (EHRM 7 
juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §91 en EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. 

België en Griekenland, 30696/09, §365; DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 

493/10”, Common Market Law Review 2012, 1745; MELLON, G., “The Charter of Fundamental 

Rights and the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home 

Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 661-662). 
589 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd, §114; MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the 

Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-
411/10)”, European Public Law 2012, 662. 
590 Conclusie Advocaat-Generaal Trstenjak van 22 september 2011 bij HvJ 21 december 2011, 
N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10, §§112-113; MELLON, G., “The 

Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of 

State for the Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 662. 
Zie in dezelfde zin de conclusie van Advocaat-Generaal Trstenjak in de zaak K, waarin ze de N.S.-

formule uitbreidt tot de situatie waarin er “een ernstig risico van ongerechtvaardigde inperking 

van de door het Handvest gewaarborgde rechten van de asielzoeker” bestaat. Ook in deze zaak 

‘ontsnapt het Hof de dans’ door zich slechts uit te spreken over de “omstandigheden als die in het 

hoofdgeding” (Conclusie Advocaat-Generaal Trstenjak van 27 juni 2012 bij HvJ 6 november 

2012, K., C-245/11, nog niet gepubliceerd, §65 en HvJ 6 november 2012, K., C-245/11, nog niet 
gepubliceerd, §54, eigen onderlijning). 
591 MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of 

N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10)”, European Public Law 2012, 662. 



JOHAN LIEVENS 

Jura Falconis Jg. 50, 2013-2014, nummer 2 480 

6.3.1. Impact op de hervorming van het Dublin-systeem 

 

“Unless we change Dublin, the courts will change it for us”
592

 Met die 

woorden waarschuwt het Europees Parlement de Raad in 2010 om de Dublin-

hervorming niet op de lange baan te schuiven. Inmiddels blijkt deze 

voorspelling bewaarheid. 

 

Hieronder wordt besproken hoe de rechtspraak van het EHRM en het Hof van 

Justitie de facto tot de invoering van een opschortingsmechanisme heeft geleid. 

Daarnaast reiken M.S.S. en N.S. concrete richtlijnen aan met betrekking tot het 

gebruik van de soevereiniteitsclausule. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of 

het Dublin-systeem overeind blijft na de jurisprudentiële terechtwijzingen. 

 

a. Een opschortingsmechanisme van bovenuit 

 

De rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie heeft duidelijke 

gevolgen voor de Dublin-praktijk. Ook voor beide uitspraken hadden 

verschillende landen de overdrachten naar Griekenland al opgeschort.
593

 Het 

oordeel van beide hoven heeft de werking van het Dublin-systeem evenwel 

vrijwel volledig verlamd: de overdracht van asielzoekers naar Griekenland is 

volledig stopgezet.
594

 

 

Hoewel het tijdelijk opschortingsmechanisme niet weerhouden wordt in de 

hervormingsvoorstellen van het Dublin-systeem, lijkt daarmee alsnog een 

opschortingsmechanisme ‘van bovenuit’ ingevoerd te worden.
595

 Zo biedt 

supranationale rechtspraak een oplossing voor de traagheid van het 

wetgevingsproces en de terughoudendheid van de Raad.
596

 De hervorming die 

zo via jurisprudentiële weg wordt ingevoerd, gaat evenwel nog een stap verder 

                                                 
592 BUSUTTIL, S. en PAPANIKOLAOU, G., Dublin Review (Asylum): Council Position on Suspension 

Mechanism Unacceptable, Persmededeling, 11 oktober 2010 zoals geciteerd in MALLIA, P., “Case 

of M.S.S. v. Belgium and Greece: A Catalyst in the Re-Thinking of the Dublin II Regulation”, 
Refugee Survey Quarterly 2011 nr. 3, 128. 
593 In onder meer Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Nederland en Noorwegen werd door 

rechtbanken in individuele gevallen besloten de overdracht van een asielzoeker stop te zetten. In 
Finland, Noorwegen en Zweden werd zelf een algemene opschorting van alle overdrachten naar 

Griekenland ingevoerd. (DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common 
Market Law Review 2012, 1738). Zie ook: W2EU.INFO, Deportations to Greece are stopped in 

most countries of the EU, http://www.w2eu.info/dublin2.en/articles/deportationstop-

greece.en.html. 
594 DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 

2012, 1736; MELLON, G., “The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An 

Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10)”, European Public 
Law 2012, 661.  
595MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML, 

2012, 28. 
596 PICHERAL, C. en SURREL, H., “Les juridictions de l’Union Européenne et les droits 

fondamentaux – Chronique de jurisprudence (2011)”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 

2012, 893. 

http://www.w2eu.info/dublin2.en/articles/deportationstop-greece.en.html
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nu niet de Raad, maar de hoogste nationale rechters en de supranationale 

rechtspraak het laatste woord hebben over het opleggen of beëindigen van de 

opschorting van Dublin-overdrachten.
597

 In het voorstel van de Commissie 

kreeg de Raad immers nog de mogelijkheid om met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen af te wijken van de opschortingsbeslissing van de 

Commissie.
598

 

 

b. Soevereiniteitsclausule als allerlaatste redmiddel 

 

Op een ander punt gaat de impact van N.S. dan weer minder ver dan het 

voorstel van de Commissie. Waar de Commissie de verantwoordelijkheid voor 

de behandeling van de asielaanvraag legt bij de lidstaat waarin de persoon 

verblijft van wie de overdracht is opgeschort,
599

 kan deze lidstaat volgens de 

uitspraak in N.S. gebruik maken van de overige criteria uit de Dublin-

verordening om alsnog een andere verantwoordelijke lidstaat aan te duiden.
600

 

 

Daardoor kan de kritiek van Bossuyt op M.S.S. enigszins genuanceerd worden. 

Bossuyt merkt immers op dat de soevereiniteitsclausule, zoals ook de 

benaming aangeeft, geen recht betreft waarop de asielzoeker zich kan 

beroepen, maar een recht voor de staat om verantwoordelijkheid naar zich toe 

te trekken.
601

 Hoewel het Hof van Justitie het gebruik van de 

soevereiniteitsclausule in deze omstandigheden niet uitsluit, maakt het 

duidelijk dat het gebruik ervan als een laatste optie kan worden beschouwd. 

 

Bossuyt omschrijft de Dublin-II-Verordening en het Schengen-systeem als “a 

building with several external gates: when one of those gates stands open, the 

whole building stands open.”
602

 In het licht van het voorgaande, lijkt het beeld 

                                                 
597 BATTJES, H., “Pas de deux: de wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse 

jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht”, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 

2012 nr. 3, 91. 
598 Artikel 31, lid 5 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 54 
599 Artikel 31, lid 6 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 

(2008) 820 def., 54. 
600 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd, §96. 
601 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 

by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 588. 
602 BOSSUYT, M., “Belgium Condemned for Inhuman or Degrading Treatment Due to Violations 

by Greece of EU Asylum Law: M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber, European Court 

of Human Rights, January 21, 2011”, EHRLR UK 2011, 589. 
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van een tochtend gebouw minder accuraat. De buitengrenzen van het Europese 

Fort blijken meer een sluizencomplex te functioneren: als één sluis openstaat, 

is er nog een tweede sluis om een ongecontroleerde migratie-instroom te 

vermijden. 

 

c. Het systeem als geheel op de helling? 

