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Lijst van afkortingen
CEAS Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

CFR Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01)

Dublin III-verordening Verordening (EU) nr� 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

EASO Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EU Europese Unie

Eurodac II-verordening Verordening (EU) Nr� 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad 
van 26 juni 2013 betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking 
van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van 
Verordening (EU) nr� 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten 
om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 
land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende 
verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om 
vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot 
wijziging van Verordening (EU) nr� 1077/2011 tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht

HvJ-EU Hof van Justitie van de Europese Unie

Lidstaten Europese Unie en geassocieerde landen die de Dublin III-verordening toepassen

RCD Richtlijn 2013/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 
bescherming (herschikking), ook kortweg “de richtlijn opvangvoorzieningen” 
genoemd

Uitvoeringsverordening Verordening (EG) nr� 1560/2003 van de Commissie 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, 
zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr� 118/2014 van de Commissie 
van 30 januari 2014

UNHCR Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen

VIS Visuminformatiesysteem zoals ingesteld bij Beschikking (EG) nr� 
512/2004 van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en gedefinieerd in Verordening (EG) nr� 
767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende 
het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van 
gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf
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Inleiding

Achtergrond
Sinds 1 september 1997 werken de lidstaten met een procedure die bekend staat als de “Dublinprocedure” om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming� 
Deze procedure is tweemaal herzien, met als resultaat de huidige Dublin III-verordening(1)� In de loop der jaren 
heeft de Dublinprocedure een groot aantal uitdagingen gekend, wat heeft geleid tot de huidige stand van zaken�

De Europese Commissie Europese agenda voor migratie verklaarde dat “het mechanisme voor de 
toewijzing van verantwoordelijkheden voor de behandeling van asielaanvragen (het “Dublin-systeem”) 
niet werkt zoals het zou moeten werken”(2) In de mededeling worden de belangrijkste gebieden genoemd 
waarop de lidstaten meer inspanningen moeten leveren om de Dublin III-verordening volledig ten uitvoer 
te leggen. De mededeling versterkt met name de noodzaak voor de lidstaten om het aantal overdrachten 
te verhogen en de bepalingen met betrekking tot de gezinsherenigingsprocedures consequent toe te 
passen.

In de afgelopen jaren is een aantal verslagen gepubliceerd over de wijze waarop de Dublin III-verordening 
ten uitvoer wordt gelegd. Deze studies geven een overzicht van de praktijken en werpen een licht op de 
huidige uitdagingen binnen het systeem. De Evaluatie van de uitvoering van de Dublin III-verordening(3) 
was voorbereid voor de Europese Commissie en geeft een uitgebreide analyse van de praktische 
uitvoering van de Dublinverordening. Een studie van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van 
de Verenigde Naties: Left in Limbo:UNHCR study on the implementation of the Dublin III Regulation(4) 
onderzoekt hoe de Dublin III-verordening wordt toegepast en beoordeelt in hoeverre de procedures, 
waarborgen en garanties in het kader van de verordening worden toegepast. De studie analyseert ook 
de doelstelling om snel vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
verzoek om internationale bescherming volgens de criteria van de verordening. Eén van de meest recente 
periodieke verslagen van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen, de Tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening(5), geeft inzicht in de cijfers van 2018.

Waarom werden deze richtsnoeren ontwikkeld?
Het Dublin-systeem zorgt voor een duidelijke en algemene procedurele praktijk� Gezien de verschillen in 
nationale wetgeving en organisatorische opzet bestaan er echter uiteenlopende nationale praktijken bij de 
toepassing van de verordening� De uitvoering van de Dublinprocedure verschilt van lidstaat tot lidstaat, wat een 
aantal uitdagingen met zich meebrengt� Het is in deze context dat deze richtsnoeren zijn ontwikkeld�

Deze richtsnoeren zijn dan ook bedoeld om de lidstaten te helpen de bestaande wettelijke bepalingen op 
geharmoniseerde wijze toe te passen� Het is niet de bedoeling dat deze richtsnoeren een overzicht geven van de 
uitvoering van het Dublinsysteem in de Europese Unie en de geassocieerde landen (EU+)�

Hoe werden deze richtsnoeren ontwikkeld?
In september 2016 heeft het EASO zijn eerste richtsnoeren inzake normen en indicatoren voor 
opvangvoorzieningen gepubliceerd� Deze richtsnoeren bouwen voort op de in 2016 vastgestelde methodologie� 
Het ontwikkelingsproces van deze richtsnoeren verloopt volgens de gevestigde methodologie van de 
kwaliteitsmatrix die werd ontwikkeld door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)� De 
richtsnoeren werden opgesteld door een werkgroep bestaande uit deskundigen van de lidstaten uit Duitsland, 
Ierland, Nederland, Roemenië en Zweden� Vervolgens werden de Europese Commissie, de Hoge Commissaris van 

(1) Verordening (EU) nr� 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)�

(2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een 
Europese agenda voor migratie, Brussel, COM(2015), 13 mei 2015, hoofdstuk III�3�, blz� 13�

(3) Commissie, Eindverslag over de evaluatie van de uitvoering van de Dublin III-verordening, 18 maart 2016�

(4) UNHCR, Left in Limbo:UNHCR-studie over de uitvoering van de Dublin III-verordening, augustus 2017�

(5) ECRE, De uitvoering van de Dublinverordening in 2018, Asielgegevensbank, maart 2019�

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-Reception-Conditions-NL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-Reception-Conditions-NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=NL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
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de Verenigde Naties voor de vluchtelingen en de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen geraadpleegd� 
Vóór de definitieve aanname ervan werd ook het EASO-netwerk van Dublin-eenheden geraadpleegd en werden 
de richtsnoeren formeel goedgekeurd door de raad van bestuur van het EASO�

Wat is het doel van deze richtsnoeren?

Deze richtsnoeren werden opgesteld met meerdere doelen voor ogen:

• op beleidsniveau dienen ze als een instrument om de nationale procedure in verband met de toepassing 
van de Dublin III-verordening te versterken of verder te verbeteren;

• op operationeel niveau kunnen ze door managers binnen de betrokken autoriteiten worden gebruikt om 
de correcte uitvoering van de belangrijkste bepalingen van de Dublin III-verordening te waarborgen en 
om initiatieven ter verbetering van het proces en de opleiding van het personeel te ondersteunen;

• de richtsnoeren kunnen dienen als referentie voor de ontwikkeling van monitoringkaders en voor 
het uitvoeren van zelfevaluaties van nationale procedures met betrekking tot de kwaliteit van 
asielprocedures�

Het algemene doel van deze richtsnoeren is de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van de belangrijkste 
bepalingen van de Dublin III-verordening om te komen tot een gestroomlijnde toepassing, en dus om het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) te versterken�

Dit document heeft tot doel richtsnoeren te geven over de wijze waarop de wettelijke bepalingen van de Dublin 
III-verordening in de praktijk kunnen worden gebracht� Als zodanig vormt dit document een instrument om 
de autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen bij de technische werking van de Dublin-eenheden� Deze 
richtsnoeren dienen ook als een instrument voor zelfbeoordeling�

Wat is een operationele norm?

In deze richtsnoeren worden algemeen erkende operationele normen en indicatoren voor een correcte en 
doeltreffende uitvoering van de Dublin III-verordening geformuleerd� De normen en indicatoren zijn bedoeld 
om de zelfevaluatieprocedure te helpen en vormen geen juridisch bindende verplichtingen�

Deze richtsnoeren hebben betrekking op operationele normen die de toepassing van wettelijke normen 
of bepalingen ondersteunen� De in dit document opgenomen operationele normen zijn ook gebaseerd op 
reeds bestaande praktijken die binnen de EU kunnen worden aangetroffen� De operationele normen volgen 
de wettelijke bepalingen van de verschillende toepasselijke verordeningen om een duidelijk onderscheid te 
maken tussen operationele normen en wettelijke normen� Waar bepalingen van de Dublin III-verordening zelf 
operationeel zijn, werden deze bepalingen als norm opgenomen op sommige punten in deze richtsnoeren� 
Deze richtsnoeren hebben tot doel algemeen erkende normen en indicatoren te formuleren die in alle lidstaten 
haalbaar zijn en tegelijkertijd voorbeelden van goede praktijken te verzamelen�

Lidstaten kunnen in de Dublinprocedure gunstiger richtsnoeren invoeren of handhaven dan die welke in deze 
richtsnoeren zijn opgenomen� Deze richtsnoeren mogen onder geen beding worden geïnterpreteerd als een 
uitnodiging om bestaande normen te verlagen, maar moet veeleer worden gezien als een aanmoediging om op 
zijn minst de hierin vermelde benchmarks te halen�

Wat is de werkingssfeer van deze richtsnoeren?

Territoriale werkingssfeer

In overeenstemming met de Dublin III-verordening hebben deze richtsnoeren betrekking op de 32 EU+-landen 
(lidstaten) die het Dublinsysteem toepassen�
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Personele werkingssfeer

In overeenstemming de Dublin III-verordening omvat de werkingssfeer van deze richtsnoeren verzoekers om 
internationale bescherming� De lezer moet er rekening mee houden dat de Dublin III-verordening ook van 
toepassing is op personen die geen nieuw asielverzoek hebben ingediend in de lidstaat waar zij aanwezig zijn, 
maar eerder in een andere lidstaat een asielverzoek hebben ingediend (“niet-verzoekers”)�

Aspecten binnen de werkingssfeer van deze richtsnoeren

De thematische werkingssfeer van de richtsnoeren omvat een aantal belangrijke bepalingen van de Dublin III-
verordening� De richtsnoeren werden ontwikkeld door de exacte workflow van een Dublinzaak te volgen� Deze 
richtsnoeren beogen alle stappen te bestrijken van de Dublinprocedure, vanaf de identificatie van een Dublinzaak 
tot aan de overdracht�

Het document focust op de belangrijkste algemene beginselen en procedurele waarborgen die tijdens de 
Dublinprocedure in acht moeten worden genomen� De bepalingen zijn opgesteld volgens de workflow, met 
speciale overwegingen met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen, afhankelijke personen en niet-
verzoekers�

Waar nodig werden voor bepaalde operationele normen specifieke maatregelen voor niet-begeleide 
minderjarigen opgenomen� Deze richtsnoeren bieden echter geen uitgebreide reeks operationele normen voor 
de eerbiediging van de belangen van kinderen in de Dublinprocedure als zodanig� Voor een overzicht van de 
belangen van kinderen in de asielprocedures verwijzen we naar de praktische gids van het EASO over de belangen 
van het kind�

De toegang tot de beroepsprocedure valt onder de werkingssfeer (informatie, begeleiding, toegankelijkheid) van 
deze richtsnoeren� De organisatie van de beroepsprocedure zelf wordt evenwel niet bestreken�

In de richtsnoeren zijn in de verschillende hoofdstukken indicatoren opgenomen om te meten of er passende 
regelingen werden getroffen om rekening te houden met bijzondere overwegingen� Tegelijkertijd gaan deze 
richtsnoeren niet diep in op de behoeften van verzoekers met speciale behoeften� Gezien het gespecialiseerde 
karakter van het onderwerp zijn medische onderzoeken niet in deze richtsnoeren opgenomen� Voor verdere 
begeleiding van personen die tot kwetsbare groepen behoren, wordt verwezen naar het EASO-instrument voor 
de identificatie van personen met bijzondere behoeften�

Deze richtsnoeren moeten worden beschouwd als een verdere stap en een poging om de toepassing van 
een aantal bepalingen van de Dublin III-verordening te vergemakkelijken� Niet alle aspecten die binnen het 
toepassingsgebied van de verordening vallen, komen in deze richtsnoeren aan bod� De Praktische gids van het 
EASO over de Dublin III-verordening: onderhoud en bewijsbeoordeling geeft een overzicht van de Dublinprocedure 
en de praktische toepassing ervan met betrekking tot het Dublin-onderhoud, het verstrekken van informatie en 
de beoordeling van het beschikbare bewijsmateriaal in de Dublinprocedure�

Deze richtsnoeren zijn niet gericht op de procedures voor het opstellen, registreren en indienen van een verzoek 
om internationale bescherming� Deze worden uitgelegd in de EASO-richtsnoeren voor de asielprocedure: 
operationele normen en indicatoren�

De richtsnoeren werden ontwikkeld voor de reguliere werking van de Dublinprocedure� Omstandigheden die een 
crisis vormen en waarbij de toepassing van de Dublin III-verordening in gevaar kan komen doordat het asielstelsel 
van een lidstaat aantoonbaar onder bijzondere druk dreigt komen te staan en/of doordat zich problemen 
voordoen bij de werking van het asielstelsel van een lidstaat - zoals beschreven in artikel 33 van de Dublin-
verordening - vallen buiten het bestek van deze richtsnoeren�

Voor wie zijn deze richtsnoeren bedoeld?

De richtsnoeren zijn in de eerste plaats bedoeld voor

• Beleidsmakers of besluitvormers op beleidsniveau van wie de besluiten van invloed kunnen zijn op de 
nationale procedure

• Managers van de betrokken (asiel)autoriteit die verantwoordelijk zijn voor de correcte uitvoering van de 
Dublin III-verordening en die binnen de autoriteit de aanzet kunnen geven tot procesverbetering

• Personeel dat belast is met de kwaliteitsborging binnen de betrokken autoriteit

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_NL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_NL.pdf
https://ipsn.easo.europa.eu/nl
https://ipsn.easo.europa.eu/nl
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
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Deze richtsnoeren zijn bedoeld om beleidsmakers en managers van de betrokken autoriteit te ondersteunen, 
zodat zij de richtsnoeren kunnen gebruiken als kader voor het toezicht op de kwaliteitsborging, om hen te helpen 
de nodige beslissingen te nemen om het proces te verbeteren en de naleving van de normen te waarborgen, en 
om de behoeften aan verdere ontwikkelingen binnen de Dublin-eenheid te beoordelen�

Beleidsmakers en managers zouden ervoor kunnen kiezen dit document aan de dossierbehandelaars van de 
nationale autoriteiten te verstrekken, zodat zij een algemeen inzicht krijgen in de algemene organisatie van de 
Dublinprocedure�

Opbouw en indeling van de richtsnoeren
Het document begint met een inleiding om het ontwikkelingsproces van de richtsnoeren toe te lichten en om een 
overzicht te geven van het doel en de werkingssfeer ervan� Daarna volgt een kort hoofdstuk met de titel “Hoe 
de richtsnoeren te lezen”, waarin de gebruikte begrippen worden verduidelijkt en voorbeelden worden gegeven 
om het gebruik van de richtsnoeren te beschrijven� Vervolgens zijn de richtsnoeren onderverdeeld in twaalf 
hoofdstukken, waarin de volgende thema’s aan bod komen:

Dublin III-verordening

een mogelijke 
Dublinzaak 

identificeren
niet-verzoekers kennisgeving van het 

overdrachtsbesluit

verzoeken om 
informatie

afhankelijke personen 
en discretionaire 

bepalingen
bewaring

bepalen 
verantwoordelijkheid

niet-begeleide 
minderjarigen overdracht

het 
terugnameverzoek/
overnameverzoek 

verzenden

het terugnameverzoek 
/overnameverzoek 

beantwoorden

Algemene beginselen
Procedurele waarborgen

Figuur 1. Weergave van de belangrijkste aspecten die in deze richtsnoeren aan bod komen.

Elk hoofdstuk bevat specifieke gemeenschappelijke normen� Elke norm is gekoppeld aan relevante “indicatoren” 
aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of aan de norm is voldaan� Zo nodig worden indicatoren onder 
“aanvullende opmerkingen” nader toegelicht�

Bovendien bevat de bijlage een tabel met een samenvatting van alle in dit document vermelde normen en 
indicatoren� Deze tabel moet in samenhang met het hoofddocument worden gelezen, waarin een en ander wordt 
toegelicht (inleidende opmerkingen, aanvullende opmerkingen, goede praktijken) om de lezer te helpen bij de 
interpretatie van de richtsnoeren�
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Regelgevingskader
Het belangrijkste regelgevingskader van de Dublinprocedure wordt in de volgende rechtshandelingen 
uiteengezet:

De Dublin III-verordening

Verordening (EU) nr� 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 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)

Dublin-Uitvoeringsverordening

Uitvoeringsverordening (EC) nr� 1560/2003 van de Commissie van dinsdag 2 september 2003 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr� 1560/2003 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, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr� 118/2014 van de Commissie van 30 januari 
2014(6)

Eurodac II-verordening

Verordening (EU) nr� 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 
toepassing van Verordening (EU) nr� 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 
dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en 
betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van 
Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr� 1077/2011 tot 
oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking)

Hoe deze richtsnoeren moeten worden gelezen
Voorbeeld Toelichting

NORM Lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
besluit binnen een redelijke termijn wordt 
meegedeeld�

Een operationele norm is een algemeen erkende 
praktijk om een eerlijke en efficiënte asielprocedure 
vast te stellen die de bepalingen van het CEAS ten 
uitvoer legt� Een operationele standaard geeft niet 
alleen weer wat al in de praktijk is gebracht, maar 
stelt een doel waarnaar gestreefd moet worden� 
Operationele normen omvatten drie perspectieven: 
het perspectief van de betrokkene (billijkheid), van 
de verantwoordelijke manager (efficiëntie) en van de 
wetgever (wettigheid)�

Indicator De autoriteiten van de lidstaten beschikken 
over een casemanagementsysteem of 
een aftelkalander voor het berekenen van 
termijnen en het markeren van naderende 
termijnen om te garanderen dat de 
kennisgeving van de overdracht binnen de 
termijn plaatsvindt�

Een indicator is een manier om te meten of na te gaan 
in hoeverre de norm wordt bereikt�
De indicatoren die onder elke norm worden vermeld, 
moeten worden opgevat als cumulatief zonder dat er 
een hiërarchie tussen de indicatoren bestaat� 

(6) U kunt de geconsolideerde versie hier vinden�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1560-20140209&qid=1559295056242&from=NL
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Voorbeeld Toelichting
Alternatieve 
indicatoren

Indicator 1�a: Indien de betrokkene geen 
juridisch adviseur heeft, stelt de autoriteit 
van de lidstaat de persoon in kwestie in 
kennis van de beslissing in een taal die de 
verzoeker begrijpt of redelijkerwijs geacht 
wordt te begrijpen�
OF
Indicator 1�b: Indien de betrokkene een 
juridisch adviseur of een andere raadsman 
heeft, kan de autoriteit van de lidstaat ervoor 
kiezen de beslissing ter kennis te brengen van 
de juridisch adviseur of een andere raadsman 
die de betrokkene overeenkomstig de 
nationale praktijk vertegenwoordigt�

Alternatieve indicatoren worden gebruikt in situaties 
waarin op verschillende manieren kan worden 
beoordeeld of aan de norm is voldaan�

Aanvullende 
opmerkingen

De betrokkene wordt geïnformeerd over de 
termijnen voor het verstrekken van relevante 
documenten/documenten die van belang zijn, 
voor zover de procedure nog niet is afgerond�

Aanvullende opmerkingen in groene vakken 
benadrukken specifieke aandachtspunten, 
bijzondere omstandigheden of uitzonderingen 
bij het toepassen van de normen en indicatoren� 
De toepasselijkheid van de “aanvullende 
opmerkingen” kan van lidstaat tot lidstaat 
verschillen�

Goede praktijk Goede praktijk in verband met het contact met 
de Dublin-eenheid
Voor vragen in verband met Dublin heeft de 
bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor 
Dublinzaken een contactnummer dat door het 
personeel van de asielautoriteit, de politie of 
andere relevante instanties kan worden gebeld�

Goede praktijken in blauwe vakken zijn 
praktijken die niet noodzakelijkerwijs algemeen 
erkend worden als norm, maar lidstaten worden 
aangemoedigd om er rekening mee te houden 
bij de toepassing van de operationele normen 
en indicatoren in hun nationale systemen� Het 
gebruik van de term “goede praktijk” is niet het 
resultaat van een formele evaluatie, maar is 
gebaseerd op de gangbare praktijk in sommige 
lidstaten�

EASO-
instrumenten

Praktische gids: toegang tot de asielprocedure
In deze gids wordt informatie verstrekt over de 
kernverplichtingen van eerstelijnsfunctionarissen 
en de rechten van personen die eventueel 
internationale bescherming behoeven in de 
eerste contactsituatie� Deze praktische gids legt 
aan ambtenaren die het eerste contact hebben 
uit hoe ze met de tolken moeten omgaan en 
hoe ze het beste resultaat kunnen bereiken in 
situaties waarin een tolk wordt ingezet�

In grijze vakken wordt verwezen naar 
relevante bestaande EASO-instrumenten 
zoals opleidingsmodules en praktische gidsen 
om de lezer te helpen toegang te krijgen tot 
aanvullende informatie, relevant leesmateriaal 
of opleiding� 

Terminologie

“Bevoegde autoriteit” of “autoriteit van een lidstaat”

De hoofdverantwoordelijkheid voor de toepassing van deze normen ligt bij de autoriteiten van de lidstaten en de 
meeste normen in deze richtsnoeren vallen met name onder de bevoegdheid van de nationale Dublin-eenheden 
of de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de Dublinprocedure� In de praktijk worden 
echter ook vaak migratieautoriteiten en onder andere grenswachten bij de Dublinprocedure betrokken�

Sommige bepalingen in dit document zijn niet noodzakelijkerwijs relevant voor de autoriteit die de 
Dublinprocedure uitvoert, maar vormen veeleer de taken van de ambtenaren die het eerste contact hebben 
(zoals de politie, de grenspolitie, de grenswachters, de registratieambtenaren enz�) In elk geval wordt in de 
richtsnoeren verwezen naar de “autoriteit van de lidstaat” of de “bevoegde autoriteit”, zonder verder te 
specificeren of het de politie, de ontvangstautoriteit of de autoriteit van Dublin betreft� De lezer moet de 
operationele normen in de nationale context interpreteren en de procedurele aspecten dienovereenkomstig 
omzetten�

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-NL.pdf.pdf
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Betrokkene

De Dublin III-verordening is ook van toepassing is op personen die geen nieuw asielverzoek hebben ingediend in 
de lidstaat waar zij aanwezig zijn, maar eerder in een andere lidstaat een asielaanvraag hebben ingediend (“niet-
verzoekers”)� Dit is de reden waarom de term “betrokkene” in de hele tekst wordt gebruikt�
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Algemene beginselen
Bij de toepassing van de Dublin III-verordening moet een aantal algemene beginselen in acht worden genomen�

Deze overkoepelende beginselen zijn:

• Het vertrouwelijkheidsbeginsel

Gedurende de gehele Dublin-procedure moeten de dossierbehandelaars de vertrouwelijkheid waarborgen� 
Bij de communicatie met elkaar moeten de lidstaten altijd gebruik maken van het elektronische 
communicatiesysteem DubliNet om de gecodeerde en veilige uitwisseling van informatie te garanderen, 
met name bij de communicatie van informatie die persoonlijke gegevens van de verzoeker bevat�

• Wederzijds vertrouwen en respect tussen de lidstaten

Het Dublinsysteem is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect tussen de lidstaten� Volgens 
overweging 3 respecteren alle lidstaten het beginsel van non-refoulement en worden zij beschouwd als 
veilige landen voor onderdanen van derde landen�
De samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten vloeien ook voort uit overweging 22 
van de Dublin III-verordening, waarin wordt verwezen naar de instelling van een “proces voor vroegtijdige 
waarschuwing, paraatheid en beheersing van asielcrises”� EASO speelt een sleutelrol in dit systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en paraatheid, en EASO neemt via zijn speciale netwerk maatregelen om het 
vertrouwen en de samenwerking tussen de Dublin-eenheden van de lidstaten in stand te houden�

• De lidstaten werken tijdens de Dublinprocedure met elkaar samen en verstrekken alle informatie die van 
belang is om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is

Om een snelle toegang tot het asielstelsel te garanderen, moeten de lidstaten met elkaar samenwerken om 
zo snel mogelijk te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is� De samenwerking is met name van belang 
wanneer de mogelijkheden voor gezinshereniging worden onderzocht in zaken die betrekking hebben op 
kinderen, om zo gezinsleden te kunnen identificeren�

• Belang van het kind moet voorop staan

In overweging 13 van de Dublin III-verordening wordt verwezen naar de Overeenkomst van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van het kind(7) en naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie(8), 
en in artikel 6 wordt bepaald dat bij de toepassing van de Dublin III-verordening het belang van het kind 
voorop moet staan� De Dublin III-verordening biedt specifieke procedurele waarborgen voor het kind en 
omschrijft de gezinsbanden als bindende verantwoordelijkheidscriteria�

• Zoeken naar mogelijkheden voor gezinshereniging

Bij de toepassing van de Dublin III-verordening moeten de lidstaten ernaar streven gezinsleden te 
herenigen, gezinnen bij elkaar te houden en het verzoek van alle leden van een gezin binnen het 
grondgebied van de lidstaten gezamenlijk te behandelen�

• Prioriteit geven aan zaken waarbij kinderen betrokken zijn

Het is belangrijk om prioriteit te geven aan de gevallen waarin het om kinderen gaat en de nodige stappen 
te ondernemen om voor hen de snelste toegang tot het asielstelsel te garanderen� Lidstaten moeten zich 
flexibel opstellen bij gezinshereniging en streven naar een hereniging van het kind met zijn of haar gezinslid, 
broer of zus of familielid�

• Voor asielzoekers een snelle en eerlijke toegang tot het asielstelsel waarborgen

De strikte termijnen en de duidelijke verantwoordelijkheidscriteria die in de Dublin III-verordening 
zijn vastgelegd, dienen om een snelle en eerlijke toegang tot het asielstelsel voor de asielzoekers te 
waarborgen� Het niet-naleven van de termijn voor het verzenden of het beantwoorden van een verzoek kan 
ertoe leiden dat een lidstaat de verantwoordelijke lidstaat wordt� Lidstaten moeten streven naar kortere 
Dublinprocedures om een snelle toegang tot de asielprocedure te waarborgen�

(7) Algemene Vergadering van de VN, Verdrag inzake de rechten van het kind, Verenigde Naties, Treaty Series, vol� 1577, 2 september 1990�

(8) Europese Unie, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 26 oktober 2012, 2012/C 326/02�

https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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• Individuele, onpartijdige en objectieve beoordeling van elke Dublinzaak

De lidstaten mogen de zaken niet automatisch behandelen, zonder dat de criteria naar behoren zijn 
onderzocht� Elke zaak is anders en elke Dublinzaak moet individueel, onpartijdig en objectief worden 
onderzocht�
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1. Procedurele waarborgen voor personen 
die onder de Dublinprocedure vallen
De verordeningen en richtlijnen die samen het CEAS vormen, bieden middelen en bepalingen om de vitale 
belangen van degenen die onder het toepassingsgebied van het systeem vallen, te beschermen� De Dublin III-
verordening biedt eigen procedurele waarborgen aan de betrokkenen� De normen die uit deze garanties kunnen 
worden afgeleid, worden in dit hoofdstuk beschreven�

Vertrouwelijkheid
Dublin III-verordening
Artikel 39

NORM 1: De autoriteit van de lidstaat moet de vertrouwelijkheid van de zaken die onder 
de Dublinprocedure vallen, waarborgen.

Indicator 1.1: Het personeel van de bevoegde autoriteit is op de hoogte van de nationale wet- en regelgeving 
inzake de vertrouwelijkheid van de Dublinprocedure�

Indicator 1.2: De databanken en de archiveringssystemen in elke lidstaat zijn beveiligd en worden 
onderhouden in overeenstemming met de relevante wetgeving�

Aanvullende opmerking: De databanken in deze indicator omvatten onder meer het visuminformatiesysteem 
(VIS), het Schengeninformatiesysteem II(9) en Eurodac, het DubliNet-systeem en de nationale dossiersystemen�

Indicator 1.3: Alle informatie over individuele verzoekers en/of niet-verzoekers wordt alleen via DubliNet 
tussen de bevoegde autoriteiten uitgewisseld�

Indicator 1.4: Lidstaten delen geen informatie uit het dossier met personen die niet bevoegd zijn om van 
dergelijke informatie op de hoogte te zijn�

Indicator 1.5: Onderhouden met de betrokkene worden gevoerd in voldoende uitgeruste aparte ruimtes die 
de vertrouwelijkheid van wat er tijdens het onderhoud wordt gezegd waarborgen�

Informatieverstrekking
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 4 Bijlage X-XIII

NORM 2: De betrokkene ontvangt bij de indiening van een aanvraag in een lidstaat alle 
relevante procedurele informatie en in het bijzonder de desbetreffende folder.

Indicator 2.1: De autoriteit van de lidstaat verstrekt de informatie op een duidelijke en niet-technische wijze en 
in een taal die de betrokkene begrijpt of redelijkerwijs geacht wordt te begrijpen� De bevoegde autoriteit zorgt 
ervoor dat de betrokkene de verstrekte informatie begrijpt�

Aanvullende opmerking: Volgens artikel 4 van de Dublin III-verordening moet aan de betrokkene ten minste 
de volgende informatie worden verstrekt: informatie over de toepassing van de Dublin III-verordening, 
informatie over de doelstellingen van de Dublinverordening en de gevolgen van het indienen van een andere 
aanvraag in een andere lidstaat� De betrokkene wordt ook geïnformeerd over de criteria voor het bepalen van 
de verantwoordelijke lidstaat, het persoonlijke onderhoud en de mogelijkheid om informatie te verstrekken 
over de aanwezigheid van gezinsleden, de mogelijkheid om een overdrachtsbesluit aan te vechten, het feit dat 
de bevoegde autoriteiten gegevens over hen kunnen uitwisselen en het recht op toegang tot de gegevens die 
op hen betrekking hebben�

(9) Verordening (EG) nr� 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie�
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Indicator 2.2: De informatie wordt verstrekt door rekening te houden met de bijzondere behoeften en de 
individuele omstandigheden van de betrokken persoon�

Indicator 2.3: De autoriteit van de lidstaat verstrekt aan de betrokkene de informatie over de Dublin III-
verordening in de desbetreffende folder�

Aanvullende opmerking

Folder A is bedoeld om verzoekers van internationale bescherming informatie te verstrekken over het 
Dublinsysteem, het tijdschema van de Dublinprocedure, het nemen van vingerafdrukken en de relevante 
contactgegevens die door de nationale autoriteit worden ingevuld�

Folder B geeft informatie voor personen die zich al in de Dublinprocedure bevinden� Hij legt uit hoe belangrijk 
het is om informatie te verstrekken over gezinsleden die in een andere lidstaat wonen, of over afhankelijkheid 
en over gezondheidskwesties� Ook de verschillende termijnen voor de terugname- en de overnameprocedure 
worden besproken� Informatie over de beroepsprocedure en de relevante nationale termijnen voor het 
instellen van een beroep is in dit document opgenomen�

Aan kinderen die om internationale bescherming vragen, moet een folder voor niet-begeleide minderjarigen 
worden verstrekt� In de folder wordt op een kindvriendelijke manier uitgelegd welke informatie de nationale 
autoriteiten nodig hebben om te zoeken naar mogelijkheden voor gezinshereniging� De folder beschrijft de 
belangen van het kind en ook de Dublinprocedure wordt besproken� Verplichtingen en rechten, evenals de 
mogelijkheden om een beroep in te stellen, worden ook in het document uitgelegd�

In geval van onrechtmatige overschrijding van een buitengrens moet de brochure “Informatie voor 
onderdanen van derde landen of staatlozen die zijn aangehouden in verband met het illegaal overschrijden van 
een buitengrens” aan de persoon worden verstrekt� Deze folder geeft informatie over de verplichtingen met 
betrekking tot het nemen van vingerafdrukken en over het Eurodac-systeem�

Indien wordt vastgesteld dat een persoon illegaal in een lidstaat verblijft, moet de brochure “Informatie 
voor onderdanen van derde landen of staatlozen die illegaal in een lidstaat verblijven” aan de persoon worden 
verstrekt� In de folder wordt uitgelegd dat de vingerafdrukken van de persoon aan Eurodac kunnen worden 
doorgegeven voor opsporingsdoeleinden en dat in geval van een eerdere asielaanvraag de Dublinprocedure 
van toepassing is� In dit geval moet ook folder B aan de persoon worden verstrekt�

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c778b67-19a5-4f07-9ab0-c413d6efe293/language-ur/format-PDF/source-134090917
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c5ceacd-9854-4be9-b676-6660b4433fad/language-en/format-PDF/source-137675575
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc8dcf77-c2f7-452e-af7d-640bfb654328/language-en/format-PDF/source-137675950
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7d91125-1425-4ce8-9460-baf879e940b1/language-en/format-PDF/source-137675721
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94f4ac3c-7da4-401c-b82e-35ec050abf40/language-en/format-PDF/source-137675770
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Taal
Dublin III-verordening
Artikel 5, lid 4

NORM 3: Het persoonlijke Dublinonderhoud moet worden gevoerd in een taal die de 
betrokkene begrijpt of redelijkerwijs geacht wordt te begrijpen.

Indicator 3.1: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot gekwalificeerde tolken voor alle gangbare talen�

Indicator 3.2: Aan de betrokkene wordt gevraagd of hij/zij de tolk begrijpt tijdens het persoonlijk onderhoud� 
Als het antwoord ondanks alle voorbereidende inspanningen negatief is, worden er passende maatregelen 
genomen om de kwestie op te lossen�

Goede praktijken met betrekking tot het gebruik van tolken

De lidstaten maken gebruik van volgens het nationale recht gecertificeerde tolken die regelmatig worden 
opgeleid en getraind om met personen die om internationale bescherming vragen te werken�

Aanvullende EASO-instrumenten voor relevante procedurele waarborgen in dit stadium:

EASO-opleidingsmodule voor tolken
Elk jaar biedt EASO een online training van 20 tot 25 uur voor tolken die voor nationale asielinstanties 
werken� De module dient ter ondersteuning van tolken bij het uitvoeren van hun taken, voornamelijk het 
faciliteren van het communicatieproces tussen verzoekers om internationale bescherming en nationale 
autoriteiten en andere relevante belanghebbenden in de hele asielprocedure�

Praktische gids van het EASO inzake toegang tot de asielprocedures
In deze gids wordt informatie verstrekt over de kernverplichtingen van eerstelijnsfunctionarissen en de 
rechten van personen die eventueel internationale bescherming behoeven in de eerste contactsituatie� Deze 
praktische gids legt aan ambtenaren die het eerste contact hebben uit hoe ze met de tolken moeten omgaan 
en hoe ze het beste resultaat kunnen bereiken in situaties waarin een tolk wordt ingezet�

Praktische gids van het EASO over de Dublin III-verordening: Gesprek en bewijsbeoordeling
Een substantieel deel van deze gids richt zich op het onderhoud met de verzoeker� De gids legt de 
communicatietechniek en het gebruik van tolken uit, evenals het doel van het Dublinonderhoud� De bij 
deze praktische gids gevoegde “Aandachtspunten tijdens het onderhoud” geven nuttige aanwijzingen voor 
het persoonlijke Dublinonderhoud en de verschillende elementen met betrekking tot de vragen die de 
dossierbehandelaars kunnen helpen bij het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat� In de praktische gids 
worden ook de verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van informatie over de Dublinprocedure 
uitgelegd�
De belangrijkste beginselen voor de beoordeling van het bewijs, de verschillende soorten bewijsmiddelen en 
het indirecte bewijs worden eveneens toegelicht�

Goed begrip
Dublin III-verordening
Artikel 5

NORM 4: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkene de gestelde vragen 
en de tijdens het persoonlijke onderhoud verstrekte informatie begrijpt.

Indicator 4.1: Bij het begin van het onderhoud worden het doel en de context van het onderhoud aan de 
betrokkene uitgelegd�

Indicator 4.2: Aan de betrokkene wordt gevraagd of hij/zij de tijdens het onderhoud gestelde vragen en 
gegeven informatie begrijpt�

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-NL.pdf.pdf
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Goede praktijken inzake het controleren van het goede begrip

De dossierbehandelaar documenteert zowel de vraag over het begrijpen van de gebruikte taal als het 
antwoord dat wordt gegeven�

Indicator 4.3: Tijdens het onderhoud wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om uitleg te geven over 
inconsistenties, tegenstrijdigheden en/of ontbrekende elementen�

Indicator 4.4: Na het onderhoud wordt de betrokkene geïnformeerd en krijgt hij/zij de gelegenheid 
om eventuele fouten te corrigeren en eventuele verklaringen te corrigeren� Deze correcties worden 
gedocumenteerd�

Indicator 4.5: Na afloop van het onderhoud wordt een schriftelijke samenvatting van het onderhoud aan de 
betrokkene en/of de wettelijke vertegenwoordiger verstrekt�

Nieuwe informatie voorleggen en beoordelen
Dublin III-verordening
Artikelen 4-5

NORM 5: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkene in de loop van de 
Dublinprocedure relevante informatie over zijn of haar zaak kan voorleggen en dat hij of zij 
op de hoogte wordt gebracht van zijn of haar recht om dat te doen.

Indicator 5.1: De betrokkene krijgt algemene informatie over wanneer en naar waar hij documenten en 
informatie over zijn zaak moet versturen�

Aanvullende opmerking: De betrokkene wordt geïnformeerd over de termijnen voor het verstrekken van 
relevante documenten/documenten die van belang zijn, voor zover de procedure nog niet is afgerond�

Indicator 5.2: De betrokkene is in staat om bij de bevoegde autoriteit alle aanvragen en bewijsstukken, met 
inbegrip van medische adviezen, ter overweging voor te leggen�

Indicator 5.3: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om een dossierbehandelaar op de 
hoogte te stellen van eventuele nieuwe informatie in de zaak�

Dublin III-verordening
Artikel 7, lid 2

NORM 6: Indien in de loop van de Dublinprocedure nieuwe informatie aan het licht komt, 
moet de autoriteit van de lidstaat in de passende fase van de procedure rekening houden 
met deze informatie, indien deze relevant is.