 

Hoewel beide zaken slechts betrekking hebben op Griekenland, kunnen ze ook 

verregaande gevolgen hebben voor andere lidstaten en dus voor het Dublin-

systeem als geheel. Zo hebben reeds verschillende nationale rechtbanken in 

concrete gevallen Dublin-overdrachten naar Italië en Malta geweigerd en heeft 

het EHRM in heel wat zaken voorlopige maatregelen genomen om Dublin-

overdrachten naar deze twee lidstaten op te schorten.
603

 

 

Hoewel de situatie van Griekenland zonder twijfel uniek kan worden 

genoemd,
604

 valt niet uit te sluiten dat de supranationale rechtspraak met 

betrekking tot Italië, Malta of een andere lidstaat uiteindelijk tot eenzelfde 

besluit komt. Zolang het Hof van Justitie daarbij vasthoudt aan het gebruik van 

de overige Dublin-criteria lijkt het bestaan van het Dublin-systeem als geheel 

evenwel niet bedreigd.  

 

Toch valt op hoe het Hof van Justitie zich in N.S. uitdrukkelijk op artikel 80 

VWEU beroept.
605

 Dit artikel bepaalt dat de beginselen van solidariteit en 

billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op 

financieel vlak, ten grondslag liggen aan het beleid van EU inzake 

grenscontroles, asiel en immigratie. Door aan te geven dat uit deze solidariteit 

de plicht kan voortvloeien asielzoekers niet over te dragen aan een 

verantwoordelijke lidstaat waar zij het risico lopen op onmenselijke of 

vernederende behandelingen, maakt het Hof van Justitie duidelijk dat artikel 

                                                 
603 BATTJES, H., “Pas de deux: de wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse 

jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht”, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 
2012 nr. 3, 91; DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law 

Review 2012, 1753. 
604 Maar liefst 90% van de asielzoekers kwam de EU binnen via Griekenland, waar de 

erkenningsgraad slechts 1% bedroeg. Griekenland kampt daarenboven met de grootste financiële 

moeilijkheden. (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §365; HvJ 21 
december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. e.a. t. 

Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-493/10, 

nog niet gepubliceerd, §87; CLAYTON, G., “Asylum Seekers in Europe : M.S.S. v Belgium and 

Greece”, HRLR 2011, 760-761). Zie met betrekking tot het verband tussen de Griekse asielcrisis 

en de economische crisis ook: MCDONOUGH, P. en TSOURDI, E., “The ‘Other’ Greek Crisis: 

Asylum and EU Solidarity”, Refugee Survey Quarterly 2012, nr. 4, 67-100. 
605 Zie: HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en 

M. E. e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law 

Reform, C-493/10, nog niet gepubliceerd, §93-94. 
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80 VWEU niet zomaar een programmatorische bepaling is.
606

 Aldus behoudt 

het Hof van Justitie het Dublin-systeem, maar benadrukt het de solidariteit 

tussen de lidstaten en verkleint het door de opschorting van overdrachten te 

gelasten wel het speelveld waarin de lidstaten het Dublin-systeem kunnen 

gebruiken. 

 

Die verkleining van het speelveld kan dubbel worden geëvalueerd. Doordat de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag wordt 

doorgeschoven naar de eerstvolgende Dublin-staat ontstaat enerzijds een 

systeem van ‘burden sharing’ dat in werking treedt wanneer de situatie in de 

verantwoordelijke lidstaat dusdanig onhoudbaar wordt dat de grondrechten van 

de betrokken asielzoekers ernstig bedreigd worden. Nu gewoon de volgende 

lidstaat in de rij de verantwoordelijk overneemt, zorgt dit mechanisme evenwel 

nog steeds niet voor een ‘eerlijke’ verdeling van de lasten. Bovendien treedt 

het pas in werking als de situatie in een bepaalde lidstaat al volledig is 

ontspoord. 

 

Anderzijds kan worden geopperd dat de rechtspraak van het EHRM en het Hof 

van Justitie de zuidelijke lidstaten net waardeert voor de tekortkomingen in 

hun omgang met asielzoekers door hen te ‘bevrijden’ van de 

verantwoordelijkheid voor asielaanvragen onder het Dublin-systeem.
607

 Op die 

manier wordt een zoveelste contraproductieve stimulans in het Dublin-systeem 

ingebracht.
608

 

 

Ondanks de suggestie die in de rechtsleer opduikt dat de Raad onder druk van 

het Hof van Justitie vatbaarder zou zijn voor een heroverweging van het 

Dublin-systeem,
609

 valt op hoe deze hervorming ‘van bovenuit’ geen of slechts 

een beperkte katalysator lijkt te zijn voor het brede hervormingsproces. Zo is 

er in het politiek akkoord dat de Raad eind 2012 aanneemt na twee jaar 

                                                 
606 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 
2012, 94. 
607 Door België tot een hogere schadevergoeding te veroordelen dan Griekenland geeft het EHRM 

immers het signaal dat België een grotere verantwoordelijkheid droeg voor M.S.S. 
608 De Bruycker wijst reeds op het bestaan van “bad incentives” in hoofde van zowel asielzoekers 

als betrokken lidstaten. Zo zouden asielzoekers aan het Dublin-systeem proberen te ontkomen 
door reisdocumenten achter te houden, zichzelf te verminken om het nemen van vingerafdrukken 

te verhinderen, zichzelf te verwonden om een overdracht onmogelijk te maken en onder te duiken. 

Bepaalde, overbelaste, zuidelijke lidstaten zouden daarnaast niet systematisch de vingerafdrukken 
nemen van illegale migranten om de effectiviteit van het Eurodac-systeem te verminderen en een 

latere overname of terugname te vermijden (DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European 

Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the new 
system, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2010, 159-160). 
609 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 417; DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined 
Cases C-411 & 493/10”, Common Market Law Review 2012, 1736; MALLIA, P., “Case of M.S.S. 

v. Belgium and Greece: A Catalyst in the Re-Thinking of the Dublin II Regulation”, Refugee 

Survey Quarterly 2011 nr. 3, 108. 
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stilstand in het hervormingsproces geen sprake van een tijdelijk 

opschortingsmechanisme.
610

 

 

Wel remedieert het hervormingsvoorstel gedeeltelijk aan een ander probleem 

dat in de zaken M.S.S. en N.S. aan de oppervlakte komt: een gebrekkige 

controle door de instellingen van de Unie. Zo geeft de Commissie blijk van 

een erg zuinig gebruik van het beroep wegens niet-nakoming,
611

 is het aantal 

prejudiciële vragen beperkt
612

 en maakt het Hof van Justitie amper gebruik van 

de mogelijkheden van een versnelde prejudiciële procedure of een prejudiciële 

spoedprocedure.
613

 In dat opzicht kan men stellen “[qu’il] aura fallu 

l’intervention d’un organe étranger à l’Union européenne, la Cour des droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe, pour que des garanties fondamentales du 

droit de l’Union soient à nouveau respectées en son sein.”
614

 Die 

rechtsbescherming zou in de toekomst (ten dele) door de nationale rechter 

kunnen worden waargenomen nu het Dublin-hervormingsvoorstel voorziet in 

een daadwerkelijk rechtsmiddel voor de nationale rechter, in de vorm van een 

beroep of toetsing naar recht en feiten.
615

 Dit rechtsmiddel, dat bovendien 

opschortende werking zou hebben met betrekking tot een overdrachtsbesluit,
616

 

                                                 
610 Raad, doc. 16332/12 van 21 november 2012, Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad 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 
(herschikking) [eerste lezing] - Politiek akkoord, 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/st16332.nl12.pdf) 
611 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 
matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 24-25 en 93-94. 
612 CARLIER, J. en SAROLEA, S., “Le droit d’asile dans l’Union européenne contrôlé par la Cour 
européenne des droits de l’homme – À propos de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce”, JT 2011, 

357 ; TSOURDI, E. “What Role for the Court of Justice of the EU in the Development of a 

European Asylum Policy? The Case of Loss and Denial of International Protection in the EU”, 

TBP 2013, 227. 
613 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 
2012, 72-74. Artikel 23bis Protocol (nr. 3) bij het VEU en het VWEU betreffende het statuut van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt dat “[h]et reglement voor de procesvoering kan 

voorzien in een versnelde procedure en, voor prejudiciële 
procedures op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, in een 

spoedprocedure.” Deze procedures worden geregeld in de artikels 105-106 en 107-114 
Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie, Pb.L. Nr. 265 van 29 september 2012, 

1-42. 
614 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 
matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 94. 
615 Artikel 26, lid 1 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 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, COM 
(2008) 820 def., 48. 
616 Artikel 26, lid 4 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2008 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/st16332.nl12.pdf
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zou de nationale rechter toelaten te oordelen over de overeenstemming van het 

overdrachtsbesluit met internationaal recht en de grondrechten van de EU, het 

verbod van refoulement inbegrepen.
617

 

 

6.3.2. Impact op het vertrouwensbeginsel 

 

Zoals hoger gesignaleerd is de invoering van een rechterlijke toetsing op 

zichzelf onvoldoende nu nationale autoriteiten, inclusief de gerechtelijke, zich 

in het verleden al te makkelijk hebben laten leiden door formele vermoedens 

van veiligheid. In het volgende onderdeel wordt dan ook ingegaan op de 

(noodzakelijke) impact van M.S.S. en N.S. op de manier waarop de lidstaten 

het vertrouwensbeginsel, en dus het Dublin-systeem, hanteren.
618

  

 

Vervolgens wordt ook even gekeken naar de eventuele invloed buiten de EU 

van de hier besproken asielrechtspraak, met name wat het concept van veilig 

derde land betreft, dat net als het Dublin-systeem op een veiligheidsvermoeden 

stoelt. 

 

a. Het vertrouwensbeginsel in het Europese asiel- en migratierecht 

 

 a.1. Een evenwicht tussen efficiëntie en billijkheid 

 

De supranationale rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie speelt 

rechtstreeks in op de moeilijke balanceringsoefening tussen efficiëntie 

(‘efficiency’) en billijkheid (‘fairness’) die als een rode draad doorheen de 

                                                                                                           

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, COM 

(2008) 820 def., 48; geherformuleerd in artikel 26, lid 3 Politiek Akkoord Herzieningsvoorstel 

(Raad, doc. 16332/12 van 21 november 2012, Voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad 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 

(herschikking) [eerste lezing] - Politiek akkoord, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/ 

st16332.nl12.pdf, 79. 
617 Zo stelde Clayton al het volgende: “Based on M.S.S. and T.I. it seems that there must be an 

opportunity for the asylum seeker to put a case as to why the Dublin transfer should not go 
ahead.” (CLAYTON, G., “Asylum Seekers in Europe : M.S.S. v Belgium and Greece”, HRLR 2011, 

762) 
618 Het vertrouwensbeginsel speelt eveneens een rol binnen de andere domeinen van de ruimte 
voor vrijheid, veiligheid en recht, met name voor het Europees Arrestatiebevel in het kader van de 

justitiële samenwerking in strafzaken en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke 

beslissingen uit een andere lidstaat (internationaal privaatrecht) in het kader van de justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken. Ook met betrekking tot de ontwikkeling van de interne markt 

speelt het vertrouwensbeginsel een rol. Zie voor een bespreking: CANOR, I., “My Brother’s 

Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The People of Europe”, Common 
Market Law Review 2013, 409-413; VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 

N.S. v. Secretary of State for the Home Department”, Columbia Journal of European Law, 

verwacht, 159-162 en 167-170). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/%20st16332.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/%20st16332.nl12.pdf
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evolutie van het Dublin-systeem loopt.
619

 Dit evenwicht zit reeds vervat in de 

dubbele doelstelling van het Dublin-systeem. Het Dublin-systeem beoogt 

immers asielverzoeken zowel efficiënt als billijk te behandelen door enerzijds 

de secundaire bewegingen van asielzoekers binnen de Unie te beperken en 

anderzijds de daadwerkelijke toegang van asielzoekers tot een asielprocedure 

na te streven.
620

  

 

In de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie komt dit evenwicht tot 

uiting in de spanning tussen enerzijds het vertrouwensbeginsel en anderzijds 

de daadwerkelijke eerbiediging van de mensenrechten, een van de waarden 

waarop de Unie berust.
621

 Hoewel het Hof van Justitie het belang van het 

vertrouwensbeginsel benadrukt door een verband te leggen met de 

bestaansreden (de ‘raison d’être’) van de Unie,
622

 geeft het duidelijk aan dat 

het vertrouwensbeginsel niet mag worden gelijkgesteld met een blind 

vertrouwen in de andere lidstaten.
623

 Aldus oordeelt het Hof dat de efficiëntie 

van het vertrouwensbeginsel steeds in evenwicht moet worden gehouden met 

de bekommernis een billijke bescherming van de grondrechten te garanderen: 

het vertrouwensbeginsel waarop het Dublin-mechanisme is gebouwd kan 

slechts functioneren mits (minstens) een vermoeden van veiligheid bestaat.  

 

 a.2. Een keuze tussen materiële en formele criteria 

 

Hoger is reeds gesignaleerd hoe lidstaten zich met betrekking tot Dublin-

overdrachten al te zeer baseren op formele vermoedens van veiligheid
624

 

zonder de daadwerkelijke situatie in de verantwoordelijke lidstaat in 

overweging te nemen (‘over-reliance on safety presumptions’). In navolging 

van het EHRM in M.S.S. stelt het Hof van Justitie dan ook dat het 

                                                 
619 Zie bijvoorbeeld: BATTJES, H., “A Balance between Fairness and Efficiency? The Directive on 

International Protection and the Dublin Regulation”, EJML 2002, 159-192; IPPOLITO, F. en 

VELLUTI, S., “The Recast Process of the EU Asylum System: a balancing between efficiency and 

fairness”, Refugee Survey Quarterly 2011; MAIANI, F. en NÉRAUDAU, E., “L’arrêt M.S.S/Grèce et 

Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 2011. De la détermination de l’Etat responsable selon 
Dublin à la responsabilité des Etats membres en matière de protection des droits fondamentaux”, 

Revue du droit des étrangers 2011 nr. 162, 5-6. 
620 Rechtsoverweging (4) Dublin-II-Verordening; Voorstel voor een Verordening van de Raad van 
26 juli 2001 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, COM (2001) 447, def., 3. 
621 Artikel 2 VEU. 
622 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd, §83 
623 Zie HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. 
E. e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, 

C-493/10, nog niet gepubliceerd, §§80,81 en 86; DEN HEIJER, M., “Case Law: Joined Cases C-411 

& 493/10”, Common Market Law Review 2012, 1744. 
624 DE BRUYCKER, P., Setting up a Common European Asylum System: Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, European Parliament, Directorate-

General for Internal Policies, 2010, 129. 
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vertrouwensbeginsel niet kan stoelen op de abstracte veronderstelling dat 

Griekenland als lidstaat van de EU en als partij bij het EVRM en het 

Vluchtelingenverdrag ook de daaruit voortvloeiende verplichtingen 

respecteert.
625

 De lidstaten moeten in concreto nagaan of in het licht van de 

materiële situatie in de verantwoordelijke lidstaat een overdracht mogelijk is. 