Indicator 6.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure die garandeert dat de betrokkene of 
andere persoon (bijvoorbeeld de vertegenwoordiger) of organisatie in de loop van de zaak nieuwe informatie 
of wijzigingen in de omstandigheden kan indienen�

Indicator 6.2: De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar toegewezen 
aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�
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2. Een mogelijke Dublinzaak identificeren
De eerste stap van een Dublinprocedure is het identificeren van de zaak als een Dublinzaak� Daarom moeten de 
dossierbehandelaars mogelijke Dublin-indicatoren identificeren om na te gaan of het onderhavige geval onder 
de Dublinprocedure valt� Het is gebruikelijk dat de eenheid of autoriteit die met een mogelijke Dublinzaak te 
maken kan krijgen, niet degene is die de Dublin-procedure uiteindelijk zal uitvoeren� Daarom zijn sommige van 
de volgende normen en indicatoren met betrekking tot de identificatie van een Dublinzaak bedoeld voor alle 
bevoegde autoriteiten en kunnen zij niet slechts betrekking hebben op één enkele Dublineenheid in elke lidstaat�

Aanvullende EASO-instrumenten voor het identificeren van een mogelijke Dublinzaak

EASO-opleidingsmodule over de identificatie van mogelijke Dublinzaken

Voor ambtenaren van lidstaten die mogelijk op een potentiële Dublinzaak stuiten, is er een EASO-
opleidingsmodule beschikbaar om hen te helpen bepalen hoe ze met die zaken moeten omgaan en deze 
door te verwijzen naar de Dublineenheid� Deze opleidingsmodule zal vanaf januari 2020 beschikbaar zijn�

NORM 7: De autoriteit van de lidstaat die met mogelijke Dublinzaken te maken krijgt, 
beschikt over de passende middelen om een Dublinzaak te identificeren.

Indicator 7.1: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot Eurodac en andere relevante databanken(10), en, 
indien toegang is toegestaan, tot het VIS, om een mogelijke Dublinzaak te identificeren�

Indicator 7.2: Binnen elke autoriteit van een lidstaat wordt een speciale eenheid of autoriteit aangewezen die 
verantwoordelijk is voor Dublinzaken en de Dublinprocedure, zodat Dublinzaken naar deze autoriteit kunnen 
worden doorverwezen�

NORM 8: Personeelsleden van de autoriteit van de lidstaat die met mogelijke Dublinzaken 
te maken krijgen, hebben voldoende kennis van de Dublin III-verordening en zijn in 
staat om een mogelijke Dublinzaak te identificeren en door te verwijzen voor verdere 
beoordeling.

Indicator 8.1: Personeel van de bevoegde autoriteit dat voor het eerst met een mogelijke Dublinzaak te 
maken krijgt, is op de hoogte van de Dublin III-verordening en heeft een basisbegrip van de indicaties die in 
beschouwing moeten worden genomen bij het beoordelen of de Dublin III-verordening van toepassing is�

Indicator 8.2: Het personeel van de bevoegde autoriteit dat voor het eerst met een mogelijke Dublinzaak 
te maken krijgt, weet met wie het contact moet opnemen voor meer informatie of om een mogelijke 
Dublinprocedure te starten, bij voorkeur de autoriteit die verantwoordelijk is voor de Dublinprocedure�

Indicator 8.3: Zodra een Dublin-zaak is geïdentificeerd, is er een vaste procedure om de zaak door te verwijzen 
naar de autoriteit die belast is met de uitvoering van de Dublinprocedure�

Indicator 8.4: Gevallen die onder de Dublin III-verordening vallen, worden zo snel mogelijk doorverwezen naar 
de autoriteit die belast is met de uitvoering van de Dublinprocedure�

Goede praktijken in verband met het contact met de Dublin-eenheid

Voor vragen in verband met Dublin heeft de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor Dublinzaken 
een contactnummer dat door het personeel van de asielautoriteit, de politie of andere relevante instanties 
kan worden gebeld�

(10) Dit omvat nationale en/of internationale databases�
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Het Eurodac-systeem
Het gebruik van de Eurodac-databank is geregeld in de Eurodac II-verordening� Het is een gemeenschappelijke 
bron van informatie voor de identificatie van een Dublinzaak� Wanneer een persoon om internationale 
bescherming verzoekt, kunnen de lidstaten via de databank eerdere verzoeken om internationale bescherming in 
andere lidstaten zien, die overeenkomstig artikel 9 van de Eurodac II-verordening aan Eurodac zijn toegezonden� 
Het systeem biedt lidstaten ook de mogelijkheid om gegevens over een onregelmatige grensoverschrijding naar 
een lidstaat vanuit een derde land te zien, die in Eurodac geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 14 van de 
Eurodac II-verordening�

Aanvullende opmerking

De informatie die door de lidstaten in de Eurodac-databank wordt opgeslagen, omvat het volgende:

• Het verlenen van internationale bescherming aan de betrokkene
Overeenkomstig artikel 18 van de Eurodac II-verordening moet, wanneer aan een persoon internationale 
bescherming wordt verleend, dit in Eurodac worden vermeld�

• De overdracht van de betrokkene aan een andere lidstaat
Afhankelijk van de rechtsgrondslag van de overdracht moet de verantwoordelijke lidstaat 
overeenkomstig artikel 10, onder a) en b), van de Eurodac II-verordening de relevante informatie over de 
overdracht actualiseren of naar Eurodac sturen�

• Of de betrokkene het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten
In artikel 10, onder c), van de Eurodac II-verordening wordt bepaald dat, indien de betrokkene het 
grondgebied van de lidstaten heeft verlaten, de datum waarop hij/zij het grondgebied heeft verlaten, in 
het Eurodac-systeem moet worden bijgewerkt� Indien de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 
heeft verlaten overeenkomstig een uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit na de intrekking of afwijzing 
van het verzoek om internationale bescherming, moet deze informatie ook worden bijgewerkt in 
Eurodac, overeenkomstig artikel 10, onder d), van de Eurodac II-verordening�

• Het feit dat de lidstaat de verantwoordelijkheid voor de toepassing op zich heeft genomen door de 
discretionaire bepaling toe te passen
In artikel 10, onder e), van de Eurodac II-verordening is de verplichting opgenomen om de in Eurodac 
opgeslagen gegevens bij te werken wanneer een lidstaat de discretionaire bepaling toepast (artikel 17, 
lid 1, van de Dublin III-verordening)�

Over het gebruik van de Eurodac-databank zijn de volgende normen en indicatoren overeengekomen�

Dublin III-verordening Eurodac II-verordening
Artikel 20, lid 2 Artikel 9, lid 1

NORM 9: Bij het indienen van een asielaanvraag moeten de vingerafdrukken van de 
asielzoeker zo snel mogelijk en binnen 72 uur worden geregistreerd als categorie 1. 
In geval van illegale binnenkomst moet de vingerafdruk binnen 72 uur na de aanhouding 
als categorie 2 worden geregistreerd.

Indicator 9.1: Een bevoegde autoriteit in elke lidstaat heeft gemakkelijk toegang tot voldoende apparatuur 
om vingerafdrukken te nemen en deze te vergelijken in de Eurodac-databank kort na de indiening van de 
asielaanvraag of de illegale binnenkomst� Deze apparatuur moet zich bevinden in de buurt van de plaats waar 
de asielaanvraag wordt ingediend of in de buurt van de plaats waar de illegale binnenkomst wordt ontdekt�

Indicator 9.2: De resultaten van de databanken moeten kort na het uitvoeren van de zoekopdracht 
beschikbaar zijn voor de nationale autoriteit die belast is met de uitvoering van de Dublinprocedure�
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NORM 10: Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat besluit een Eurodac-zoekopdracht 
te verrichten in verband met een niet-verzoeker (een zoekopdracht van categorie 3) en het 
resultaat van de zoekopdracht erop wijst dat de Dublin III-verordening van toepassing is, 
moet de zaak worden doorverwezen naar de autoriteit van de lidstaat die verantwoordelijk 
is voor de Dublinprocedure.

Indicator 10.1: Het personeel van de nationale autoriteit die de zoekopdracht van categorie 3 uitvoert, heeft 
een basiskennis van de Dublin III-verordening en weet naar waar het de zaak moet doorverwijzen voor de 
verdere Dublinprocedure�

NORM 11: De resultaten van de Eurodac-zoekopdracht moeten alle beschikbare informatie 
van Eurodac bevatten, zoals eerdere illegale grensoverschrijding(en), eerdere verzoeken, 
of de vraag of een lidstaat internationale bescherming heeft verleend, of de aanvrager is 
overgedragen aan een andere lidstaat of dat de discretionaire bepaling door een andere 
lidstaat is toegepast.

Indicator 11.1: De autoriteit van de lidstaat maakt gebruik van een systematische opmaak van de resultaten, 
zodat zij onmiddellijk alle beschikbare informatie uit Eurodac kan lezen�

Indicator 11.2: De informatie van Eurodac moet voor alle lidstaten duidelijk en gemakkelijk te interpreteren 
zijn wanneer deze wordt opgenomen in een terugname-/overnameverzoek�

NORM 12: De autoriteit van de lidstaat dient de informatie in de Eurodac-databank 
regelmatig bij te werken overeenkomstig de Eurodac II-verordening. Na een 
overdracht moet de autoriteit van de lidstaat de volgende informatie in de Eurodac-
databank invoeren: toepassing van de discretionaire bepaling, uitzetting, verlening 
van internationale bescherming, afgifte van een verblijfsdocument, of de persoon het 
grondgebied van de lidstaten heeft verlaten, of hij/zij het staatsburgerschap heeft 
verworven, en/of de internationale beschermingsstatus werd ingetrokken of beëindigd of 
de verlenging van de status werd geweigerd.

Indicator 12.1.a: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een geautomatiseerd systeem dat de lidstaat in 
staat stelt informatie uit het nationale dossiersysteem over te dragen aan de Eurodac-databank�

OF

Indicator 12.1 b: Indien de autoriteit van de lidstaat niet beschikt over een geautomatiseerd systeem voor 
de overdracht van relevante informatie uit het nationale bestand naar de Eurodac-databank, weet het 
verantwoordelijke personeel op nationaal niveau welke informatie naar de Eurodac-databank moet worden 
overgedragen en beschikken de autoriteiten over de middelen om de relevante informatie handmatig naar de 
databank over te dragen�

Goede praktijken in verband met de koppeling van Eurodac aan het nationale casemanagementsysteem

Om de administratieve lasten te verlichten, de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en de procedures te 
bespoedigen, hebben sommige autoriteiten van de lidstaten ervoor gekozen hun nationale dossiersysteem 
te koppelen aan de Eurodac-databank� Telkens wanneer hun nationale autoriteit een beslissing neemt of een 
handeling registreert die in Eurodac moet worden vastgelegd, wordt de informatie automatisch naar Eurodac 
gestuurd�

De databank van het Visuminformatiesysteem
De VIS-databank is een andere relevante bron van informatie met betrekking tot de identificatie van potentiële 
Dublinzaken� Het systeem voert biometrische matching uit voor identificatie- en verificatiedoeleinden� 
Het VIS verbindt ambassades en consulaten in niet-EU-landen en alle punten aan de buitengrenzen van 
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de Schengenstaten� Het VIS is van toepassing op alle Schengenstaten (Denemarken heeft besloten het te 
implementeren), zodat niet alle lidstaten die de Dublin III-verordening toepassen door de VIS-verordening 
gebonden zijn(11) en toegang hebben tot het VIS-systeem�

Aanvullende opmerking: In de VIS-databank kunnen de lidstaten ook informatie vinden over de 
persoonsgegevens en de paspoortgegevens van de betrokkene�

Goede praktijken met betrekking tot het zoeken in het visuminformatiesysteem

Een zoekopdracht in de VIS-databank wordt tegelijk met de verplichte zoekopdracht in de Eurodac-databank 
uitgevoerd, bij voorkeur binnen 72 uur na de indiening van de asielaanvraag�

NORM 13: Wanneer toegang is toegestaan, dient de autoriteit van de lidstaat een 
zoekopdracht in de VIS-databank uit te voeren om vast te stellen of aan de betrokkene 
door een andere lidstaat een visum is verleend.

Indicator 13.1: De autoriteit van de lidstaat waar toegang is toegestaan op grond van het EU-recht, heeft 
toegang tot de VIS-databank om Dublinzaken te identificeren en beschouwt deze als een bron van informatie�

Indicator 13.2: Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die een Dublinzaak vaststelt, is op de hoogte van 
verleende visa als mogelijke grond voor het indienen van een terugname-/overnameverzoek�

Documenten die toebehoren aan de betrokkene
Elk document dat toebehoort aan de persoon kan relevant zijn voor het bepalen van de verantwoordelijkheid� 
Deze documenten moeten in aanmerking worden genomen overeenkomstig de Dublin III-verordening�

NORM 14: Als onderdeel van de informatieverzameling dient de bevoegde autoriteit zich 
bewust te zijn van het belang en rekening te houden met alle relevante documenten die 
door de betrokken persoon in elke fase van een lopende procedure worden ingediend als 
identificatiemiddel voor een Dublinzaak.

Indicator 14.1: Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die het document of de documenten aantreft, is 
voldoende op de hoogte van de Dublin III-verordening en weet naar waar de zaak moet worden doorverwezen 
voor passende maatregelen in het kader van de Dublin III-verordening�

Indicator 14.2: De bevoegde autoriteit beschikt over een procedure en expertise om de echtheid van 
documenten te controleren�

Aanvullende opmerking: Belangrijke documenten waarmee tijdens de procedure rekening moet worden 
gehouden, zijn bijvoorbeeld een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verblijfsvergunning of een officieel 
document dat door een bevoegde buitenlandse instantie is afgegeven, of een document waarmee 
de verklaringen van de betrokkene kunnen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld een treinkaartje, 
ontvangstbewijzen enz�

Goede praktijken met betrekking tot het zoeken naar relevante documenten

Wanneer het nationale recht dit toestaat, kan het nuttig zijn dat verzoekers en hun bezittingen worden 
doorzocht om relevante bewijsmiddelen te vinden� Wanneer relevante documenten worden aangetroffen, 
worden deze tijdelijk in beslag genomen, gescand en op echtheid gecontroleerd�

(11) Verordening (EG) nr� 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) en 
de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf, PB L 218 van 2008�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=NL
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NORM 15: Indien uit een document dat in enige fase van een lopende procedure 
is verkregen, blijkt dat de Dublin III-verordening van toepassing is, moet de zaak 
worden verwezen naar de autoriteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
Dublinprocedure.

Indicator 15.1: Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die het document aantreft, heeft voldoende 
kennis van de Dublin III-verordening en is in staat een basisbeoordeling te maken van de mate waarin het 
document relevant is voor de Verordening�

Aanvullende EASO-instrumenten voor het identificeren van mogelijke Dublinzaken

EASO-opleidingsmodule over de identificatie van mogelijke Dublinzaken

Praktische gids van het EASO over de uitvoering van de Dublin III-verordening: persoonlijk onderhoud en 
bewijsbeoordeling

Praktisch instrument van het EASO voor registratie: Indiening van verzoeken om internationale 
bescherming

Het EASO ontwikkelt een praktisch instrument voor het personeel van de lidstaten dat zich bezighoudt met 
de registratie van verzoekers, dat hen ook kan helpen bij de beoordeling van de Dublinindicatoren in een 
zaak�

Indicator 15.2: Het personeel van de bevoegde autoriteit dat het document aantreft, weet naar waar het de 
zaak moet doorverwijzen voor passende maatregelen in het kader van de Dublin III-verordening�

Het persoonlijke onderhoud
In artikel 5 van de Dublin III-verordening wordt bepaald dat de lidstaten een persoonlijk onderhoud met 
de asielzoeker moeten voeren om de procedure tot het vaststellen van de verantwoordelijke lidstaat te 
vergemakkelijken� Dit “Dublinonderhoud” kan achterwege blijven als de persoon is ondergedoken of als de 
persoon reeds de voor de Dublinprocedure relevante informatie heeft verstrekt�

Het persoonlijk onderhoud heeft veel verschillende functies� Het wordt geregeld door zowel de Dublin III-
verordening als het nationale recht van elke lidstaat� Met betrekking tot de beoordeling van de verantwoordelijke 
lidstaat aan de hand van het persoonlijke onderhoud in Dublinzaken zijn de volgende normen en indicatoren 
overeengekomen�

Dublin III-verordening
Artikel 5

NORM 16: Het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd voordat een overdrachtsbesluit wordt 
genomen, tenzij de betrokkene is ondergedoken of alle relevante informatie al door de 
betrokkene is verstrekt.

Indicator 16.1: De autoriteit van de lidstaat wijst voldoende middelen toe om het onderhoud te voeren�

Aanvullende opmerking: Onder “voldoende middelen” wordt onder meer verstaan: een geschikte ruimte voor 
het voeren van het onderhoud, het beschikbaar hebben van tolken wanneer dat nodig is en het toewijzen van 
voldoende tijd om een goed onderhoud met de betrokkene te voeren�

Indicator 16.2: De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure voor het plannen van onderhouden, 
waardoor prioriteit kan worden gegeven aan Dublinonderhouden rekening houdend met de gegeven 
termijnen�
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Goede praktijken met betrekking tot het combineren van het gesprek met de registratie van het verzoek

Het wordt als een goede praktijk beschouwd om het Dublinonderhoud te combineren met de bestaande 
nationale praktijk die is vastgesteld voor de registratie van asielverzoeken en het verzamelen van informatie 
die relevant is voor de aanvraag� Deze praktijk stelt de verantwoordelijke autoriteiten in staat om de 
Dublinzaken in een vroeg stadium te identificeren en de zaken zo snel mogelijk door te verwijzen naar de 
bevoegde autoriteit� Vroegtijdige doorverwijzing geeft de Dublineenheid of de autoriteit die belast is met 
de uitvoering van de Dublinprocedure meer tijd om de nodige stappen te zetten, wat van vitaal belang is in 
zaken die betrekking hebben op kinderen of gezinshereniging�

NORM 17: De dossierbehandelaar voert een zorgvuldige herziening uit en bestudeert de 
informatie over het dossier alvorens het persoonlijk onderhoud te voeren.

Indicator 17.1: De dossierbehandelaar beschikt voldoende lang voordat het onderhoud plaatsvindt over het 
dossier, om een goede voorbereiding mogelijk te maken�

Indicator 17.2: Bij de voorbereiding wordt rekening gehouden met alle elementen die kunnen helpen bij het 
bepalen van de verantwoordelijke lidstaat�

Goede praktijken met betrekking tot de timing van het onderhoud

Het persoonlijk onderhoud zo spoedig mogelijk na de indiening van de asielaanvraag voeren, zodat de 
asielzoeker of de verantwoordelijke autoriteit het onderhoud kan beoordelen en de zaak zo nodig kan 
aanvullen met informatie vóór de termijn voor het indienen van een verzoek om overdracht�

NORM 18: Het persoonlijk onderhoud moet betrekking hebben op alle aspecten van de 
Dublin III-verordening die relevant zijn voor de aanvrager en de Dublinprocedure.