Of nog: “la réalité doit primer sur la théorie.”
626

 

 

Hoewel het Hof van Justitie daarmee duidelijk maakt dat in de 

balanceringsoefening van de lidstaten efficiëntie tot nu toe al te zeer 

doorwoog, doet het de balans daarmee niet volledig doorslaan in de andere 

richting. Ondanks de gesignaleerde onduidelijkheid met betrekking tot de door 

het Hof van Justitie gehanteerde test is immers duidelijk dat niet elke 

schending van EU-recht of van de grondrechten het vermoeden van veiligheid 

kan weerleggen.
627

 Hetzelfde geldt voor de uitspraak van het EHRM. Hoewel 

artikel 3 EVRM in absolute termen is geformuleerd en geen uitzonderingen 

toelaat,
628

 wordt slechts tot een schending van artikel 3 EVRM besloten 

wanneer “substantial grounds have been shown for believing that the person 

concerned faces a real risk of being subjected to torture or inhuman or 

degrading treatment or punishment in the receiving country.”
629

 

 

Het vertrouwensbeginsel blijft bijgevolg de regel.
630

 Slechts wanneer lidstaten 

“niet onkundig kunnen zijn van […] de fundamentele tekortkomingen van de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers”
631

 in de 

verantwoordelijke lidstaat wordt er immers van afgeweken.  

 

De impact van M.S.S. en N.S. lijkt dan ook treffend te zijn samengevat door 

Moreno-Lax, waar deze stelt dat “M.S.S. does not reject the presumption of 

safety underpinning Dublin removals outright, but it does change the balance 

                                                 
625 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 
e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd, §103. 
626 MAIANI, F. en NERAUDAU, E., “L’arrêt M.S.S/Grèce et Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 
2011. De la détermination de l’Etat responsable selon Dublin à la responsabilité des Etats 

membres en matière de protection des droits fondamentaux”, Revue du droit des étrangers 2011 
nr. 162, 6. 
627 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, nog niet gepubliceerd, §§82-85. 
628 EHRM 28 februari 2008, Saadi t. Italië, 37201/06, §127. 
629 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §365; EHRM 7 juli 1989, 

Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §91. 
630 VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the 

Home Department”, Columbia Journal of European Law, verwacht, 164. 
631 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, nog niet gepubliceerd, §106. 
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between (what has been taken as) the rule and its exception.”
632

 Waar lidstaten 

zich aanvankelijk bezondigden aan een bijna blind vertrouwen op de formele 

gebondenheid van de verantwoordelijke lidstaat aan diverse Europese en 

internationale instrumenten, moeten zij voortaan de materiële naleving mee in 

overweging nemen, en zulks niet altijd, maar slechts in de mate dat zich een 

bepaalde zorgwekkende situatie ten aanzien van de asielprocedure voordoet in 

de verantwoordelijke lidstaat.
633

 

 

 a.3. Een oplossing in harmonisatie? 

 

Het vertrouwensbeginsel en het vermoeden van gelijkwaardigheid hebben als 

doelstelling om samenwerking mogelijk te maken binnen domeinen met 

onvoldoende harmonisatie.
634

 Daarom lijkt de suggestie op haar plaats dat 

meer harmonisatie het Dublin-systeem kan versterken. Via harmonisatie kan 

de standaard in risicolanden worden verhoogd, waardoor overdrachten naar 

bijvoorbeeld Griekenland niet langer een probleem zouden zijn en waardoor 

asielzoekers ook minder geneigd zouden zijn uit de verantwoordelijke lidstaat 

door te reizen.
635

 Ook de Commissie stelt dat harmonisering “op de lange 

termijn de meeste zorgen over de werking van het huidige systeem [zal] 

wegnemen.”
636

 Daarbij moet evenwel een kanttekening worden geplaatst. 

 

De stelling dat een sterkere harmonisatie het vermoeden van veiligheid van 

stevigere fundamenten zou voorzien, geeft blijk van een eerder formalistische 

kijk. Zoals hoger is aangetoond, laat de supranationale rechtspraak zich 

evenwel niet (langer) leiden door zuiver formele argumenten. Nieuwe 

regelgeving volstaat niet om het vertrouwensbeginsel te schragen. Het 

vertrouwensbeginsel moet in concreto worden getoetst, niet op basis van het 

toepasselijke recht in abstracto, maar op basis van de naleving van deze 

(nieuwe) normen. 

 

Ook in de huidige fase van het CEAS is, althans wat het Dublin-systeem 

betreft, het grootste probleem niet zozeer een gebrek aan gemeenschappelijke 

regels, maar de naleving ervan. Zo is Griekenland reeds door het Hof van 

                                                 
632 MORENO-LAX, V., “Dismantling the Dublin System: M.S.S. v. Belgium and Greece”, EJML, 

2012, 29. 
633 PAHLADSINGH, A., “Feitenvaststelling in asielzaken in de context van het EVRM”, Tijdschrift 
voor vreemdelingenrecht 2011, 77. 
634 VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the 

Home Department”, Columbia Journal of European Law, verwacht, 165. 
635 BATTJES, H., “Pas de deux: de wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse 

jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht”, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 

2012 nr. 3, 84. 
636 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 17 juni 2008 Asielbeleidsplan een 

geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU, COM (2008) 360 def., 8.  
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Justitie veroordeeld voor de niet-uitvoering van de verplichtingen uit de 

opvangrichtlijn.
637

  

 

Een toenemende harmonisatie kan de coherentie van het CEAS ongetwijfeld 

ten goede komen, maar wat de werking van het Dublin-systeem betreft, 

volstaat harmonisatie klaarblijkelijk niet. 

 

b. Het vertrouwensbeginsel buiten het EU-recht: veilig derde land 

 

Ten slotte kan er nog op gewezen worden hoe de uitspraken van het EHRM en 

het Hof van Justitie ook gevolgen kunnen hebben die de EU overstijgen, in het 

bijzonder wat het gebruik van het concept van ‘veilig derde land’ betreft.
638

 Dit 

concept is een procedureel mechanisme om asielzoekers door te verwijzen 

naar andere staten die geacht kunnen worden primair verantwoordelijk te zijn, 

waarbij de noodzaak wordt vermeden om een beslissing ten gronde te nemen 

omdat de andere staat wordt verondersteld veilig te zijn.
639

 

 

 Uit deze omschrijving blijkt reeds hoe het concept ‘veilig derde land’ net als 

het Dublin-systeem gebaseerd is op een vermoeden van veiligheid. In de lijn 

van het hoger gemaakte onderscheid tussen empirisme of in concreto toetsing 

en formalisme of in abstracto toetsing zou bij de beoordeling van de veiligheid 

in een derde land niet alleen de juridische omkadering in overweging moeten 

worden genomen, maar is ook de concrete asielpraktijk van het land in kwestie 

van belang.
640

 In de praktijk blijkt evenwel hoe bepaalde staten gebruik maken 

van algemene lijsten van veilige derde landen of verdragen met derde landen 

sluiten, waarbij de terugkeer van asielzoekers plaatsvindt op basis van 

algemene informatie met betrekking tot het derde land in plaats van op basis 

van de in concreto overweging van individuele omstandigheden.
641

 

 

Het is niet ondenkbaar dat de redenering van het EHRM
642

 en het Hof van 

Justitie ter zake zou kunnen worden overgenomen door andere staten of als 

                                                 
637 HvJ 19 april 2007, Commissie t. Griekenland, C-72/06, Jurispr. 2007 Blz. I-00057. 
638 Zie voor een bespreking van het concept ‘veilig derde land’ in en buiten de Europese Unie: 

GOODWIN-GILL, G. en MCADAM, J., The Refugee in International Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2007, 390-412.   
639 GOODWIN-GILL, G. en MCADAM, J., The Refugee in International Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2007, 392. 
640 UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Global Consultations on International 

Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures), 31 mei 2001, 
EC/GC/01/12, http://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html, §15; GOODWIN-GILL, G. en 

MCADAM, J., The Refugee in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 394. 
641 Zie bijvoorbeeld: UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Note on International Protection, 

30 juni 2008, A/AC.96/1053, http://www.refworld.org/docid/486902122.html, §22; UN HIGH 

COMMISSIONER FOR REFUGEES, Note on International Protection, 4 juli 2012, A/AC.96/1110, 

http://www.refworld.org/docid/5072a4612.html, §12. 
642 Uit recente rechtspraak van het EHRM blijkt hoe het de redenering uit M.S.S. ook toepast op de 

overdracht van asielzoekers en migranten buiten het Dublin-systeem. Zo veroordeelt het Italië voor 

de overdracht aan Libië van 25 op zee onderschepte Somalische en Libische migranten. Hoewel 

http://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
http://www.refworld.org/docid/486902122.html
http://www.refworld.org/docid/5072a4612.html
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bewijs zou kunnen worden gezien van een evoluerende statenpraktijk.
643

 

Hoewel voor de afdwinging van het Vluchtelingenverdrag niet in een 

afzonderlijke rechter is voorzien, heeft het EHRM, en inmiddels ook het Hof 

van Justitie, die rol immers op zich genomen wat de Europese staten betreft.
644

 

Op die manier zou de Europese, supranationale rechtspraak gevestigde 

praktijken met betrekking tot de overdracht van asielzoekers naar zogenaamde 

veilige derde landen op de helling kunnen zetten en zou de al te legalistische 

lezing van het Vluchtelingenverdrag door de verschillende verdragspartijen 

kunnen worden tegengegaan.
645

 

 

6.3.3. Impact op de context van het Europese asielbeleid: een 

mensenrechtendiscours met twee bewakers 

 

Het asielbeleid van de EU wordt gekenmerkt door een soms diepe kloof tussen 

de formele aanvaarding van gedeelde beginselen en gemeenschappelijke 

waarden enerzijds en het streven van de lidstaten naar het behoud van hun 

nationale identiteit en soevereiniteit in de materiële ontwikkeling van hun 

beleid anderzijds.
646

 Zoals hoger aangehaald is de problematiek van de 

verdampende nationale soevereiniteit des te ingrijpender in het domein van 

asiel en migratie. Canor argumenteert dat de mensenrechten een belangrijke rol 

te spelen hebben “in attempting to bridge this gap and settle the competing 

claims of authority of the Union and its Member States.”
647

 M.S.S. en N.S. 

kunnen inderdaad als voorbeelden worden beschouwd van rechtszaken waarin 

de supranationale afdwinging van de mensenrechten ingrijpt in ‘het 

getouwtrek’ tussen de lidstaten en het supranationale niveau.
648

  

 

                                                                                                           

Italië daarover bilaterale verdragen had gesloten met Libië stelt het Hof dat “the Italian authorities 

knew or should have known that there were insufficient guarantees protecting the parties 

concerned from the risk of being arbitrarily returned to their countries of origin, having regard in 

particular to the lack of any asylum procedure and the impossibility of making the Libyan 

authorities recognize the refugee status granted by the UNHCR.” (EHRM 23 februari 2012, Hirsi 
Jamaa e.a. t. Italië, 27765/09, §156) 
643 DE BAERE, G. “International decisions: N.S. v. Secretary of State for the Home Department”, 

AJIL 2012, 617. 
644 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 
2012, 86. 
645 DE BAERE, G. “International decisions: N.S. v. Secretary of State for the Home Department”, 

AJIL 2012, 617; TSOURDI, E. “What Role for the Court of Justice of the EU in the Development of 
a European Asylum Policy? The Case of Loss and Denial of International Protection in the EU”, 

TBP 2013, 228.. 
646 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 383. 
647 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 383. Zie in dezelfde zin: LEMMENS, K., 
“Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid”, R.W. 2012-13, 764. 
648 Denk bijvoorbeeld aan de houding van de lidstaten in de Raad ten aanzien van het door de 

Commissie voorgestelde opschortingsmechanisme. 



DUBLIN, DE WANKELE HOEKSTEEN VAN HET EUROPESE ASIELBELEID? 

 

 
Jura Falconis Jg. 50, 2013-2014, nummer 2 491 

Daarbij valt allereerst op hoe beide hoven zich vanuit hun eigen redenering 

bevoegd verklaren om het gebruik van de soevereiniteitsclausule te toetsen aan 

de grondrechten in het algemeen, en aan het Vluchtelingenverdrag in het 

bijzonder. Verder wordt eveneens besproken hoe M.S.S. en N.S. het orgelpunt 

vormen van een internationalisering van het domein van asiel en migratie 

enerzijds en van een toenadering tussen het EHRM en het Hof van Justitie 

anderzijds. 

 

a. Gelijklopende bevoegdheid vanuit een eigen context 

 

Opvallend is hoe beide hoven een verschillende redenering gebruiken om hun 

ingreep te verantwoorden in de soevereine beleidssfeer van de lidstaten.
649

 In 

M.S.S. benadrukt het EHRM dat België over een zekere beoordelingsvrijheid 

beschikt onder de soevereiniteitsclausule.
650

 Daardoor valt het optreden van de 

Belgische autoriteiten buiten de strikte, internationale verplichtingen van 

België en speelt het Bosphorus-vermoeden van gelijkwaardige bescherming 

dus niet.
651

 In de rechtspraak van het Hof van Justitie worden lidstaten 

daarentegen net wel geacht EU-recht ten uitvoer te brengen wanneer zij 

gebruik maken van de soevereiniteitsclausule.
652

 Op die manier kunnen de 

maatregelen die een lidstaat neemt getoetst worden aan de bepalingen van het 

Handvest, dat volgens artikel 51 Handvest immers slechts gericht is tot de 

lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 

 

Ook ten aanzien van de toepasselijkheid van het Vluchtelingenverdrag 

hanteren beiden hoven een eigen, van elkaar verschillende logica. Zo kan het 

Hof van Justitie zich baseren op de verwijzing naar het Vluchtelingenverdrag 

in het VWEU zelf, terwijl het EHRM genoodzaakt is om via de ‘omweg’ van 

artikel 3 EVRM aan de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag te toetsen.
653

 

In de praktijk komen beide hoven evenwel tot een gelijkaardige bevoegdheid, 

zowel ten aanzien van het te toetsen recht, als ten aanzien van de in 

overweging te nemen toetsingsnorm.  