Indicator 18.1: Het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd met behulp van een gestandaardiseerd 
onderhoudsprotocol om ervoor te zorgen dat alle aspecten die relevant zijn voor zowel de asielzoeker als de 
Dublinprocedure worden behandeld�

Goede praktijken met betrekking tot de ontwikkeling van onderhoudsprotocollen

Een vast onderhoudsprotocol dat op nationaal niveau is ontwikkeld, kan de dossierbehandelaars helpen 
om alle relevante aspecten van de Dublin III-verordening te behandelen� Deze gestandaardiseerde 
onderhoudsprotocollen bestrijken zowel de relevante aspecten inzake verantwoordelijkheid als alle aspecten 
van het nationale recht, zodat een overdrachtsbesluit kan worden genomen zonder vervolgonderhouden, 
indien dit nodig wordt geacht�

Indicator 18.2: In een onderhoud worden vragen gesteld over gezins- of familieleden op het grondgebied van 
de lidstaten, over afhankelijke personen en over de reisroute�

Indicator 18.3: Het gestandaardiseerde onderhoudsprotocol zorgt ervoor dat de Dublin-indicatoren die niet 
via opzoekingen in de databanken (Eurodac, VIS) beschikbaar zijn, tijdens het onderhoud aan bod komen�

Indicator 18.4: Het personeel dat het persoonlijk onderhoud voert, is goed opgeleid en heeft voldoende 
kennis van de Dublin III-verordening om te weten wanneer er vervolgvragen uit het standaardprotocol moeten 
worden gesteld�

Aanvullende EASO-instrumenten voor het persoonlijke Dublinonderhoud

Praktische gids van het EASO over de uitvoering van de Dublin III-verordening: persoonlijk onderhoud en 
bewijsbeoordeling

Praktische gids van het EASO: Persoonlijk onderhoud

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO Practical Guide - Personal interview - NL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO Practical Guide - Personal interview - NL.pdf
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Deze praktische gids bevordert een gestructureerde interviewmethode, in overeenstemming met het 
EASO-opleidingscurriculum� Deze gestructureerde aanpak leidt de gebruiker door de voorbereiding van het 
persoonlijke onderhoud, het openen van het gesprek en verstrekken van informatie, het voeren van het 
gesprek, met inbegrip van begeleiding ten aanzien van de inhoud van het verzoek dat tijdens het onderhoud 
moet worden onderzocht, en eindigt met het afsluiten van het onderhoud en de acties na het onderhoud�
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3. Verzoek om informatie
De autoriteit van de lidstaat beschikt niet altijd over voldoende informatie om een terugnameverzoek/
overnameverzoek naar een andere lidstaat te sturen� In gevallen waarin het beschikbare bewijsmateriaal niet 
voldoende is om vast te stellen of de Dublinprocedure kan worden uitgevoerd, of waarin het niet voldoende 
is om vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is, kunnen de lidstaten een verzoek om nadere informatie 
aan een andere lidstaat richten� Dit verzoek om informatie kan op grond van artikel 34 van de Dublin III-
verordening worden ingediend met behulp van het standaardformulier in bijlage V bij de Uitvoeringsverordening� 
Voor het opsporen van familieleden, het vaststellen van familiebanden en afhankelijkheidskwesties worden 
standaardformulieren in de bijlagen VII en VIII bij de Uitvoeringsverordening verstrekt�

Dublin III-verordening
Artikel 6, lid 5, artikel 16, lid 4, en artikel 34

NORM 19: Een verzoek om informatie wordt alleen ingediend overeenkomstig artikel 6, lid 
5, artikel 16, lid 4, en artikel 34 van de Dublin III-verordening. De autoriteit van de lidstaat 
moet ervoor zorgen dat zij voldoende redenen heeft om het verzoek in te dienen en dat de 
respectieve termijnen in acht worden genomen.

Indicator 19.1: De bevoegde autoriteit gebruikt het standaardformulier om de informatie tijdig en in 
voldoende mate op te vragen�

Indicator 19.2: De dossierbehandelaars zijn in staat om de toereikende redenen voor het versturen van 
informatieverzoeken te identificeren en toe te passen�

Indicator 19.3: Bij het verzenden van informatieverzoeken overeenkomstig artikel 6, lid 5, en artikel 16, 
lid 4, van de Dublin III-verordening betrekt de bevoegde autoriteit de relevante actoren, zoals het kind, de 
beschermingsdiensten enz� bij het opsporen van familieleden�

NORM 20: De autoriteit van de lidstaat moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf 
weken, op een verzoek om informatie reageren. Het antwoord moet in overeenstemming 
zijn met artikel 6, lid 5, artikel 16, lid 4, en artikel 34 van de Dublin III-verordening.

Indicator 20.1: De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier om ervoor te zorgen 
dat de juiste informatie tijdig en efficiënt wordt verstrekt�

Indicator 20.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 20.3: Personeelsleden die op het verzoek om informatie reageren, hebben voldoende toegang tot 
alle relevante databanken die nodig zijn voor de beantwoording ervan�

Indicator 20.4: Het formaat van het antwoord moet als bijlage worden toegezonden als een gesloten 
document dat later niet kan worden bewerkt�

Goede praktijken met betrekking tot de vorm van het antwoord op informatieverzoeken

De autoriteiten van de lidstaten gebruiken de �pdf-extensie om hun antwoorden op de informatieverzoeken 
via DubliNet in te dienen teneinde de bescherming van de gegevens te garanderen�

Goede praktijken met betrekking tot het gebruik van modellen of standaardformulieren

Lidstaten maken gebruik van modellen of standaardformulieren die op nationaal niveau zijn ontwikkeld 
om te antwoorden op informatieverzoeken uit hoofde van artikel 34 (zodat de betrokkene gemakkelijk kan 
worden geïdentificeerd door de autoriteiten van beide lidstaten)� Het gebruik van dezelfde lay-out helpt bij 
het leveren van bewijswaarde en maakt het onderscheidend voor de rechtbanken�
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Indicator 20.5: De dossierbehandelaars zijn in staat om de toereikende gronden voor het beantwoorden van 
informatieverzoeken te identificeren en toe te passen�

Indicator 20.6: Bij het beantwoorden van verzoeken overeenkomstig artikel 6, lid 5, en artikel 16, lid 4, 
betrekken de nationale autoriteiten de relevante actoren, bijvoorbeeld de diensten voor kinderbescherming 
enz� bij het opsporen van familieleden�

Aanvullende opmerking: Indien voor de gevraagde informatie de toestemming van de verzoeker vereist is, 
moet de autoriteit van de aangezochte lidstaat ervoor zorgen dat alleen de informatie die zij gerechtigd is te 
verstrekken, wordt doorgegeven� Wanneer de toestemming van de verzoeker nodig is, zorgt de aangezochte 
lidstaat ervoor dat de toestemming van de verzoekende lidstaat wordt ontvangen�

NORM 21: Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te 
bespoedigen, moeten de informatieverzoeken via DubliNet worden verzonden in een taal 
die door de bevoegde autoriteiten in beide lidstaten algemeen wordt begrepen.

Indicator 21.1: Aangewezen ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de verzoeken te 
kunnen versturen�

Indicator 21.2: Aangewezen ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn in staat 
om het te bedienen�

Indicator 21.3: De tussen de lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, taalkundige 
misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden kunnen vertragen, te verminderen�

Indicator 21.4: Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden verstuurd 
een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�
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4. Bepalen verantwoordelijkheid
Om de verantwoordelijkheid grondig te kunnen beoordelen in overeenstemming met de Dublin III-verordening 
werden de volgende normen opgesteld om te zorgen voor een behoorlijke procedure voor de beoordeling van 
verantwoordelijkheid�

Goede praktijken met betrekking tot het vergemakkelijken van de uitvoering van de Dublin III-verordening

Op grond van overweging 28 en artikel 36 van de Dublin III-verordening lokaliseren lidstaten de 
verbindingsambtenaren in andere lidstaten (dankzij de omvang van aansluiting) om de uitvoering van de 
verordening te vergemakkelijken en de doeltreffendheid ervan te vergroten�

Bewustzijn en opleiding
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
HOOFDSTUKKEN III tot VI Artikel 11

NORM 22: De bevoegde autoriteit die belast is met de beoordeling van de 
verantwoordelijkheid beschikt over de nodige middelen, is zich bewust van haar 
verantwoordelijkheden en haar dossierbehandelaars zijn voldoende opgeleid en op de 
hoogte van de hiërarchie van de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de 
verantwoordelijkheid en de toepasselijke termijnen.

Indicator 22.1: Er is een werkproces en een procedure om de hiërarchie van de beoordelingscriteria voor de 
Dublinverantwoordelijkheid op een sequentiële manier toe te passen�

Indicator 22.2: De bevoegde autoriteit controleert of er aanvullende informatie is die relevant is voor het 
bepalen van de verantwoordelijkheid�

Aanvullende opmerking: Aanvullende informatie omvat aanvraagformulieren, andere interne documenten, 
verklaringen of documenten die door de aanvrager worden ingediend, zoals paspoorten, identiteitskaarten, 
rijbewijzen enz�

Goede praktijken om te waarborgen dat er geen vervolgonderhoud nodig is

Lidstaten beschikken over een gestandaardiseerd onderhoudsprotocol dat zowel de relevante aspecten 
inzake verantwoordelijkheid als alle aspecten van het nationale recht bestrijkt, zodat een overdrachtsbesluit 
kan worden genomen zonder behoefte aan vervolgonderhouden, indien dat niet nodig is�

Aanvullend EASO-instrument voor bewijsbeoordeling:

Praktische gids van het EASO over de uitvoering van de Dublin III-verordening: persoonlijk onderhoud en 
bewijsbeoordeling

Indicator 22.3: Wanneer de informatie over de beoordeling van de verantwoordelijkheid onvolledig is of 
wanneer verduidelijking nodig is en een andere lidstaat eventueel over nuttige informatie beschikt, dient de 
bevoegde autoriteit op grond van artikel 34 van de Dublin III-verordening een verzoek in bij de betrokken 
lidstaat of lidstaten�
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Een uitgebreid dossier

NORM 23: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat het dossier volledig is en alle 
gegevens bevat die nodig zijn om de verantwoordelijkheid te beoordelen overeenkomstig 
de hiërarchie van criteria die in de Dublin III-verordening is vastgesteld.

Indicator 23.1: Dossierbehandelaars hebben een overzicht van alle relevante informatie die in een individueel 
geval wordt verzameld, met inbegrip van eventuele opmerkingen van de verzoeker, en passen de bepalende 
criteria van hoofdstuk III dienovereenkomstig toe�

Indicator 23.2: De dossierbehandelaar gebruikt de beschikbare informatie om de lidstaat te identificeren die 
het meest waarschijnlijk verantwoordelijk is�

Indicator 23.3: Dossierbehandelaars documenteren, voor zover mogelijk, hun beoordeling van de onderhavige 
zaak�

Bewijsmateriaal toestaan en beoordelen
Dublin III-verordening
Artikel 7, lid 3

NORM 24: Bewijzen die kunnen leiden tot de toepassing van de criteria van de artikelen 8, 
10 of 16 moeten worden toegestaan en moeten in overweging worden genomen door de 
verzoekende lidstaat voordat een andere lidstaat het terugname-/overnameverzoek heeft 
aanvaard.

Indicator 24.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure die garandeert dat de betrokkene, of 
andere relevante actoren namens de betrokkene, in de loop van de zaak nieuwe informatie of wijzigingen in de 
omstandigheden kunnen indienen�

Indicator 24.2: De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�
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5. Het terugnameverzoek/overnameverzoek 
versturen
De procedure om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om 
internationale bescherming van een onderdaan van een derde land of voor de terugname van de betrokkene 
begint met het versturen van een terugname-/overnameverzoek aan een andere lidstaat� In deze bepaling 
worden verschillende operationele normen voor deze eerste stap in het bepalingsproces weergegeven�

Tijdige verzoeken
Dublin III-verordening
Artikelen 21, 23, 24

NORM 25: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat het terugnameverzoek zo snel 
mogelijk wordt ingediend bij de lidstaat die het meest waarschijnlijk verantwoordelijk is. In 
ieder geval wordt het verzoek ingediend overeenkomstig de in de desbetreffende artikelen 
van de verordening toegestane termijnen.

Indicator 25.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 25.2: Verzoeken om dringende antwoorden aan andere lidstaten worden duidelijk als zodanig 
gemarkeerd, net als de redenen daarvoor�

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening 
Artikel 21, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 
23, lid 4, en artikel 24, lid 5

Artikelen 1 en 2

Opname van bewijzen

NORM 26: Het terugname-/overnameverzoek moet op de standaardformulieren worden 
gedaan en dient bewijs of indirect bewijs te bevatten(12), samen met zoveel mogelijk 
andere relevante informatie om de aangezochte staat in staat te stellen volledig te 
beoordelen of hij verantwoordelijk is.

Indicator 26.1: De dossierbehandelaars hebben toegang tot de verschillende standaard modelformulieren�

Indicator 26.2: De dossierbehandelaars worden geïnstrueerd over het uniforme gebruik van de genoemde 
standaard modelformulieren�

Indicator 26.3: De dossierbehandelaars nemen in hun verzoek zoveel informatie op als nodig is�

Indicator 26.4: De dossierbehandelaars nemen, indien beschikbaar, alle beschikbare bewijsmiddelen of, bij 
gebrek daaraan, middelen van indirect bewijs, op�

Aanvullende opmerking: Vingerafdrukken zijn een betrouwbaar middel om de betrokken persoon 
ondubbelzinnig te identificeren� Wanneer ander bewijsmateriaal (zoals treffers in de gemeenschappelijke 
informatiesystemen zoals Eurodac/VIS) niet beschikbaar is, worden bij het verzoek om identificatie van de 
betrokkene in het register van de aangezochte lidstaat waar mogelijk vingerafdrukken bijgevoegd�

(12) Zoals beschreven in de twee in artikel 22, lid 3, van de Dublin II-verordening genoemde lijsten�
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Gebruik van DubliNet voor het verzenden van terugnameverzoeken/ 
overnameverzoeken

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
overweging 26, artikel 38 Artikel 15, lid 1, artikelen 16, 18, 19 en 20 en artikel 21, 

lid 1

NORM 27: Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te 
bespoedigen, worden verzoeken via DubliNet verstuurd in een taal die door de bevoegde 
autoriteiten in beide lidstaten algemeen wordt begrepen.

Indicator 27.1: Speciale ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de verzoeken te kunnen 
versturen�

Indicator 27.2: Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn in staat om 
het te bedienen�

Indicator 27.3: De tussen de lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, taalkundige 
misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden kunnen vertragen, te verminderen�

Indicator 27.4: Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden verstuurd 
een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

Indicator 27.5: Berichten (met inbegrip van verzoeken) tussen de lidstaten over de individuele toepassing 
van de Dublinverordening worden altijd via het versleutelde elektronische communicatiesysteem DubliNet 
verzonden�

Indicator 27.6: De bevoegde autoriteit gebruikt het passende standaardformulier, dat door de Commissie 
wordt verstrekt, om het verzoek in te dienen�
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6. Het terugnameverzoek/overnameverzoek 
beantwoorden
De volgende stap in het proces om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, na het verzenden van het 
verzoek, is het verzenden van een antwoord door de aangezochte lidstaat� In deze bepaling worden verschillende 
normen voor deze tweede stap in het bepalingsproces weergegeven� Aangezien het bepalingsproces in sommige 
gevallen niet wordt afgesloten na het initiële antwoord, worden ook normen voor het proces voor heroverweging 
na een afwijzing van het eerste verzoek opgenomen�

Tijdige antwoorden
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 21, lid 3, artikel 22, leden 1 
en 6, artikel 22, lid 7, artikel 25 en 
artikel 28, lid 3

Artikelen 3-6

NORM 28: De aangezochte lidstaat moet binnen de gestelde termijnen op het 
terugnameverzoek/overnameverzoek antwoorden.

Indicator 28.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 28.2: Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren en om 
urgente verzoeken te markeren�

Goede praktijken met betrekking tot casemanagementsystemen

Lidstaten hanteren een digitale of elektronische aanpak die een efficiënt beheer van inkomende verzoeken 
mogelijk maakt�

Duidelijke en ondubbelzinnige formulering
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikelen 22 en 25 en artikel 28, lid 3 Artikelen 3-6

NORM 29: De aangezochte lidstaat moet ervoor zorgen dat het antwoord duidelijk en 
ondubbelzinnig is ten aanzien van de betrokkene en het positieve of negatieve karakter 
van het antwoord.

Indicator 29.1: De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier�

Indicator 29.2: Het formaat van het antwoord is een gesloten document dat later niet kan worden bewerkt�

Indicator 29.3: Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de betrokkene die in de aangezochte lidstaat is 
geregistreerd�

Goede praktijken met betrekking tot het opnemen van aliassen in antwoorden

Voor identificatiedoeleinden nemen de lidstaten, voor zover mogelijk, alle relevante aliassen van de 
betrokkene in hun antwoorden op�
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Gebruik van DubliNet voor het beantwoorden van het 
terugnameverzoek/overnameverzoek

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
overweging 26, artikel 38 Artikel 15, lid 1, artikelen 16, 18, 

19 en 20 en artikel 21, lid 1

NORM 30: Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te 
bespoedigen, worden antwoorden via DubliNet verstuurd in een taal die door de bevoegde 
autoriteiten in beide lidstaten algemeen wordt begrepen.

Indicator 30.1: Speciale ambtenaren hebben toegang tot DubliNet om de antwoorden te kunnen versturen�

Indicator 30.2: Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn in staat om 
het te bedienen�

Indicator 30.3: De tussen lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, taalkundige 
misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden kunnen vertragen, te verminderen�

Indicator 30.4: Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden verstuurd 
een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

Indicator 30.5: Berichten (inclusief antwoorden) tussen de lidstaten over de individuele toepassing van de 
Dublin III-verordening worden altijd via het versleutelde DubliNet verstuurd�

Goede praktijken met betrekking tot de vorm van het antwoord op terugname- en overnameverzoeken

De autoriteiten van de lidstaten gebruiken de �pdf-extensie om hun antwoorden via DubliNet in te dienen 
teneinde de bescherming van de gegevens te garanderen�

Positieve antwoorden
Uitvoeringsverordening
Artikel 6

NORM 31: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat naar het desbetreffende artikel 
wordt verwezen en dat de praktische details met betrekking tot de overdracht in het 
antwoord worden opgenomen.

Indicator 31.1: De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier voor het verzenden van 
een positief antwoord op een terugnameverzoek/overnameverzoek�

Indicator 31.2: Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de aanvrager die in de aangezochte lidstaat is 
geregistreerd�

Indicator 31.3: Het antwoord bevat de rechtsgrond van de aanvaarding�

Indicator 31.4: De gewenste plaats van aankomst en het tijdsbestek worden in het antwoord aangegeven�

Impliciete aanvaarding
Indien de aangezochte lidstaat niet binnen de gestelde termijn op het verzoek reageert, wordt het 
terugnameverzoek/overnameverzoek geacht bij verstek te zijn aanvaard�
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Goede praktijken met betrekking tot het bevestigen van verantwoordelijkheid in geval van impliciete 
aanvaarding

Indien een lidstaat ontdekt dat hij impliciet verantwoordelijk wordt geacht, kunnen een bevestiging van 
verantwoordelijkheid en de voorwaarden inzake overdracht worden verstuurd zonder daarom te zijn 
verzocht�

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 22, lid 7, artikel 25, lid 2, 
en artikel 28, lid 3

Artikel 10

NORM 32: In geval van impliciete aanvaarding moeten de betrokken lidstaten het eens 
worden over de overdrachtdetails.