 

b. Een dubbele evolutie 

 

Hoewel beide hoven een verschillende interpretatie van de 

soevereiniteitsclausule hanteren om zichzelf bevoegd te kunnen verklaren, is 

                                                 
649 VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the 
Home Department”, Columbia Journal of European Law, verwacht, 152-153. 
650 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §339. 
651 EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §§338-340. 
652 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §68. 
653 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 98 
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duidelijk dat het EHRM en het Hof van Justitie naar eenzelfde oplossing 

streven voor vraagstukken die spelen onder het EVRM en onder het asielbeleid 

van de EU.
654

 In dat opzicht kunnen beiden zaken in een dubbele, ruimere 

evolutie worden geplaatst.  

 

 b.1. De internationalisering van de mensenrechten 

 

Enerzijds is hoger al opgemerkt hoe het asiel- en migratierecht pas relatief 

recent ‘geïnternationaliseerd’ is. Zowel de ontwikkeling van de rechtspraak 

van het EHRM als die van het Europese asielbeleid situeert zich grotendeels in 

de afgelopen twee decennia. De hier besproken supranationale rechtspraak kan 

voor elk van beide hoven worden gezien als een voorlopig orgelpunt in deze 

evolutie. 

 

Waar de bescherming van de grondrechten de natuurlijke roeping is voor het 

EHRM, zijn de mensenrechten slechts geleidelijk aan op de voorgrond 

gekomen binnen de EU en de rechtspraak van het Hof van Justitie.
655

 Als 

commercieel en economisch Hof is dit aanvankelijk onbevoegd en zou het 

vervolgens in eerste instantie de belangen van de Europese integratie voorop 

stellen, “paying only lip service to the genuine protection of fundamental 

rights.”
656

 Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 is de 

bevoegdheid van het Hof ten aanzien van asiel en migratie bovendien 

beperkt.
657

 Inmiddels heeft het Hof van Justitie zich evenwel ontpopt tot een 

volwaardige beschermer van de mensenrechten,
658

 met N.S. als recent en 

duidelijk voorbeeld van hoe de Luxemburgse rechter zich op vlak van 

mensenrechtenbescherming wil profileren.
659

 

 

                                                 
654 BATTJES, H., “Pas de deux: de wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse 

jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht”, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 

2012 nr. 3, 92. 
655 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 
People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 383-385; HARPEZ, G., “The European 

Court of Justice and Its Relations with the European Court of Human Rights: The Quest for 

Enhanced Reliance, Coherence and Legitimacy”, Common Market Law Review 2009, 107-108; 
MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 73; MORANO-FOADI, S. 
en ANDREADAKIS, S., “The Convergence of the European Legal System in the Treatment of Third 

Country Nationals in Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence”, EJIL 2011, 1071-1074. 
656 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 
People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 383-385. 
657 Artikel 68 EG-Verdrag, ingetrokken bij het Verdrag van Lissabon; PEERS, S., EU Justice and 

Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 299 en 302. 
658 LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH en 

matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 

2012, 95 ; MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human 
Rights Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 74. 
659 CANOR, I., “My Brother’s Keeper? Horizontal Solange: ‘An Ever Closer Distrust Among The 

People of Europe”, Common Market Law Review 2013, 416. 
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Waar het Hof van Justitie gezien de voorlopige onderbenutting van de 

prejudiciële procedure nog enige groeimarge geniet op het vlak van de 

afdwinging van de mensenrechten binnen het asiel- en migratierecht, situeert 

M.S.S. zich in een specifieke historisch kader dat doet vermoeden dat de 

inmenging van het EHRM in gevoelige (migratie)kwesties niet meer intens zal 

uitbreiden. Het Hof toont zich immers steeds bewuster van de kritiek op de 

rechtspraak uit Straatsburg. Bovendien biedt de toetreding van de EU tot het 

EVRM de kans om, in het licht van het subsidiariteitsbeginsel, een deel van het 

asielcontentieux via het Hof van Justitie af te handelen middels een 

voorafgaande tussenkomst.  

 

Bijgevolg ontwikkelt het Europees asielbeleid zich onder het toeziend oog van 

twee, of indien de nationale grondwettelijke rechtspraak mee in overweging 

wordt genomen, drie toeziende instanties. Rechter Laffranque omschrijft dit 

treffend door een vergelijking met de Heilige Drievuldigheid: “The [national] 

judge has one god that is simultaneously a trinity: Father, Son and Holy Ghost 

co-existing in Harmony. Which of the three has each of these roles – among 

the European Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of 

the European Union, or [national] constitution – remains for anybody to 

decide for him- or herself.”
660

 

 

 b.2. De toenadering tussen beide hoven 

 

Een tweede evolutie is dan ook dat verschillende auteurs een toenadering 

vaststellen tussen beide supranationale hoven.
661

 Waar het Hof van Justitie en 

het EHRM aanvankelijk eerder koele minnaars blijken, kunnen de zaken 

M.S.S. en N.S. worden beschouwd als een voorbeeld van “un dialogue 

particulièrement ‘direct, constructif et harmonieux’ entre les deux juridictions 

européennes.”
662

 

 

Zo baseert het Hof van Justitie zich in sterke mate op de uitspraak van het 

EHRM in M.S.S.
663

 Het Hof verwijst met betrekking tot de informatie die het 

                                                 
660 LAFFRANQUE, J., “Who Has the Last Word of the Protection of Human Rights in Europe?”, 
Juridica International 2012, 133. 
661 Zie bijvoorbeeld: DOUGLAS-SCOTT, S., “A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and 
the Growing European Human Rights Acquis”, Common Market Law Review 2006, 640-648 en 

MORANO-FOADI, S. en ANDREADAKIS, S., “The Convergence of the European Legal System in the 

Treatment of Third Country Nationals in Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence”, EJIL 2011, 
1072-1074. 
662 PICHERAL, C. en SURREL, H., “Les juridictions de l’Union Européenne et les droits 

fondamentaux – Chronique de jurisprudence (2011)”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 

2012, 891. Zie in dezelfde zin: LAFFRANQUE, J., “Who Has the Last Word of the Protection of 

Human Rights in Europe?”, Juridica International 2012, 120. 
663 De dialoog werkt evenwel ook in de omgekeerde richting. Zo wijst Lenaerts op de recente zaak 
Sergey Zolotukhin t. Rusland (EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotukhin t. Rusland, 14939/03), 

waarin het EHRM zich bij de interpretatie van het concept ‘idem’ laat leiden door de rechtspraak 

van het Hof van Justitie, waardoor de interpretatie van het ne bis in idem-principe van beide hoven 
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vermoeden van veiligheid zou kunnen weerleggen expliciet naar de bronnen 

die daartoe door het EHRM zijn aangehaald zoals de regelmatige en 

overeenstemmende rapporten van internationale en niet-gouvernementele 

organisaties, de brieven van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen aan 

België, de rapporten van de Commissie over de evaluatie van het Dublin-

systeem en de voorstellen voor hervorming van de Dublin-II-Verordening.
664

 

Daarnaast vormt ook de in M.S.S. vastgestelde schending van artikel 3 EVRM 

door Griekenland een bron van informatie om in N.S. tot de weerlegging van 

het vermoeden van veiligheid te besluiten.
665

 In zekere zin fungeert het EHRM 

hier als feitenrechter voor Unierecht op Europees niveau.
666

 Anderen gaan nog 

een stap verder door te suggereren dat het Hof van Justitie door het vermijden 

van een versnelde prejudiciële procedure of een prejudiciële spoedprocedure 

bewust heeft gewacht op een richtinggevende uitspraak van het EHRM.
667

 

 

Het blijft onduidelijk of deze dialoog beperkt blijft tot zaken zoals M.S.S. en 

N.S. waarin het EHRM en het Hof van Justitie uitspraak doen in quasi-

identieke zaken en waarin het Vluchtelingenverdrag als gemeenschappelijke, 

externe rechtsbron fungeert,
668

 dan wel of dit het begin inluidt van een nieuwe 

verhouding tussen beide hoven.
669

 Het valt niet uit te sluiten dat de hier 

gesignaleerde trend van toenadering tussen beide hoven zich ook op andere 

gebieden manifesteert. 

 

De vraag naar de wijzigende verhouding tussen beide hoven is des te 

pertinenter met de nakende toetreding van de EU tot het EVRM in het 

                                                                                                           

gelijklopend is (LENAERTS, K., “Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights”, 
European Constitutional Law Review 2012, 396). 
664 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-

493/10, §§90-91. 
665 HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 en M. E. 

e.a. t. Refugee Applications Commissioner en Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-
493/10, §§88-89. 
666 BATTJES, H., “Pas de deux: de wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse 

jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht”, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 
2012 nr. 3, 91. 
667 Zie: LABAYLE, H. en DE BRUYCKER, P., Impact de la jurisprudence de la CEJ et de la CEDH 
en matière d’asile et d’immigration, Parlement européen, Direction générale des politiques 

internes, 2012, 74 : “La course de la lenteur entamée par la CJUE avec la CEDH dans l’affaire 

N.S. […] traduit implicitement le souhait du juge de Luxembourg de voir son homologue de 
Strasbourg le précéder.” 
668 Ook met betrekking tot de kwalificatierichtlijn is in de rechtsleer reeds opgemerkt hoe de 

rechtspraak van het Hof van Justitie duidelijk beïnvloed wordt door de rechtspraak van het EHRM 

inzake refoulement. Zie bijvoorbeeld voor een analyse van de zaak B en D: TSOURDI, E. “What 

Role for the Court of Justice of the EU in the Development of a European Asylum Policy? The 

Case of Loss and Denial of International Protection in the EU”, TBP 2013, 218-219; HvJ 9 
november 2010, B en D, C-57/09 en C-101/09, Jurispr. 2010 Blz. I-10979. 
669 VAN DEN SANDEN, T., “Joined Cases C-411/10 & C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the 

Home Department”, Columbia Journal of European Law, verwacht, 167. 
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vooruitzicht.
670

 Hierboven is reeds aangehaald hoe de invoering van een 

voorafgaande tussenkomst van het Hof van Justitie het asielcontentieux 

evenwichtiger over beide hoven zou kunnen verdelen. Het EHRM wordt 

momenteel immers overspoeld met asielzaken, terwijl het Hof van Justitie net 

bijzonder weinig prejudiciële vragen of beroepen wegens niet-nakoming van 

asielrecht te verwerken krijgt.
671

 De dynamiek die daardoor zou ontstaan, 

beantwoordt alvast aan het subsidiariteitsbeginsel, nu de EU als verdragspartij 

de mogelijkheid wordt geboden de zaak intern te behandelen, alvorens de 

‘externe’ rechter in Straatsburg uitspraak doet. 

 

Zoals hoger is aangehaald, is de kans reëel dat de Bosphorus-doctrine zal 

verdwijnen in het licht van de toetreding van de EU tot het EVRM om 

eventueel plaats te maken voor een nieuwe dynamiek tussen Straatsburg en 

Luxemburg. Tot de toetreding daadwerkelijk is gerealiseerd en rechtspraak in 

die zin opduikt, blijft zulks evenwel onzeker. Desalniettemin kan worden 

beargumenteerd dat het EHRM de mogelijkheid heeft onder bijvoorbeeld het 

subsidiariteitsbeginsel ruimte te creëren voor het behoud van de eigenheid van 

de EU. Het EHRM zou de EU daarbij meer als geheel kunnen benaderen in 

plaats van zich blind te staren op de punten en komma’s.
672

 In de lijn van de 

hernieuwde mildheid van de Straatsburgse rechter lijkt het alvast niet volstrekt 

onredelijk te denken dat het EHRM de EU voldoende appreciatiemarge zal 

(blijven) bieden om bij de ontwikkeling van de ruimte voor vrijheid, veiligheid 

en recht in eerste instantie zelf een evenwicht te bereiken tussen de 

grondrechtenbescherming en de efficiëntie van het systeem. Het EHRM zou 

dan alsnog kunnen tussenkomen wanneer de bescherming van de grondrechten 

“manifestly deficient” blijkt
673

 of wanneer “substantial grounds have been 

shown for believing that the person concerned faces a real risk of [violation of 

his fundamental rights.]”
674

 Anders dan in de M.S.S.-N.S.-dialoog zal het Hof 

van Justitie daarbij niet in alle voorzichtigheid in de voetsporen van het EHRM 

kunnen lopen, maar zal het via een voorafgaande tussenkomst, of via het 

antwoord op een eerdere prejudiciële vraag zelf de lijnen moeten uitzetten van 

de grondrechtsbescherming in het asielrecht van de EU. 

 

                                                 
670 Zie Verklaringen betreffende bepalingen van de verdragen, Verklaring (nr. 2) ad artikel 6, lid 2 

VEU: “[…] In dit verband neemt de Conferentie nota van het bestaan van een regelmatige dialoog 
tussen het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europese Hof voor de rechten van de 
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politiques internes, 2012, 14. 
672 Cf. KORNEZOV, A., “The Area of Freedom, Security and Justice in the Light of EU Accession 

to the ECHR – Is the Break-Up Inevitable?”, CELS Lunchtime Seminar Series, 7 november 2012, 

http://www.cels.law.cam.ac.uk/Kornezov_WorkingPaper.pdf, 5 en 18. 
673 Cf. EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airways t. Ierland, 45036/98, §156. 
674 Cf. EHRM 7 juli 1989, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 14038/88, §91 en EHRM 21 januari 

2011, M.S.S. t. België en Griekenland, 30696/09, §365. 
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In ieder geval blijkt uit de M.S.S.-N.S.-dialoog tussen beide hoven hoe binnen 

de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht mogelijkheden bestaan om tot 

eenzelfde oplossing te komen. Kornezov stelt weliswaar dat, terwijl het Hof 

van Justitie de Dublin-criteria heeft willen veiligstellen, het EHRM het 

vertrouwensbeginsel net onderuit haalt door de lidstaten te verplichten de 

soevereiniteitsclausule te gebruiken ten aanzien van Griekenland.
675

 Het aldus 

gesuggereerde conflict hoeft er in wezen echter geen te zijn nu niets erop wijst 

dat het EHRM het alternatief voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule 

ongenegen zou zijn. Ten aanzien van het Dublin-systeem an sich heeft het Hof 

immers reeds geoordeeld dat het kan worden geacht de mensenrechten te 

respecteren.
676

 De toetreding van de EU zou hier het voordeel moeten brengen 

dat door een voorafgaande tussenkomst van het Hof van Justitie of via het co-

respondent-mechanisme onmiddellijk duidelijk kan worden via welke 

alternatieven, daar waar de grondrechten bedreigd zijn, het systeem in zijn 

geheel kan worden behouden. 