Indicator 32.1: De verzoekende lidstaat treedt in overleg met de aangezochte lidstaat over de organisatie van 
de overdracht�

Indicator 32.2: Indien de verzoekende lidstaat daarom verzoekt, bevestigt de aangezochte lidstaat schriftelijk 
zijn verantwoordelijkheid en deelt hij de praktische details met betrekking tot de overdracht zo spoedig 
mogelijk mee�

Negatieve antwoorden
Uitvoeringsverordening
Artikel 5, lid 1

NORM 33: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de afwijzing volledig en 
gedetailleerd wordt gemotiveerd.

Indicator 33.1: De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier voor het verzenden van 
een negatief antwoord op een terugnameverzoek/overnameverzoek�

Indicator 33.2: Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de aanvrager die in de aangezochte lidstaat is 
geregistreerd�

Indicator 33.3: De lidstaat die het verzoek afwijst, verwijst naar de rechtsgronden en eventuele relevante 
feiten waarop de afwijzing is gebaseerd�

Heroverwegingsprocedure
Na ontvangst van een afwijzing van een eerste terugnameverzoek/overnameverzoek heeft de verzoekende 
lidstaat het recht om een verzoek tot heroverweging naar de aangezochte lidstaat te sturen� Dit verzoek tot 
heroverweging wordt gebruikt om de aangezochte lidstaat te vragen het verzoek opnieuw te bekijken en daarbij 
rekening te houden met aanvullende informatie of bewijzen, of om gewicht toe te kennen aan aanvullende 
argumenten�

Aanvullende opmerking: De bewijsvereiste mag niet verder gaan dan wat nodig is, zoals bepaald in artikel 22, 
lid 4, van de Dublin III-verordening�

Goede praktijken in verband met negatieve antwoorden op grond van de beëindigde 
verantwoordelijkheid

Bij een verwijzing naar beëindiging of verschuiving van verantwoordelijkheid worden de nodige documenten 
(zoals de aanvaarding of andere nuttige informatie van andere lidstaten), indien mogelijk, bijgevoegd�



EASO-richtsnoeren voor de Dublinprocedure: operationele normen en indicatoren 35

Uitvoeringsverordening
Artikel 5, lid 2

NORM 34: Indien de verzoekende lidstaat het niet eens is met de afwijzing van zijn 
oorspronkelijke verzoek, kan deze lidstaat besluiten een verzoek om een nieuw onderzoek 
in te dienen. Deze optie moet binnen drie weken na ontvangst van het negatieve antwoord 
worden uitgeoefend.

Indicator 34.1: Lidstaten beschikken over een casemanagementsysteem en/of een aftelkalender voor het 
berekenen van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 34.2: Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren en om 
urgente verzoeken te markeren�

Indicator 34.3: De lidstaat verwijst naar de rechtsgronden waarop het verzoek om een nieuw onderzoek is 
gebaseerd�

Indicator 34.4: Indien aanvullend bewijs beschikbaar en relevant is, voegt de lidstaat dit bij zijn verzoek om een 
nieuw onderzoek�

Goede praktijken met betrekking tot casemanagementsystemen

Lidstaten hanteren een digitale of elektronische aanpak die een efficiënt beheer van inkomende verzoeken 
mogelijk maakt�

Goede praktijken met betrekking tot de heroverwegingsprocedure

Lidstaten antwoorden zo snel mogelijk om de verzoekende lidstaat de mogelijkheid te bieden de afwijzing 
nogmaals aan te vechten of binnen de verplichte termijnen een nieuw overname- of terugnameverzoek in te 
dienen�

NORM 35: De aangezochte lidstaat moet proberen om binnen twee weken op het verzoek 
om een nieuw onderzoek te antwoorden(13).

Indicator 35.1: Lidstaten beschikken over een casemanagementsysteem en/of een aftelkalender voor het 
berekenen van termijnen en het markeren van naderende termijnen

Indicator 35.2: Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren en om 
urgente verzoeken te markeren�

Indicator 35.3: De lidstaat die het verzoek afwijst, verwijst naar de rechtsgronden waarop de afwijzing is 
gebaseerd�

(13) Zie voor de relevante rechtspraak het arrest van 13 november 2018, gevoegde zaken C-47/17 en C-48/17, X en X v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(EU:C:2018:900)�

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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7. Niet-begeleide minderjarigen
De Dublin III-verordening bevat specifieke regels voor kinderen� Lidstaten geven prioriteit aan deze gevallen om 
gezinshereniging mogelijk te maken wanneer het kind niet begeleid is, en bij elke stap moet de grootste zorg 
worden besteed aan de beoordeling van het belang van het kind� Er zijn ook specifieke procedurele garanties die 
de autoriteiten van de lidstaten moeten toepassen�

Met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen zijn de volgende normen en indicatoren overeengekomen�

Belang van het kind
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
overwegingen 13, 16, 24 en artikel 
6, lid 1

Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, 
artikel 12, lid 5, en artikel 16 bis, lid 2

NORM 36: Voor de autoriteiten van de lidstaten moeten de belangen van het kind de eerste 
overweging vormen en tijdens de gehele Dublinprocedure worden beoordeeld.

Indicator 36.1: Dossierbehandelaars van de autoriteit van de lidstaat zijn op de hoogte van hun taken en 
beschikken over de juiste opleiding om de belangen van het kind in het kader van de handhaving van de 
eenheid van het gezin zo goed mogelijk te kunnen behartigen�

Indicator 36.2: Dossierbehandelaars van de autoriteit van de lidstaat beschikken tijdig over toegang tot de 
relevante expertise voor de beoordeling van de capaciteit van een familielid of een volwassene om voor een 
kind te zorgen�

Indicator 36.3: De autoriteit van de lidstaat benoemt zo snel mogelijk een gekwalificeerde vertegenwoordiger 
die handelt in het belang van het kind en die kan helpen een noodzakelijke vertrouwensomgeving te scheppen 
voor het kind opdat het informatie over zijn of haar gezin zou meedelen�

Indicator 36.4: De bevoegde autoriteit heeft een vaste procedure om te waarborgen dat het recht van het kind 
op inspraak en om zijn of haar mening te uiten, wordt gerespecteerd en dat deze mening in aanmerking wordt 
genomen op basis van zijn of haar leeftijd en rijpheid�

Goede praktijken met betrekking tot gestandaardiseerde modellen voor de beoordeling van de beste 
belangen

Sommige lidstaten gebruiken een gestandaardiseerd model voor de specifieke beoordeling van de belangen 
van het kind in het kader van de Dublinprocedure�

Aanvullend EASO-instrument met betrekking tot de beoordeling van de beste belangen

Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures
De praktische gids van het EASO over de belangen van het kind in asielprocedures is bedoeld voor 
beroepsbeoefenaren en beleidsmakers die te maken hebben met kinderen in de asielcontext, en in het 
bijzonder voor degenen die betrokken zijn bij de beoordeling van de belangen van het kind� Het instrument 
biedt richtsnoeren voor de beoordeling van de belangen en verschaft de nodige waarborgen in de 
verschillende fasen van de asielprocedure en met betrekking tot opvangvoorzieningen� Naast praktische 
richtsnoeren wordt een lijst gegeven van beschikbare referentiematerialen�

Aanwijzing van een vertegenwoordiger
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 2, onder k), en artikel 6, lid 2 Artikel 12, lid 3, en artikel 16a, lid 2
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NORM 37: De autoriteit van de lidstaat moet zo snel mogelijk een vertegenwoordiger voor 
de niet-begeleide minderjarige aanwijzen.

Indicator 37.1: De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure om een geschikte vertegenwoordiger 
voor het kind aan te wijzen�

Goede praktijken met betrekking tot de aanwijzing van een vertegenwoordiger

Lidstaten wijzen een vertegenwoordiger aan om de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen 
en wijzen een wettelijke vertegenwoordiger aan om gedurende de gehele procedure juridisch advies te 
verstrekken�

Indicator 37.2: De pool van gekwalificeerde vertegenwoordigers is groot genoeg om ervoor te zorgen dat er 
tijdig een vertegenwoordiger voor elk niet-begeleid kind wordt aangewezen en dat de vertegenwoordigers niet 
voor te veel zaken tegelijk verantwoordelijk worden gesteld�

Opsporen van gezinsleden, broers en zussen en/of familieleden
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening CFR
overwegingen 16, 35
Artikel 6, lid 4, en artikel 8

Artikel 11, lid 6, en artikel 12 Artikel 7

NORM 38: De autoriteit van de lidstaat moet alle door de minderjarige of door een andere 
geloofwaardige bron verstrekte informatie over de aanwezigheid van gezinsleden, broers 
en/of zussen en/of familieleden op het grondgebied van de lidstaten opsporen en in 
aanmerking nemen, en vertegenwoordigers bij de opsporing betrekken. Bovendien moet 
de autoriteit van de lidstaat andere lidstaten raadplegen om gezinsleden te identificeren, 
familiebanden vast te stellen en, in het geval van een familielid, het vermogen van dat 
familielid te beoordelen om voor het kind te zorgen.

Indicator 38.1: De autoriteit van de lidstaat heeft praktijken en richtsnoeren vastgesteld voor het bijstaan 
van dossierbehandelaars bij het identificeren van gezinsleden, broers en/of zussen en/of familieleden en het 
opsporen van familiebanden�

Aanvullende opmerking: Een vaste praktijk voor de identificatie van gezinsleden, broers en/of zussen en/of 
familieleden is het gebruik van een gesprekmodel met vragen over gezinsleden die op het grondgebied van 
een lidstaat verblijven�

Indicator 38.2: Vertegenwoordigers die het kind bijstaan, hebben snel en soepel toegang tot de autoriteit die 
belast is met de uitvoering van de Dublinprocedure en zijn in staat om tijdig informatie of documenten over 
het gezinslid, de broer of zus of het familielid van het kind te verstrekken�

Indicator 38.3: De autoriteit van de lidstaat neemt passende maatregelen en betrekt vertegenwoordigers 
bij de opsporing van gezinsleden, broers en/of zussen en/of familieleden van het niet-begeleide kind op het 
grondgebied van een andere lidstaat, en wel zo spoedig mogelijk�

Goede praktijken met betrekking tot de operationele standaardprocedure voor het opsporen van 
familieleden

De lidstaten zijn met de bevoegde autoriteiten of organisaties die kunnen helpen bij het opsporen en 
herenigen van gezinsleden, broers en zussen en/of familieleden in de EU-lidstaten een standaardprocedure 
overeengekomen, waarin hun respectieve rollen en taken in de procedure worden aangegeven�

Indicator 38.4: De nationale autoriteiten bevestigen de familiebanden als het gezinslid, de broer of zus of het 
familielid in een andere lidstaat wordt gevonden�
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Aanvullend EASO-instrument met betrekking tot het opsporen van familieleden

Praktische gids van het EASO over het opsporen van familieleden

De praktische gids van het EASO voor het opsporen van familieleden biedt een reeks richtsnoeren en 
referentiemateriaal ter ondersteuning van de EU+-landen met betrekking tot het opsporen van familieleden, 
alsmede een overzicht van de huidige praktijken op het gebied van het opsporen van familieleden in de EU+� 
De doelgroepen van deze gids zijn beleidsmakers en praktijkmensen die werken met niet-begeleide kinderen 
en die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het opsporen van familieleden�

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
overwegingen 13, 16, 24, 35
Artikel 6, lid 3, en artikel 8

Artikel 12, artikel 16 bis, lid 2

NORM 39: Wanneer gezinsleden, broers en/of zussen en/of familieleden van de 
minderjarige legaal op het grondgebied van een andere lidstaat aanwezig zijn en geen van 
hen legaal aanwezig is in de lidstaat waar de minderjarige op dat moment verblijft, moet 
de betrokken lidstaat beoordelen of het herstel van de familiebanden in het belang van het 
kind is.

Indicator 39.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een vaste procedure om de bevoegde autoriteiten of 
organisaties (bv� kind, beschermingsdiensten enz�) te raadplegen over de mogelijkheid van gezinshereniging�

Indicator 39.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over de passende middelen en procedure om aanvullende 
informatie over het kind te verzamelen (bv� Dublinonderhoud)

Indicator 39.3: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot bronnen om, indien van toepassing, tijdig 
informatie te kunnen verzamelen van andere personen (bv� broers en zussen, andere personen waarmee het 
kind heeft gereisd enz�)

Indicator 39.4: Om de beoordeling van de belangen te vergemakkelijken, wint de bevoegde autoriteit 
informatie in over gezinsleden, broers en zussen en/of familieleden die in een andere lidstaat verblijven�

Aanvullende opmerking: In gevallen waarin het om een niet-begeleide minderjarige gaat, moet het belang van 
het kind worden gewaarborgd� Zoals in artikel 12, lid 2, van de uitvoeringsverordening is bepaald, hoeft het feit 
dat de duur van de procedures voor de plaatsing van een minderjarige kan leiden tot een niet-inachtneming 
van de termijnen van de Dublin III-verordening, “niet noodzakelijkerwijs een belemmering te vormen voor de 
voortzetting van de procedure om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is of om een overdracht uit te 
voeren” van de niet-begeleide minderjarige(14)�

Indicator 39.5: De autoriteit van de lidstaat beschikt over behoorlijk opgeleid personeel en de nodige middelen 
om onverwijld het initiatief te nemen tot de uitwisseling van informatie met andere lidstaten en gebruik te 
maken van de desbetreffende modellen van de Uitvoeringsverordening�

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
overwegingen 13, 16, 24, 35
Artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 4

Artikel 12

NORM 40: Wanneer geen gezinsleden of familieleden van de minderjarige legaal op het 
grondgebied van de lidstaten aanwezig blijken te zijn, beoordeelt de lidstaat waar de 
minderjarige momenteel verblijft niettemin het belang van het kind om na te gaan of deze 
lidstaat het asielverzoek zelf moet behandelen.

(14) Een niet-begeleide minderjarige wordt in artikel 2 onder j van de Dublin III-verordening gedefinieerd als “een minderjarige die zonder begeleiding van 
een krachtens het recht of krachtens de praktijk van de betrokken lidstaat voor hem verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een lidstaat 
aankomt, zolang hij niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke volwassene staat; onder dit begrip valt ook een minderjarige die zonder 
begeleiding wordt achtergelaten nadat hij op het grondgebied van de lidstaat is aangekomen”�

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO%20Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing.pdf
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Indicator 40.1: De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure om de relevante autoriteiten of 
organisaties (bv� kind, beschermingsdiensten enz�) te raadplegen over de belangen van het kind�

Aanvullende opmerking: Relevante autoriteiten of organisaties zijn onder meer kinderbeschermingsdiensten 
en maatschappelijk werkers die belast zijn met de zorg voor niet-begeleide minderjarigen�

Indicator 40.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over de passende middelen en procedure om aanvullende 
informatie van het kind te verzamelen�

Aanvullende opmerking: Een voorbeeld van een geschikt middel om aanvullende informatie te verzamelen is 
het Dublinonderhoud of een aanvullend Dublinonderhoud�

Indicator 40.3: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot bronnen om, indien van toepassing, tijdig 
informatie van andere personen te kunnen verzamelen�

Aanvullende opmerking: Andere bronnen zoals hier vermeld kunnen bijvoorbeeld broers en zussen en/of 
andere personen zijn met wie de minderjarige naar de lidstaat is gereisd waar de minderjarige momenteel 
verblijft�

Indicator 40.4: De autoriteiten van de lidstaten beschikken over een voldoende aantal opgeleide medewerkers 
en andere passende en relevante middelen om onverwijld de uitwisseling van informatie met andere lidstaten 
op gang te brengen en gebruik te maken van de relevante modellen van de uitvoeringsverordening�
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8. Afhankelijke personen en discretionaire 
bepalingen
De Dublinverordening bevat een bepaling over afhankelijke personen en twee bepalingen die de toepassing 
van de discretionaire bevoegdheid van de lidstaat mogelijk maken� Dit zijn middelen voor de lidstaten om de 
verantwoordelijkheid voor het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming op zich te nemen die 
qua aard zodanig verschillen van de criteria in hoofdstuk III dat het gerechtvaardigd is hieraan een afzonderlijke 
paragraaf te wijden�

Situaties van afhankelijkheid
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 16 Artikel 11

NORM 41: De autoriteiten van de lidstaten moeten zich bewust zijn van hun bijzondere 
verantwoordelijkheden ten aanzien van afhankelijke of kwetsbare personen.

Indicator 41.1: Het personeel dat met dergelijke gevallen belast is, heeft de nodige opleiding gekregen om zijn 
taken en verantwoordelijkheden in verband met afhankelijkheid en kwetsbaarheid te kunnen vervullen�

Indicator 41.2: Wanneer de aandacht wordt gevestigd op afhankelijkheden of kwetsbaarheden, hebben de 
autoriteiten toegang tot relevante expertise met het oog op raadpleging en advies�

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 7, lid 3, en artikel 16 Artikel 11

NORM 42: De lidstaten beoordelen in elke fase van de procedure of het bewijs van 
afhankelijkheid wordt geleverd tot een punt van aanvaarding en passen artikel 16 
dienovereenkomstig toe.

Indicator 42.1: De speciale dossierbehandelaar is in staat om aanwijzingen van afhankelijkheid in de zaak te 
herkennen en onderneemt passende actie�

Indicator 42.2: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot relevante expertise om de verstrekte 
documenten (zoals medische verklaringen) of overtuigende informatie te beoordelen en te verifiëren�

Indicator 42.3: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk hun toestemming 
geven�

Discretionaire bepalingen
De volgende normen hebben betrekking op artikelen die naar eigen goeddunken van de betrokken lidstaten 
worden toegepast� Daarom wordt er geen melding gemaakt van specifieke omstandigheden of voorwaarden 
waaronder de in deze specifieke paragraaf genoemde artikelen kunnen worden toegepast of gebruikt�

Dublin III-verordening
Artikel 17, lid 1

NORM 43: De bevoegde autoriteit is bereid de discretionaire bepaling van artikel 17, lid 1, 
in elke fase van de procedure naar eigen goeddunken toe te passen.

Indicator 43.1: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot relevante expertise om de verstrekte 
documenten of andere informatie te beoordelen en te verifiëren�
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Indicator 43.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over de middelen om toegang te krijgen tot de relevante 
expertise voor de beoordeling van de verstrekte documenten�

Indicator 43.3: In voorkomend geval wordt de lidstaat die besluit een verzoek overeenkomstig artikel 17, lid 1, 
te behandelen, de verantwoordelijke lidstaat en informeert hij de lidstaat die voorheen verantwoordelijk was 
door gebruik te maken van het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Dublin III-verordening
Artikel 17, lid 2

NORM 44: De bevoegde autoriteit beoordeelt te allen tijde voordat een eerste beslissing 
ten gronde wordt genomen of artikel 17, lid 2, kan worden toegepast.

Indicator 44.1: Het gebruik van artikel 17, lid 2, behoort tot de discretie van beide lidstaten�

Indicator 44.2: Indien de autoriteiten van de lidstaat besluiten dat artikel 17, lid 2, kan worden toegepast, zorgt 
de autoriteit van de lidstaat ervoor dat de betrokkene schriftelijk toestemming geeft�

Aanvullende opmerking: Het niet-naleven van de oorspronkelijke termijn voor de toepassing van de bindende 
criteria mag op zich geen reden zijn om de discretionaire bepaling van artikel 17, lid 2, toe te passen�

Goede praktijken in verband met de nationale richtsnoeren voor de toepassing van artikel 17, lid 2

Lidstaten beschikken over nationale richtsnoeren voor de toepassing van artikel 17, lid 2, in passende 
gevallen�

Opschorting van overdracht
Dublin III-verordening CFR
overwegingen 17, 21 Artikel 4

NORM 45: Lidstaten onthouden zich van de overdracht van de betrokkene indien er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de overdracht een reëel risico inhoudt dat 
de betrokken persoon in de aangezochte lidstaat een onmenselijke of vernederende 
behandeling ondergaat(15).

Indicator 45.1: De verzoekende lidstaat beoordeelt de zaak op basis van geloofwaardige bewijzen van 
wezenlijke redenen dat de verzoeker een reëel risico loopt om na de overdracht een onmenselijke of 
vernederende behandeling te ondergaan�

Indicator 45.2: In voorkomend geval houdt de verzoekende lidstaat rekening met de individuele waarborgen 
die door de aangezochte lidstaat worden geboden om de waarschijnlijkheid van een reëel risico op een 
onmenselijke of vernederende behandeling te beoordelen�

Aanvullende opmerking: Dossierbehandelaars moeten er altijd rekening mee houden dat de 
verantwoordelijkheidscriteria van de Dublinverordening (met inbegrip van artikel 3, lid 2) moeten worden 
toegepast overeenkomstig het Europees Handvest van de grondrechten (het Handvest), zoals geïnterpreteerd 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie� De rechten van het Handvest die overeenkomen met de 
door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens gewaarborgde rechten, moeten 
overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest worden uitgelegd in het licht van de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de rechten van de mens, met inbegrip van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens�

(15) Zie voor de relevante rechtspraak het arrest van het Hof van Justitie van 21 december 2011, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10, N.S. en 
anderen tegen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, EU:C:2011:865; arrest van het Hof van Justitie van 16 februari 2017, zaak C-578/16, C.K. 
en anderen tegen Republika Slovenija, EU:C:2017:127, en EHRM-arrest van 21 januari 2011, nr� 30696/09, M.S.S. tegen België en Griekenland, 
CE:ECHR:2011:0121JUD003069609�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=NL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22MSS%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
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9. Niet-verzoekers
Wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat een onderdaan van een derde land of een staatloze die zich 
zonder verblijfstitel in die lidstaat bevindt, aanhoudt, mag deze autoriteit het Eurodac-systeem doorzoeken om 
een mogelijk Dublinzaak te identificeren� Deze doorzoeking is toegestaan om de identiteit van de betrokkene vast 
te stellen en om na te gaan of de betrokkene een verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat 
heeft ingediend�

De bevoegde autoriteit die een dergelijke doorzoeking van Eurodac uitvoert, kan een terugnameverzoek sturen 
naar de lidstaat die zij verantwoordelijk acht om de betrokken persoon over te dragen aan het grondgebied van 
de verantwoordelijke lidstaat�

De lidstaten moeten de niet-verzoeker de mogelijkheid bieden om na aanhouding een verzoek om internationale 
bescherming in te dienen� De rechten en plichten die in de Dublin III-verordening zijn vastgelegd, zijn ook van 
toepassing op niet-verzoekers�

Goede praktijken met betrekking tot niet-verzoekers

Wanneer de betrokkene geen nieuw verzoek in een lidstaat wenst in te dienen, noteren de bevoegde 
autoriteiten dit in een officieel verslag�

Vergelijking in Eurodac
Dublin III-verordening Eurodac II-verordening
Artikel 24, lid 1, lid 2, lid 3 Artikel 17

NORM 46: Indien de lidstaat op het grondgebied waarvan een persoon zonder verblijfstitel 
verblijft, besluit het Eurodac-systeem te doorzoeken overeenkomstig artikel 17 van 
de Eurodac II-verordening en dit leidt tot de identificatie van een andere lidstaat als 
waarschijnlijk verantwoordelijke, moet binnen de gestelde termijn een terugnameverzoek 
worden verstuurd.

Indicator 46.1: Er zijn instructies en informatie beschikbaar voor politie, grenswachters, personeelsleden 
van inrichtingen voor bewaring en andere ambtenaren die een eerste contact hebben om een mogelijke 
Dublinzaak te identificeren�

Indicator 46.2: De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot Eurodac voor het identificeren van een mogelijk 
Dublin-geval, alsmede tot andere relevante databanken�

Indicator 46.3: Er wordt een speciale eenheid of autoriteit aangewezen die verantwoordelijk is voor 
Dublinzaken en de Dublinprocedure, zodat Dublinzaken naar deze autoriteit kunnen worden doorverwezen�

Indicator 46.4: De lidstaat heeft waar nodig interne richtsnoeren opgesteld over de wijze waarop de 
ambtenaren die een eerste contact hebben een zaak kunnen voorleggen aan de bevoegde “Dublin”-
autoriteiten�

Aanvullende opmerking: Indien een onderdaan van een derde land of een staatloze naar de verzoekende 
lidstaat terugkeert vanuit de aangezochte lidstaat waaraan hij eerder was overgedragen (na de afwijzing van 
zijn/haar verzoek om internationale bescherming) en de betrokkene niet in het bezit is van een verblijfstitel, 
kan de verzoekende lidstaat een terugnameverzoek naar de aangezochte lidstaat sturen� De betrokkene kan 
niet worden overgedragen op grond van de aanvaarding van het vorige terugnameverzoek/overnameverzoek, 
er moet altijd een nieuw verzoek worden ingediend�

De termijnen voor de verzending van een verzoek gelden vanaf het moment dat de verzoekende lidstaat er 
kennis van heeft gekregen dat de betrokkene naar zijn grondgebied is teruggekeerd�
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Wanneer het terugnameverzoek niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt de verzoekende 
lidstaat verantwoordelijk voor het geval de betrokkene in de verzoekende lidstaat een verzoek om 
internationale bescherming indient� De verzoekende lidstaat moet de betrokkene in de gelegenheid stellen 
een nieuw verzoek in te dienen� Indien de betrokkene de mogelijkheid krijgt om een verzoek in te dienen en dit 
weigert, kan de verzoekende lidstaat alsnog een terugnameverzoek indienen�

Deze praktijk is afgeleid van de interpretatie die het Hof van Justitie van de Europese Unie aan artikel 24 van 
de Dublin III-verordening heeft gegeven in zijn arrest van 25 januari 2018 in zaak C-360/16, Bundesrepublik 
Deutschland tegen Aziz Hasan (EU:C:2018:35)�

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6720C072D9E6EBAB6B23CDCFD061FEEF?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=711423
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6720C072D9E6EBAB6B23CDCFD061FEEF?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=711423
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10. Kennisgeving van overdrachtsbesluit en 
rechtsmiddelen
Wanneer wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is, moet de betrokkene in kennis worden gesteld van het 
overdrachtsbesluit en van de beschikbare rechtsmiddelen� In sommige lidstaten kan het instellen van een beroep 
tegen het overdrachtsbesluit automatisch een opschortende werking hebben op de overdracht, terwijl in andere 
lidstaten de opschorting van de overdracht tot het definitieve besluit door de betrokkene moet worden gevraagd� 
Ondanks de verschillende praktijken met betrekking tot de kennisgeving en de beschikbare rechtsmiddelen stelt 
de verordening minimumeisen vast die door alle lidstaten in overweging moeten worden genomen en moeten 
worden nageleefd�

Vóór de kennisgeving
Dublin III-verordening
Artikelen 26-27

NORM 47: De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden wordt 
voldaan om een overdrachtsbesluit te nemen.

Indicator 47.1: Het bepalen van de verantwoordelijkheid werd door de verzoekende lidstaat correct 
onderzocht en afgerond�

Indicator 47.2: De aanname en kennisgeving (aan de verzoeker) van een overdrachtsbesluit vindt niet plaats 
voordat de aangezochte lidstaat uitdrukkelijk of stilzwijgend met het verzoek heeft ingestemd(16)�

Indicator 47.3: De lidstaat neemt het overdrachtsbesluit alleen als aan alle wettelijke vereisten voor het 
overdrachtsbesluit is voldaan�

Goede praktijken met betrekking tot het toezicht op zaken

Lidstaten zorgen ervoor dat het dossier door een tweede dossierbehandelaar wordt gecontroleerd op fouten 
en omissies voordat het besluit wordt meegedeeld�

Tijdige kennisgeving

NORM 48: De autoriteit van de lidstaat moet ervoor zorgen dat het besluit binnen een 
redelijke termijn wordt meegedeeld.

Indicator 48.1.a: Indien de betrokkene geen juridisch adviseur heeft, stelt de autoriteit van de lidstaat de 
persoon in kwestie in kennis van de beslissing in een taal die de verzoeker begrijpt of redelijkerwijs geacht 
wordt te begrijpen�

OF

Indicator 48.1.b: Indien de betrokkene een juridisch adviseur of een andere raadsman heeft, kan de autoriteit 
van de lidstaat ervoor kiezen de beslissing ter kennis te brengen van de juridisch adviseur of een andere 
raadsman die de betrokkene overeenkomstig de nationale praktijk vertegenwoordigt�

Indicator 48.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem of een aftelkalander 
voor het berekenen van termijnen en het markeren van naderende termijnen om te garanderen dat de 
kennisgeving van de overdracht binnen de termijn plaatsvindt�

(16) HJEU, arrest van 31 mei 2018, zaak C-647/16, Adil Hassan tegen Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368�

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Rechtsmiddelen

NORM 49: De betrokkene moet op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die 
krachtens artikel 27 beschikbaar zijn.

Indicator 49.1: In het overdrachtsbesluit wordt informatie verstrekt over de beschikbare rechtsmiddelen�

Indicator 49.2: Er wordt informatie verstrekt over de termijnen die van toepassing zijn voor het aanwenden 
van dergelijke rechtsmiddelen en voor het uitvoeren van de overdracht�

Indicator 49.3: Er wordt informatie verstrekt over de wijze waarop de opschortende werking in de lidstaat kan 
worden toegepast�

Indicator 49.4: De kennisgeving bevat ook informatie over personen of entiteiten die rechtsbijstand kunnen 
verlenen aan de betrokkene wanneer die informatie nog niet is meegedeeld�

NORM 50: Lidstaten moeten toegang verlenen tot rechtsbijstand en, waar nodig, tot 
taalkundige hulp.

Indicator 50.1: De autoriteit van de lidstaat moet ervoor zorgen dat op verzoek kosteloos rechtsbijstand wordt 
verleend wanneer de betrokkene de kosten niet kan betalen, behalve wanneer het beroep of de toetsing geen 
tastbaar vooruitzicht op succes heeft, zonder de toegang tot rechtsbijstand op willekeurige wijze te beperken�

Indicator 50.2: Rechtsbijstand omvat ten minste het opstellen van de vereiste processtukken en 
vertegenwoordiging voor de rechtbank�

Indicator 50.3: De autoriteit van de lidstaat beschikt over procedures voor toegang tot rechtsbijstand die zijn 
vastgelegd in het nationale recht�

Mededeling over beroepen met opschortende werking
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 29, lid 1 Artikel 9

NORM 51: Alle informatie over beroeps- of toetsingsprocedures met opschortende werking 
en de beëindiging van die werking moet zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelijke 
lidstaat worden meegedeeld.

Indicator 51.1: De verzoekende lidstaat is op de hoogte van de opschortende werking, indien van toepassing, 
en van wanneer deze begint en eindigt�

Indicator 51.2: De verzoekende lidstaat verstuurt informatie dat de opschortende werking is begonnen binnen 
de oorspronkelijke overdrachtstermijn�

Indicator 51.3: De verzoekende lidstaat stuurt de informatie over het einde van de opschortende werking 
zodra de maatregel is beëindigd�

Indicator 51.4: De informatie wordt verzonden via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Goede praktijken in verband met de kennisgeving van de opschortende werking

De verzoekende lidstaat deelt de informatie op duidelijke en ondubbelzinnige wijze mee�
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11. Bewaring
De Dublin III-verordening bevat specifieke procedureregels voor gevallen waarin een persoon in bewaring wordt 
genomen� In deze gevallen zijn de volgende normen overeengekomen met betrekking tot de Dublinprocedure�

Aanvullende opmerking: Een persoon mag niet in bewaring worden genomen om de enkele reden dat hij of 
zij onderworpen is aan de Dublinprocedure� De bewaring moet gebaseerd zijn op een individuele beoordeling, 
ze moet proportioneel zijn en mag alleen worden toegepast wanneer andere, minder dwingende alternatieve 
maatregelen niet effectief van toepassing zijn�

Dublin III-verordening
Artikel 28

NORM 52: In geval van bewaring overeenkomstig de Dublin III-verordening zorgen 
de lidstaten ervoor dat de termijnen voor het in bewaring houden van personen strikt 
worden nageleefd en dat de verkorte termijnen voor het verzenden en beantwoorden van 
verzoeken om overdracht worden toegepast.

Indicator 52.1: Het personeel van de inrichtingen voor bewaring beschikt over instructies en informatie met 
betrekking tot de Dublinprocedure, zodat het de Dublinprocedure begrijpt en in staat is om personen in 
bewaring op wie de Dublin III-verordening van toepassing is, te informeren�

Indicator 52.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 52.3: Het casemanagementsysteem is in staat om de termijnen te prioriteren en om urgente gevallen 
te markeren, zoals wanneer de betrokkene in bewaring wordt genomen�

Indicator 52.4: Wanneer de verzoekende lidstaat een verzoek om overdracht verstuurt in een geval waarin de 
betrokkene overeenkomstig artikel 28 van de Dublin III-verordening in bewaring wordt genomen, stelt hij de 
aangezochte lidstaat in kennis van de in bewaring genomen persoon en van het spoedeisende karakter van de 
zaak�

Goede praktijken met betrekking tot de prioritering van gevallen van bewaring

De in artikel 28, lid 3, van de Dublin III-verordening genoemde verkorte termijnen voor het beantwoorden 
van een verzoek om overdracht zijn slechts te beschouwen als de laatst mogelijke datum voor het verzenden 
van een antwoord� Het wordt als een goede praktijk beschouwd om deze verzoeken te prioriteren en zo snel 
mogelijk te beantwoorden, ongeacht de termijnen, zodat de betrokkene zo kort mogelijk in bewaring wordt 
gehouden�
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12. Overdracht
De laatste stap in de Dublinprocedure is de organisatie en uitvoering van de overdracht van de betrokkene aan 
de verantwoordelijke lidstaat� De normen die gebaseerd zijn op de bepalingen in verband met dit proces worden 
hierna weergegeven�

Regelingen
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikelen 29-32 Artikelen 7-10

NORM 53: Alvorens een kennisgeving van overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat 
te sturen, treft de verzendende lidstaat alle nodige maatregelen om de overdracht vlot te 
laten verlopen.

Indicator 53.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Indicator 53.2: De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure voor het beheer van overdrachten en 
controleert of aan alle vereisten is voldaan�

Aanvullende opmerking: Vereisten zijn bijvoorbeeld het ontvangen van een aanvaarding, het op de hoogte 
zijn van eventuele speciale behoeften en het controleren van de aanwezigheid van documenten van de over te 
dragen persoon�

Indicator 53.3: Wanneer er bijzondere behoeften worden vastgesteld, waaronder bijzondere 
gezondheidsbehoeften, worden deze tijdig in de kennisgeving aan de aangezochte lidstaat opgenomen�

Aanvullende opmerking: In geval van gezondheidskwesties wordt deze informatie uitgewisseld met behulp 
van bijlage IX, op voorwaarde dat de verzoeker heeft ingestemd met de uitwisseling van deze informatie� Alle 
uitgewisselde medische documentatie moet zo actueel en volledig mogelijk zijn� Indien de aanvrager niet 
instemt met de uitwisseling van deze gegevens, wordt in bijlage VI in het vak “overige relevante informatie” 
een beschrijving van de situatie en de medische behoeften vermeld�

Indicator 53.4: Alle persoonlijke documenten van de aanvrager worden, indien beschikbaar, op het moment 
van de overdracht door de verzendende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat overgedragen� Voor 
documenten die niet werden verzonden op het moment van de overdracht, wordt de verzending van 
documenten in een later stadium tussen de twee lidstaten overeengekomen�

Goede praktijken met betrekking tot het verzenden van documenten

Documenten worden aangetekend verzonden, na overleg met de verantwoordelijke lidstaat om ervoor te 
zorgen dat de documenten naar de juiste autoriteit worden verzonden met behulp van een geldig en actueel 
adres�

Goede praktijken met betrekking tot groepsoverdrachten

Wanneer groepsoverdrachten worden uitgevoerd, beschikken de betrokken lidstaten over een (bilaterale) 
overeenkomst waarin de voor die overdracht noodzakelijke bijzondere regelingen zijn vastgelegd�

Aankomsttijden en -plaatsen
Uitvoeringsverordening
Artikel 8

NORM 54: Lidstaten moeten rekening houden met de aankomsttijden en -plaatsen en met 
de specifieke data waarop de overdracht om nationale redenen niet kan plaatsvinden.
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Indicator 54.1: Lidstaten houden informatie over aankomsttijden en -plaatsen actueel en communiceren deze 
informatie op de meest efficiënte manier�

Goede praktijken met betrekking tot het gebruik van het Dublinplatform

Lidstaten delen deze informatie mee via zowel DubliNet als het EASO-Dublinplatform� Het EASO-
Dublinplatform strekt tot verwezenlijking van deze doelen, aangezien het een door het EASO gefaciliteerde, 
veilige online omgeving is die wordt gebruikt voor de bilaterale en multilaterale uitwisseling van dit soort 
informatie� De tabel met de aankomsttijden van de transfer bevat alle meegedeelde aankomsttijden en 
wordt bijgewerkt wanneer een dergelijk verzoek wordt gedaan�

Indicator 54.2: De verzendende lidstaat regelt geen overdrachten op “sluitingsdatums”�

Aanvullende opmerking: Sluitingsdatums zijn datums waarop de verantwoordelijke lidstaat de inkomende 
overdrachten niet kan aanvaarden� Deze datums werden ruim van tevoren aan alle lidstaten meegedeeld�

Goede praktijken op sluitingsdatums

De lidstaten vermijden lange periodes van sluitingsdatums� De lidstaten proberen in uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld wanneer de termijn voor de overdracht van de asielzoeker bijna is verstreken, of wanneer de 
persoon in bewaring wordt gehouden, of wanneer er een groot risico op onderduiken bestaat, tegemoet te 
komen aan overdrachten tijdens sluitingsdatums�

Kennisgevingen van overdracht
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 29 Artikel 8

NORM 55: De termijn voor het verzenden van de kennisgeving van overdracht moet drie 
werkdagen zijn.