 

Wat de concrete gevolgen van de toetreding ook zullen zijn, de huidige situatie 

lijkt terecht samen te vatten in de woorden van rechter Mahoney: “The 

‘reinforced’ regular dialogue between the two European Courts that the 

Intergovernmental Conference called for is materialising even before 

accession.”
677

  

 

 

7. BESLUIT 
 

Het Dublin-systeem is als hoeksteen van het CEAS doordrongen van de 

spanningsvelden die de ontwikkeling van het asiel- en migratiebeleid in het 

algemeen kenmerken. De spanning tussen internationalisering en nationale 

soevereiniteit komt tot uiting in de moeilijkheden die het Dublin-

hervormingsproces ondervindt en in de manier waarop het Dublin-systeem 

functioneert. Daarnaast is het Dublin-systeem inherent doordrongen van de 

evenwichtsoefening tussen efficiëntie en billijke grondrechtenbescherming, 

waarbij tot voor kort efficiëntie de bovenhand leek te halen. 

 

Aan het ingrijpen van het EHRM in dit evenwicht in de zaak M.S.S. gaat een 

evolutie vooraf waarbij het Hof het asielrecht gaandeweg is beginnen toetsen 

aan verschillende bepalingen van het EVRM. De vaststelling van indirecte 

schendingen van artikel 3 EVRM en de afdwingbaarheid van voorlopige 

maatregelen leiden niet alleen tot een toevloed aan asielrechtszaken, maar ook 

                                                 
675 KORNEZOV, A., “The Area of Freedom, Security and Justice in the Light of EU Accession to 

the ECHR – Is the Break-Up Inevitable?”, CELS Lunchtime Seminar Series, 7 november 2012, 
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677 MAHONEY, P. “From Strasbourg to Luxembourg and Back: Speculating about Human Rights 

Protection in the European Union after the Treaty of Lisbon”, HRLJ 2011, 83-84. 

http://itunes.apple.com/gb/itunes-u/cels-lunchtime-seminar-series/id473054914
http://www.cels.law.cam.ac.uk/Kornezov_WorkingPaper.pdf


DUBLIN, DE WANKELE HOEKSTEEN VAN HET EUROPESE ASIELBELEID? 

 

 
Jura Falconis Jg. 50, 2013-2014, nummer 2 497 

tot een toenemende kritiek op de rol van het EHRM, zowel in asielzaken als in 

het algemeen. Recent wordt dan ook een trend gesignaleerd waarbij het Hof 

zich terughoudender opstelt in al te gevoelige kwesties of wanneer de nationale 

rechter reeds in een volwaardige mensenrechtentoetsing heeft voorzien (cf. het 

subsidiariteitsbeginsel). 

 

Net zo min als voor de rechter in Straatsburg is asielbeleid ook voor de EU 

geen natuurlijke biotoop. Sinds de jaren 1990 heeft zich evenwel een Europees 

asiel- en migratiebeleid ontwikkeld, aanvankelijk via intergouvernementele 

samenwerking, maar later ook binnen de EU. Als hoeksteen van dit Europees 

beleid is de Dublin-II-Verordening niet vrij van kritiek. Zo zou het Dublin-

systeem risico’s op refoulement creëren, een probleem dat met een tijdelijk 

opschortingsmechanisme zou kunnen worden voorkomen, ware het niet dat de 

Raad dit voorstel van de Commissie heeft afgekeurd. Daarnaast blijkt het 

Dublin-systeem ook moeilijk in overeenstemming te brengen met het beginsel 

van solidariteit en een billijke verdeling van de lasten tussen de lidstaten uit 

artikel 80 VWEU en houdt het systeem weinig rekening met de voorkeuren 

van asielzoekers zelf of de banden die zij met een bepaalde lidstaat hebben. 

 

Alvorens kan worden beoordeeld in welke mate supranationale rechtspraak aan 

deze kritiek tegemoet kan komen, is noodzakelijk in te zien hoe het EHRM en 

de EU zich tot elkaar verhouden. Hoewel voor de toetreding van de EU tot het 

EVRM het vermoeden van equivalente bescherming uit Bosphorus daarin een 

centrale rol speelt, zorgt het bestaan van de zogenaamde 

soevereiniteitsclausule dat dit vermoeden met betrekking tot het Dublin-

systeem niet speelt, waardoor het EHRM zich hierover ten gronde kan 

uitspreken. Hoewel de precieze situatie na toetreding gedeeltelijk zal afhangen 

van de jurisprudentiële praktijk van het EHRM, is duidelijk dat het co-

respondent-mechanisme en de voorafgaande tussenkomst de betrokkenheid 

van de EU bij de Straatsburgse rechter zullen bevorderen. Nu de schending van 

de mensenrechten in het kader van de Dublin-praktijk kan worden gesitueerd 

binnen de discretionaire beleidsmarge van de lidstaten, riskeren deze ondanks 

de betrokkenheid van de EU evenwel nog steeds alleen op te draaien voor een 

eventuele schending van de grondrechten. 

 

De concrete impact van de supranationale rechtspraak op het Dublin-systeem 

vloeit voort uit twee concrete zaken: de zaak M.S.S. t. België en Griekenland 

uit Straatsburg en de daaropvolgende zaak N.S. t. Secretary of State uit 

Luxemburg. Allereerst hebben M.S.S. en N.S. een duidelijke invloed op de 

concrete Dublin-praktijk. Zo zorgen zij voor een de facto opschorting van de 

Dublin-overdrachten naar Griekenland en geven ze richtlijnen met betrekking 

tot het gebruik van de soevereiniteitsclausule. Hoewel zij de hoeksteen van het 

asielbeleid niet doen vallen, doen ze hem wel enigszins wankelen. 

 

Daarnaast beïnvloedt de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie 

ook de plaats van het vertrouwensbeginsel in de Europese rechtsorde. De 
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supranationale rechtspraak herstelt het evenwicht de efficiëntie van het 

vertrouwensbeginsel en de billijkheid van de grondrechten door dit laatste 

zwaarder te doen doorwegen. Het Dublin-systeem is dus gebaseerd op een 

weerlegbaar vermoeden van veiligheid. Automatische overdrachten op basis 

van de formele gebondenheid van de verantwoordelijke lidstaat aan de 

grondrechten zijn niet langer mogelijk. De toekomst zal uitwijzen of ook 

buiten de EU de invloed van deze rechtspraak zal blijken in een veranderende 

omgang met het concept van ‘veilig derde land’.  

 

Tot slot spelen M.S.S. en N.S. ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

een hernieuwde dialoog tussen het EHRM en het Hof van Justitie. Vanuit hun 

eigen evolutie en logica komen beide hoven in elkaars vaarwater. Terwijl N.S. 

deel uitmaakt van een ontluikend grondrechtencontentieux van Het Hof van 

Justitie, situeert M.S.S. zich op de grens van wat voor de partijen bij het 

EVRM aanvaardbaar is. Toch vervullen beide hoven in wezen op een 

harmonieuze manier dezelfde functie: het toetsen van de Dublin-mechanisme 

aan de grondrechten en het Vluchtelingenverdrag. N.S. en M.S.S. bevatten 

enerzijds een duidelijke manifestatie van de hernieuwde, interjurisprudentiële 

dialoog. Anderzijds zijn beide arresten ook een voorbode van een moeilijk te 

voorspellen dynamiek die zich na de toetreding van de EU tot het EVRM zal 

ontwikkelen. 