Indicator 55.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

Aanvullende opmerking: In geval van bewaring overeenkomstig artikel 28 van de Dublin III-verordening zorgen 
de lidstaten ervoor dat kortere termijnen worden toegepast en moet de procedure zo kort mogelijk zijn�

Indicator 55.2: De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�

Indicator 55.3: Lidstaten kunnen overeenkomen de termijn van drie dagen te wijzigen om de praktische 
aspecten van de overdracht te regelen�

Gebruik van DubliNet voor het meedelen van informatie met 
betrekking tot overdrachten

Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening
Artikel 31 Artikel 15, 19, artikel 20, leden 1 en 2

NORM 56: Alle persoonlijke informatie met betrekking tot de overdracht moet via DubliNet 
worden verzonden, tenzij de correspondentie betrekking heeft op de praktische regelingen 
voor overdrachten en tijd en plaats van aankomst.

Indicator 56.1: De informatie die via DubliNet wordt gedeeld, wordt alleen behandeld door de nationale 
toegangspunten van de respectieve nationale Dublineenheden�
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Indicator 56.2: Speciale ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de antwoorden te kunnen 
versturen�

Indicator 56.3: Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn in staat om 
het te bedienen�

Indicator 56.4: Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden verstuurd 
een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

Indicator 56.5: Berichten (met inbegrip van antwoorden) tussen de lidstaten over de individuele toepassing 
van de Dublin III-verordening worden altijd via het versleutelde elektronische communicatiesysteem DubliNet 
verzonden�

Indicator 56.6: De autoriteit van de lidstaat beschikt over andere alternatieve veilige communicatiemiddelen, 
zoals een functioneel e-mailadres, voor praktische regelingen voor overdrachten, tijd en plaats van aankomst, 
die in de meest urgente gevallen moeten worden gebruikt�

Overdracht van gezinsleden
Dublin III-verordening
overweging 24

NORM 57: Volgens de beginselen van de eenheid van gezin en het belang van het kind 
moeten de leden van een gezin zoveel mogelijk samen worden overgedragen.

Indicator 57.1: Indien een kind wordt geboren tussen de aanvaarding en de overdracht, nemen de lidstaten 
in het formulier alle informatie over het kind op, samen met een geboorteakte of andere documenten met 
informatie over de geboorte�

Aanvullende opmerking: Het is niet nodig om een nieuw terugname-/overnameverzoek voor een pasgeboren 
kind te versturen�

Goede praktijken met betrekking tot internationale geboorteakten

Om een volledig begrip van de in hun formulier opgenomen informatie te ondersteunen, kiezen sommige 
lidstaten ervoor om, indien mogelijk, een internationale geboorteakte bij het formulier te voegen�

Indicator 57.2: Lidstaten zijn flexibel in het organiseren van de overdracht in het belang van het bijeenhouden 
van gezinsleden, met name wanneer zij zich in verschillende fasen van de Dublinprocedure bevinden�

Flexibiliteit in overdrachten
Uitvoeringsverordening
Artikel 9

NORM 58: In alle communicatie over gevallen van vertraging, annulering of uitstel geven 
de betrokken lidstaten blijk van flexibiliteit om de overdracht te wijzigen.

Indicator 58.1: De verzendende lidstaat informeert de ontvangende lidstaat onverwijld� De lidstaten bereiken 
overeenstemming over het nieuwe tijdschema voor de overdracht, met name voor overdrachten waarvoor 
speciale regelingen nodig zijn (bv� personen met bijzondere behoeften)�

Indicator 58.2: De communicatie verloopt via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Indicator 58.3: De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar (die 
toegang heeft tot DubliNet) toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�
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Aanvullende opmerking: In gevallen waarin het om een niet-begeleide minderjarige gaat, moet het belang van 
het kind worden gewaarborgd� Zoals in artikel 12, lid 2, van de uitvoeringsverordening is bepaald, hoeft het feit 
dat de duur van de procedures voor de plaatsing van een minderjarige kan leiden tot een niet-inachtneming 
van de termijnen van de Dublin III-verordening, “niet noodzakelijkerwijs een belemmering te vormen voor de 
voortzetting van de procedure om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is of om een overdracht uit te 
voeren” van de niet-begeleide minderjarige�

Foutieve overdrachten
Dublin III-verordening
Artikel 29, lid 3

NORM 59: In geval van een foutieve overdracht moet de lidstaat, zodra hij van de situatie 
op de hoogte is, de andere lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis stellen en moeten zij de 
“overdracht terug” in onderling overleg regelen.

Indicator 59.1: De lidstaten die betrokken zijn bij een foutieve overdracht, wisselen onverwijld alle relevante 
informatie over de zaak uit�

Indicator 59.2: De communicatie verloopt via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Succesvolle overdrachten
Dublin III-verordening Eurodac II-verordening
Artikel 29, lid 1 Artikel 10

NORM 60: De autoriteit van de lidstaat moet de informatie over een succesvolle overdracht 
zo snel mogelijk na aankomst in Eurodac markeren.

Indicator 60.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om aankomsten op haar grondgebied 
te monitoren die verband houden met een voorafgaand Dublinoverdrachtsverzoek�

Indicator 60.2: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een vaste procedure waarin de noodzakelijke taken 
worden toegewezen aan het personeel dat gemachtigd is om de verplichtingen uit hoofde van artikel 10 van de 
Eurodac II-verordening te vervullen�

Vrijwillige overdrachten
Dublin III-verordening Uitvoeringsverordening Eurodac II-verordening 
overweging 24 Artikel 7, lid 1, onder a Artikel 10

NORM 61: In het geval van overdrachten die door de verzoeker of andere actoren zonder 
tussenkomst van bevoegde autoriteiten worden georganiseerd, moeten de lidstaten zich 
inspannen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de vrijwillige overdracht in 
overeenstemming zijn met die van de nationale procedures voor regelmatig vertrek.

Indicator 61.1: De verzoeker wordt opgedragen de bevoegde autoriteit van de uitzendende lidstaat in kennis 
te stellen van de details van zijn of haar reisarrangementen�

Indicator 61.2: De verantwoordelijke lidstaat wordt geïnformeerd over het vrijwillige karakter van de 
overdracht�
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Indicator 61.3: Nadat de overdracht is geregeld, verstrekt de verzendende lidstaat reisdocumenten aan de 
verzoeker, indien van toepassing�

Indicator 61.4: Lidstaten gebruiken het standaardformulier (bijlage VI) om gegevens over de overdracht mee te 
delen�

Indicator 61.5: Lidstaten passen geen vrijwillige overdrachten toe voor gevallen die aanleiding geven tot 
bijzondere overwegingen (bv� veiligheidsproblemen)�

Aanvullende opmerking: De verantwoordelijke lidstaat mag een vrijwillige overdracht weigeren en kan 
verzoeken om een vertrek onder begeleiding of onder toezicht�

Goede praktijken met betrekking tot storend gedrag van de betrokkene

Indien de verzendende lidstaat weet dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene 
gevaarlijk of gewelddadig kan zijn, is het belangrijk dit aan de ontvangende lidstaat mee te delen� Deze 
informatie wordt op passende wijze en zo spoedig mogelijk aan de ontvangende lidstaat meegedeeld�

Indicator 61.6: De ontvangende lidstaat informeert de verzendende lidstaat via DubliNet over de succesvolle 
overdracht of over het feit dat de verzoeker niet binnen de gestelde termijn is verschenen�

Goede praktijken met betrekking tot onaangekondigde aankomst

Indien de betrokkene zonder voorafgaande kennisgeving in de verantwoordelijke lidstaat verschijnt en door 
de bevoegde autoriteiten wordt aangetroffen, stellen deze autoriteiten de verzoekende lidstaten hiervan in 
kennis en kan de Dublinprocedure in onderling overleg worden afgerond�

NORM 62: In geval van vrijwillige overdrachten stelt de ontvangende lidstaat de 
verzendende lidstaat in kennis van succesvolle overdrachten of van het feit dat de 
verzoeker niet binnen de gestelde termijn is verschenen.

Indicator 62.1: De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om aankomsten op haar grondgebied 
te monitoren die verband houden met een voorafgaand Dublinoverdrachtsverzoek�

Indicator 62.2: De ontvangende lidstaat informeert de verzendende lidstaat over de succesvolle overdracht via 
het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Aanvullende opmerking: Bij aankomst moet de informatie over de overdracht door de ontvangende lidstaat in 
Eurodac worden gemarkeerd overeenkomstig artikel 10 van de Eurodac II-verordening�
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Bijlage — Samenvattende tabel: operationele 
normen en indicatoren

1. Procedurele waarborgen voor personen die onder de 
Dublinprocedure vallen

Vertrouwelijkheid
Norm Indicator
1. De autoriteit van de lidstaat moet de vertrouwelijkheid van de zaken die onder de Dublinprocedure vallen, 

waarborgen.

1�1� Het personeel van de bevoegde autoriteit is op de hoogte van de nationale wet- en 
regelgeving inzake de vertrouwelijkheid van de Dublinprocedure�

1�2� De databanken en de archiveringssystemen in elke lidstaat zijn beveiligd en worden 
onderhouden in overeenstemming met de relevante wetgeving�

1�3� Alle informatie over individuele verzoekers en/of niet-verzoekers wordt alleen via 
DubliNet tussen de bevoegde autoriteiten uitgewisseld�

1�4� Lidstaten delen geen informatie uit de zaak met personen die niet bevoegd zijn om 
van dergelijke informatie op de hoogte te zijn�

1�5� Onderhouden met de betrokkene worden gevoerd in voldoende uitgeruste aparte 
ruimtes die de vertrouwelijkheid van wat er tijdens het onderhoud wordt gezegd 
waarborgen�

Informatieverstrekking
Norm Indicator
2. De betrokkene ontvangt bij de indiening van een aanvraag in een lidstaat alle relevante procedurele informatie 

en in het bijzonder de desbetreffende folder.

2�1� De autoriteit van de lidstaat verstrekt de informatie op een duidelijke en niet-
technische wijze en in een taal die de betrokkene begrijpt of redelijkerwijs geacht 
wordt te begrijpen� De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de betrokkene de 
verstrekte informatie begrijpt�

2�2� De informatie wordt verstrekt door rekening te houden met de bijzondere behoeften 
en de individuele omstandigheden van de betrokken persoon�

2�3� De autoriteit van de lidstaat verstrekt aan de betrokkene de informatie over de 
Dublin III-verordening in de desbetreffende folder�

Taal
Norm Indicator
3. Het persoonlijke Dublinonderhoud moet worden gevoerd in een taal die de betrokkene begrijpt of redelijkerwijs 

geacht wordt te begrijpen.

3�1� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot gekwalificeerde tolken voor alle 
gangbare talen�

3�2� Aan de betrokkene wordt gevraagd of hij/zij de tolk begrijpt tijdens het persoonlijk 
onderhoud� Als het antwoord ondanks alle voorbereidende inspanningen negatief is, 
worden er passende maatregelen genomen om de kwestie op te lossen�
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Goed begrip
Norm Indicator
4. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkene de gestelde vragen en de tijdens het persoonlijke 

onderhoud verstrekte informatie begrijpt. 

4�1� Bij het begin van het onderhoud worden het doel en de context van het onderhoud 
aan de betrokkene uitgelegd�

4�2� Aan de betrokkene wordt gevraagd of hij/zij de tijdens het onderhoud gestelde 
vragen en gegeven informatie begrijpt�

4�3� Tijdens het onderhoud wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om uitleg te 
geven over inconsistenties, tegenstrijdigheden en/of ontbrekende elementen�

4�4� Na het onderhoud wordt de betrokkene geïnformeerd en krijgt hij/zij de gelegenheid 
om eventuele fouten te corrigeren en eventuele verklaringen te corrigeren� Deze 
correcties worden gedocumenteerd�

4�5� Na afloop van het onderhoud wordt een schriftelijke samenvatting van het 
onderhoud aan de betrokkene en/of de wettelijke vertegenwoordiger verstrekt�

Beschikken over en beoordelen van nieuwe informatie
Norm Indicator
5. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkene in de loop van de Dublinprocedure relevante 

informatie over zijn of haar zaak kan voorleggen en dat hij of zij op de hoogte wordt gebracht van zijn of haar 
recht om dat te doen.

5�1� De betrokkene krijgt algemene informatie over wanneer en naar waar hij 
documenten en informatie over zijn zaak moet versturen�

5�2� De betrokkene is in staat om bij de bevoegde autoriteit alle aanvragen en 
bewijsstukken, met inbegrip van medische adviezen, ter overweging voor te leggen�

5�3� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om een dossierbehandelaar 
op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe informatie in de zaak�

6. Indien in de loop van de Dublinprocedure nieuwe informatie aan het licht komt, moet de autoriteit van de 
lidstaat in de passende fase van de procedure rekening houden met deze informatie, indien deze relevant is.

6�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure die garandeert dat de 
betrokkene of andere persoon (bijvoorbeeld de vertegenwoordiger) of organisatie 
in de loop van de zaak nieuwe informatie of wijzigingen in de omstandigheden kan 
indienen�

6�2� De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�

2. Een mogelijke Dublinzaak identificeren

Norm Indicator
7. De autoriteit van de lidstaat die met mogelijke Dublinzaken te maken krijgt, beschikt over de passende middelen 

om een Dublinzaak te identificeren.

7�1� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot Eurodac en andere relevante 
databanken, en, indien toegang is toegestaan, tot het VIS, om een mogelijke 
Dublinzaak te identificeren�

7�2� Binnen elke autoriteit van een lidstaat wordt een speciale eenheid of autoriteit 
aangewezen die verantwoordelijk is voor Dublinzaken en de Dublinprocedure, zodat 
Dublinzaken naar deze autoriteit kunnen worden doorverwezen�
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Norm Indicator
8. Personeelsleden van de autoriteit van de lidstaat die met mogelijke Dublinzaken te maken krijgen, hebben 

voldoende kennis van de Dublin III-verordening en zijn in staat om een mogelijke Dublinzaak te identificeren en 
door te verwijzen voor verdere beoordeling.

8�1� Personeel van de bevoegde autoriteit dat voor het eerst met een mogelijke 
Dublinzaak te maken krijgt, is op de hoogte van de Dublin III-verordening en heeft 
een basisbegrip van de indicaties die in beschouwing moeten worden genomen bij 
het beoordelen of de Dublin III-verordening van toepassing is�

8�2� Het personeel van de bevoegde autoriteit dat voor het eerst met een mogelijke 
Dublinzaak te maken krijgt, weet met wie het contact moet opnemen voor meer 
informatie of om een mogelijke Dublinprocedure te starten, bij voorkeur de autoriteit 
die verantwoordelijk is voor de Dublinprocedure� 

8�3� Zodra een Dublin-zaak is geïdentificeerd, is er een vaste procedure om de zaak 
door te verwijzen naar de autoriteit die belast is met de uitvoering van de 
Dublinprocedure�

8�4� Gevallen die onder de Dublin III-verordening vallen, worden zo snel mogelijk 
doorverwezen naar de autoriteit die belast is met de uitvoering van de 
Dublinprocedure�

Het Eurodac-systeem
Norm Indicator
9. Bij het indienen van een asielaanvraag moeten de vingerafdrukken van de asielzoeker zo snel mogelijk en binnen 

72 uur worden geregistreerd als categorie 1. In geval van illegale binnenkomst moet de vingerafdruk binnen 72 
uur na de aanhouding als categorie 2 worden geregistreerd.

9�1� Een bevoegde autoriteit in elke lidstaat heeft gemakkelijk toegang tot voldoende 
apparatuur om vingerafdrukken te nemen en deze te vergelijken in de Eurodac-
databank kort na de indiening van de asielaanvraag of de illegale binnenkomst� Deze 
apparatuur moet zich bevinden in de buurt van de plaats waar de asielaanvraag 
wordt ingediend of in de buurt van de plaats waar de illegale binnenkomst wordt 
ontdekt�

9�2� De resultaten van de databanken moeten kort na het uitvoeren van de zoekopdracht 
beschikbaar zijn voor de nationale autoriteit die belast is met de uitvoering van de 
Dublinprocedure�

10. Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat besluit een Eurodac-zoekopdracht te verrichten in verband met een 
niet-verzoeker (een zoekopdracht van categorie 3) en het resultaat van de zoekopdracht erop wijst dat de Dublin 
III-verordening van toepassing is, moet de zaak worden doorverwezen naar de autoriteit van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor de Dublinprocedure.

10�1� Het personeel van de nationale autoriteit die de zoekopdracht van categorie 3 
uitvoert, heeft een basiskennis van de Dublin III-verordening en weet naar waar het 
de zaak moet doorverwijzen voor de verdere Dublinprocedure�

11. De resultaten van de Eurodac-zoekopdracht moeten alle beschikbare informatie van Eurodac bevatten, 
zoals eerdere illegale grensoverschrijding(en), eerdere verzoeken, of de vraag of een lidstaat internationale 
bescherming heeft verleend, of de aanvrager is overgedragen aan een andere lidstaat of dat de discretionaire 
bepaling door een andere lidstaat is toegepast.

11�1� De autoriteit van de lidstaat maakt gebruik van een systematische opmaak van de 
resultaten, zodat zij onmiddellijk alle beschikbare informatie uit Eurodac kan lezen�

11�2� De informatie van Eurodac moet voor alle lidstaten duidelijk en gemakkelijk 
te interpreteren zijn wanneer deze wordt opgenomen in een terugname-/
overnameverzoek�
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Norm Indicator
12. De autoriteit van de lidstaat dient de informatie in de Eurodac-databank regelmatig bij te werken 

overeenkomstig de Eurodac II-verordening. Na een overdracht moet de autoriteit van de lidstaat de volgende 
informatie in de Eurodac-databank invoeren: toepassing van de discretionaire bepaling, uitzetting, verlening van 
internationale bescherming, afgifte van een verblijfsdocument, of de persoon het grondgebied van de lidstaten 
heeft verlaten, of hij/zij het staatsburgerschap heeft verworven, en/of de internationale beschermingsstatus 
werd ingetrokken of beëindigd of de verlenging van de status werd geweigerd.

12�1�a� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een geautomatiseerd systeem dat de 
lidstaat in staat stelt informatie uit het nationale dossiersysteem over te dragen aan 
de Eurodac-databank�

OF
12�1�b� Indien de autoriteit van de lidstaat niet beschikt over een geautomatiseerd 

systeem voor de overdracht van relevante informatie uit het nationale bestand 
naar de Eurodac-databank, weet het verantwoordelijke personeel op nationaal 
niveau welke informatie naar de Eurodac-databank moet worden overgedragen 
en beschikken de autoriteiten over de middelen om de relevante informatie 
handmatig naar de databank over te dragen�

Het VIS-systeem
Norm Indicator
13. Wanneer toegang is toegestaan, dient de autoriteit van de lidstaat een zoekopdracht in de VIS-databank uit te 

voeren om vast te stellen of aan de betrokkene door een andere lidstaat een visum is verleend.

13�1� De autoriteit van de lidstaat waar toegang is toegestaan op grond van het EU-recht, 
heeft toegang tot de VIS-databank om Dublinzaken te identificeren en beschouwt 
deze als een bron van informatie�

13�2� Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die een Dublinzaak vaststelt, is 
op de hoogte van verleende visa als mogelijke grond voor het indienen van een 
terugname-/overnameverzoek�

Documenten die toebehoren aan de betrokkene
Norm Indicator

14. Als onderdeel van de informatieverzameling dient de bevoegde autoriteit zich bewust te zijn van het belang en 
rekening te houden met alle relevante documenten die door de betrokken persoon in elke fase van een lopende 
procedure worden ingediend als identificatiemiddel voor een Dublinzaak.

14�1� Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die het document of de documenten 
aantreft, is voldoende op de hoogte van de Dublin III-verordening en weet naar waar 
de zaak moet worden doorverwezen voor passende maatregelen in het kader van de 
Dublin III-verordening�

14�2� De bevoegde autoriteit beschikt over een procedure en expertise om de echtheid 
van documenten te controleren�

15. Indien uit een document dat in enige fase van een lopende procedure is verkregen, blijkt dat de Dublin III-
verordening van toepassing is, moet de zaak worden verwezen naar de autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de Dublinprocedure.

15�1� Het personeel van de autoriteit van de lidstaat die het document aantreft, heeft 
voldoende kennis van de Dublin III-verordening en is in staat een basisbeoordeling te 
maken van de mate waarin het document relevant is voor de Verordening� 

15�2� Het personeel van de bevoegde autoriteit dat het document aantreft, weet naar 
waar het de zaak moet doorverwijzen voor passende maatregelen in het kader van 
de Dublin III-verordening�
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Het persoonlijke onderhoud
Norm Indicator
16. Het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd voordat een overdrachtsbesluit wordt genomen, tenzij de betrokkene 

is ondergedoken of alle relevante informatie al door de betrokkene is verstrekt.

16�1� De autoriteit van de lidstaat wijst voldoende middelen toe om het onderhoud te 
voeren�

16�2� De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure voor het plannen van 
onderhouden, waardoor prioriteit kan worden gegeven aan Dublinonderhouden 
rekening houdend met de gestelde termijnen�

17. De dossierbehandelaar voert een zorgvuldige herziening uit en bestudeert de informatie over het dossier 
alvorens het persoonlijk onderhoud te voeren.

17�1� De dossierbehandelaar beschikt voldoende lang voordat het onderhoud plaatsvindt 
over het dossier om een goede voorbereiding mogelijk te maken�

17�2� Bij de voorbereiding wordt rekening gehouden met alle elementen die kunnen 
helpen bij het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat�

18. Het persoonlijk onderhoud moet betrekking hebben op alle aspecten van de Dublin III-verordening die relevant 
zijn voor de aanvrager en de Dublinprocedure.

18�1� Het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd met behulp van een gestandaardiseerd 
onderhoudsprotocol om ervoor te zorgen dat alle aspecten die relevant zijn voor 
zowel de asielzoeker als de Dublinprocedure worden behandeld� 

18�2� In een onderhoud worden vragen gesteld over gezins- of familieleden op het 
grondgebied van de lidstaten, over afhankelijke personen en over de reisroute�

18�3� Het gestandaardiseerde onderhoudsprotocol zorgt ervoor dat de Dublin-indicatoren 
die niet via opzoekingen in de databanken (Eurodac, VIS) beschikbaar zijn, tijdens het 
onderhoud aan bod komen�

18�4� Het personeel dat het persoonlijk onderhoud voert, is goed opgeleid en heeft 
voldoende kennis van de Dublin III-verordening om te weten wanneer er 
vervolgvragen uit het standaardprotocol moeten worden gesteld�

3. Verzoeken om informatie

Norm Indicator
19. Een verzoek om informatie wordt alleen ingediend overeenkomstig artikel 6, lid 5, artikel 16, lid 4, en artikel 34 

van de Dublin III-verordening. De autoriteit van de lidstaat moet ervoor zorgen dat zij voldoende redenen heeft 
om het verzoek in te dienen en dat de respectieve termijnen in acht worden genomen.

19�1� De bevoegde autoriteit gebruikt het standaardformulier om de informatie tijdig en 
in voldoende mate op te vragen�

19�2� De dossierbehandelaars zijn in staat om de toereikende redenen voor het versturen 
van informatieverzoeken te identificeren en toe te passen�

19�3� Bij het verzenden van informatieverzoeken overeenkomstig artikel 6, lid 5, en 
artikel 16, lid 4, van de Dublin III-verordening betrekt de bevoegde autoriteit de 
relevante actoren, zoals het kind, de beschermingsdiensten enz� bij het opsporen 
van familieleden�
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Norm Indicator
20. De autoriteit van de lidstaat moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf weken, op een verzoek om 

informatie reageren. Het antwoord moet in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 5, artikel 16, lid 4, en artikel 
34 van de Dublin III-verordening.

20�1� De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier om ervoor te 
zorgen dat de juiste informatie tijdig en efficiënt wordt verstrekt�

20�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

20�3� Personeelsleden die op het verzoek om informatie reageren, hebben voldoende 
toegang tot alle relevante databanken die nodig zijn voor de beantwoording ervan�

20�4� Het formaat van het antwoord moet als bijlage worden toegezonden als een 
gesloten document dat later niet kan worden bewerkt�

20�5� De dossierbehandelaars zijn in staat om de toereikende gronden voor het 
beantwoorden van informatieverzoeken te identificeren en toe te passen�

20�6� Bij het beantwoorden van verzoeken overeenkomstig artikel 6, lid 5, en artikel 16, 
lid 4, betrekken de nationale autoriteiten de relevante actoren, bijvoorbeeld de 
diensten voor kinderbescherming enz� bij het opsporen van familieleden�

21. Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te bespoedigen, moeten de 
informatieverzoeken via DubliNet worden verzonden in een taal die door de bevoegde autoriteiten in beide 
lidstaten algemeen wordt begrepen.

21�1� Aangewezen ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de 
verzoeken te kunnen versturen�

21�2� Aangewezen ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en 
zijn in staat om het te bedienen�

21�3� De tussen de lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, 
taalkundige misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden 
kunnen vertragen, te verminderen�

21�4� Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden 
verstuurd een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

4. Beoordelingsverantwoordelijkheid

Bewustzijn en opleiding
Norm Indicator
22. De bevoegde autoriteit die belast is met de beoordeling van de verantwoordelijkheid beschikt over de nodige 

middelen, is zich bewust van haar verantwoordelijkheden en haar dossierbehandelaars zijn voldoende 
opgeleid en op de hoogte van de hiërarchie van de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de 
verantwoordelijkheid en de toepasselijke termijnen.

22�1� Er is een werkproces en een procedure om de hiërarchie van de beoordelingscriteria 
voor de Dublinverantwoordelijkheid op een sequentiële manier toe te passen�

22�2� De bevoegde autoriteit controleert of er aanvullende informatie is die relevant is 
voor het bepalen van de verantwoordelijkheid�

22�3� Wanneer de informatie over de beoordeling van de verantwoordelijkheid onvolledig 
is of wanneer verduidelijking nodig is en een andere lidstaat eventueel over nuttige 
informatie beschikt, dient de bevoegde autoriteit op grond van artikel 34 van de 
Dublin III-verordening een verzoek in bij de betrokken lidstaat of lidstaten�
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Een uitgebreid dossier
Norm Indicator
23. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat het dossier van de zaak volledig is en alle gegevens bevat die nodig 

zijn om de verantwoordelijkheid te beoordelen overeenkomstig de hiërarchie van criteria die in de Dublin III-
verordening is vastgesteld.

23�1� Dossierbehandelaars hebben een overzicht van alle relevante informatie die in een 
individueel geval wordt verzameld, met inbegrip van eventuele opmerkingen van de 
verzoeker, en passen de bepalende criteria van hoofdstuk III dienovereenkomstig 
toe�

23�2� De dossierbehandelaar gebruikt de beschikbare informatie om de lidstaat te 
identificeren die het meest waarschijnlijk verantwoordelijk is�

23�3� Dossierbehandelaars documenteren, voor zover mogelijk, hun beoordeling van de 
onderhavige zaak�

Bewijsmateriaal toestaan en beoordelen
Norm Indicator
24. Bewijzen die kunnen leiden tot de toepassing van de criteria van de artikelen 8, 10 of 16 moeten worden 

toegestaan en moeten in overweging worden genomen door de verzoekende lidstaat voordat een andere lidstaat 
het terugname-/overnameverzoek heeft aanvaard. 

24�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure die garandeert dat de 
betrokkene, of andere relevante actoren namens de betrokkene, in de loop van de 
zaak nieuwe informatie of wijzigingen in de omstandigheden kunnen indienen�

24�2� De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�

5. Het terugnameverzoek/overnameverzoek versturen

Tijdig verzoek
Norm Indicator
25. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat het terugnameverzoek zo snel mogelijk wordt ingediend bij 

de lidstaat die het meest waarschijnlijk verantwoordelijk is. In ieder geval wordt het verzoek ingediend 
overeenkomstig de in de desbetreffende artikelen van de verordening toegestane termijnen.

25�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

25�2� Verzoeken om dringende antwoorden aan andere lidstaten worden duidelijk als 
zodanig gemarkeerd, net als de redenen daarvoor�

Opname van bewijzen
Norm Indicator
26. Het terugname-/overnameverzoek moet op de standaardformulieren worden gedaan en dient bewijs of indirect 

bewijs te bevatten(17), samen met zoveel mogelijk andere relevante informatie om de aangezochte staat in staat 
te stellen volledig te beoordelen of hij verantwoordelijk is.

26�1� De dossierbehandelaars hebben toegang tot de verschillende standaard 
modelformulieren�

26�2� De dossierbehandelaars worden geïnstrueerd over het uniforme gebruik van de 
genoemde standaard modelformulieren�

26�3� De dossierbehandelaars nemen in hun verzoek zoveel informatie op als nodig is�

26�4� De dossierbehandelaars nemen, indien beschikbaar, alle beschikbare 
bewijsmiddelen of, bij gebrek daaraan, middelen van indirect bewijs, op�

(17) Zoals beschreven in de twee in artikel 22, lid 3, van de Dublin II-verordening genoemde lijsten�
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Gebruik van DubliNet voor het verzenden van verzoeken
Norm Indicator
27. Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te bespoedigen, worden verzoeken via 

DubliNet verstuurd in een taal die door de bevoegde autoriteiten in beide lidstaten algemeen wordt begrepen.

27�1� Speciale ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de verzoeken te 
kunnen versturen�

27�2� Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn 
in staat om het te bedienen�

27�3� De tussen de lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, 
taalkundige misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden 
kunnen vertragen, te verminderen�

27�4� Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden 
verstuurd een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

27�5� Berichten (met inbegrip van verzoeken) tussen de lidstaten over de individuele 
toepassing van de Dublinverordening worden altijd via het versleutelde 
elektronische communicatiesysteem DubliNet verzonden� 

27�6� De bevoegde autoriteit gebruikt het passende standaardformulier, dat door de 
Commissie wordt verstrekt, om het verzoek in te dienen�

6. Het terugnameverzoek/overnameverzoek beantwoorden

Tijdige antwoorden
Norm Indicator
28. De aangezochte lidstaat moet binnen de gestelde termijnen op het terugnameverzoek/overnameverzoek 

antwoorden.

28�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

28�2� Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren 
en pleit voor urgentie�

Duidelijke en ondubbelzinnige formulering
Norm Indicator
29. De aangezochte lidstaat moet ervoor zorgen dat het antwoord duidelijk en ondubbelzinnig is ten aanzien van de 

betrokkene en het positieve of negatieve karakter van het antwoord.

29�1� De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier�

29�2� Het formaat van het antwoord is een gesloten document dat later niet kan worden 
bewerkt�

29�3� Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de betrokkene die in de aangezochte 
lidstaat is geregistreerd�
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Gebruik van DubliNet voor het verzenden van antwoorden
Norm Indicator
30. Om de veilige, snelle en betrouwbare communicatie tussen de lidstaten te bespoedigen, worden antwoorden via 

DubliNet verstuurd in een taal die door de bevoegde autoriteiten in beide lidstaten algemeen wordt begrepen.

30�1� Speciale ambtenaren hebben toegang tot DubliNet om de antwoorden te kunnen 
versturen�

30�2� Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn 
in staat om het te bedienen�

30�3� De tussen lidstaten gebruikte taal wordt overeengekomen om verwarring, 
taalkundige misverstanden of een behoefte aan vertalingen die het proces zouden 
kunnen vertragen, te verminderen�

30�4� Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden 
verstuurd een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

30�5� Berichten (inclusief antwoorden) tussen de lidstaten over de individuele toepassing 
van de Dublin III-verordening worden altijd via het versleutelde DubliNet verstuurd� 

Positieve antwoorden
Norm Indicator
31. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat naar het desbetreffende artikel wordt verwezen en dat de 

praktische details met betrekking tot de overdracht in het antwoord worden opgenomen.

31�1� De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier voor het 
verzenden van een positief antwoord op een terugnameverzoek/overnameverzoek�

31�2� Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de aanvrager die in de aangezochte 
lidstaat is geregistreerd�

31�3� Het antwoord bevat de rechtsgrond van de aanvaarding�

31�4� De gewenste plaats van aankomst en het tijdsbestek worden in het antwoord 
aangegeven�

Impliciete aanvaarding
Norm Indicator
32. In geval van impliciete aanvaarding moeten de betrokken lidstaten het eens worden over de overdrachtdetails.

32�1� De verzoekende lidstaat treedt in overleg met de aangezochte lidstaat over de 
organisatie van de overdracht�

32�2� Indien de verzoekende lidstaat daarom verzoekt, bevestigt de aangezochte 
lidstaat schriftelijk zijn verantwoordelijkheid en deelt hij de praktische details met 
betrekking tot de overdracht zo spoedig mogelijk mee�

Negatieve antwoorden
Norm Indicator
33. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de afwijzing volledig en gedetailleerd wordt gemotiveerd.

33�1� De bevoegde autoriteit beschikt over een model of standaardformulier voor het 
verzenden van een negatief antwoord op een terugnameverzoek/overnameverzoek�

33�2� Het antwoord bevat de persoonsgegevens van de aanvrager die in de aangezochte 
lidstaat is geregistreerd�

33�3� De lidstaat die het verzoek afwijst, verwijst naar de rechtsgronden en eventuele 
relevante feiten waarop de afwijzing is gebaseerd�
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Heroverwegingsprocedure
Norm Indicator
34. Indien de verzoekende lidstaat het niet eens is met de afwijzing van zijn oorspronkelijke verzoek, kan deze 

lidstaat besluiten een verzoek om een nieuw onderzoek in te dienen. Deze optie moet binnen drie weken na 
ontvangst van het negatieve antwoord worden uitgeoefend.

34�1� Lidstaten beschikken over een casemanagementsysteem en/of een aftelkalender 
voor het berekenen van termijnen en het markeren van naderende termijnen�

34�2� Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren 
en pleit voor urgentie�

34�3� De lidstaat verwijst naar de rechtsgronden waarop het verzoek om een nieuw 
onderzoek is gebaseerd�

34�4� Indien aanvullend bewijs beschikbaar en relevant is, voegt de lidstaat dit bij zijn 
verzoek om een nieuw onderzoek�

35. De aangezochte lidstaat moet proberen om binnen twee weken op het verzoek om een nieuw onderzoek te 
antwoorden(18).

35�1� Lidstaten beschikken over een casemanagementsysteem en/of een aftelkalender 
voor het berekenen van termijnen en het markeren van naderende termijnen

35�2� Het casemanagementsysteem is in staat om verschillende deadlines te prioriteren 
en pleit voor urgentie�

35�3� De lidstaat die het verzoek afwijst, verwijst naar de rechtsgronden waarop de 
afwijzing is gebaseerd�

7. Niet-begeleide minderjarigen

Belang van het kind
Norm Indicator
36. Voor de autoriteiten van de lidstaten moeten de belangen van het kind de eerste overweging vormen en tijdens 

de gehele Dublinprocedure worden beoordeeld.

36�1� Dossierbehandelaars van de autoriteit van de lidstaat zijn op de hoogte van hun 
taken en beschikken over de juiste opleiding om de belangen van het kind in het 
kader van de handhaving van de eenheid van het gezin zo goed mogelijk te kunnen 
behartigen�

36�2� Dossierbehandelaars van de autoriteit van de lidstaat beschikken tijdig over toegang 
tot de relevante expertise voor de beoordeling van de capaciteit van een familielid 
of een volwassene om voor een kind te zorgen�

36�3� De autoriteit van de lidstaat benoemt zo snel mogelijk een gekwalificeerde 
vertegenwoordiger die handelt in het belang van het kind en die kan helpen een 
noodzakelijke vertrouwensomgeving te scheppen voor het kind opdat het informatie 
over zijn of haar gezin zou meedelen�

36�4� De bevoegde autoriteit heeft een vaste procedure om te waarborgen dat het recht 
van het kind op inspraak en om zijn of haar mening te uiten, wordt gerespecteerd en 
dat deze mening in aanmerking wordt genomen op basis van zijn of haar leeftijd en 
rijpheid�

(18) Zie voor de relevante rechtspraak het arrest van 13 november 2018, gevoegde zaken C-47/17 en C-48/17, X en X v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(EU:C:2018:900)�

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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Aanwijzing van een vertegenwoordiger
Norm Indicator
37. De autoriteit van de lidstaat moet zo snel mogelijk een vertegenwoordiger voor de niet-begeleide minderjarige 

aanwijzen.

37�1� De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure om een geschikte 
vertegenwoordiger voor het kind aan te wijzen�

37�2� De pool van gekwalificeerde vertegenwoordigers is groot genoeg om ervoor te 
zorgen dat er tijdig een vertegenwoordiger voor elk niet-begeleid kind wordt 
aangewezen en dat de vertegenwoordigers niet voor te veel zaken tegelijk 
verantwoordelijk worden gesteld�

Opsporen van gezinsleden, broers en zussen en/of familieleden
Norm Indicator
38. De autoriteit van de lidstaat moet alle door de minderjarige of door een andere geloofwaardige bron verstrekte 

informatie over de aanwezigheid van gezinsleden, broers en/of zussen en/of familieleden op het grondgebied 
van de lidstaten opsporen en in aanmerking nemen, en vertegenwoordigers bij de opsporing betrekken. 
Bovendien moet de autoriteit van de lidstaat andere lidstaten raadplegen om gezinsleden te identificeren, 
familiebanden vast te stellen en, in het geval van een familielid, het vermogen van dat familielid te beoordelen 
om voor het kind te zorgen.

38�1� De autoriteit van de lidstaat heeft praktijken en richtsnoeren vastgesteld voor het 
bijstaan van dossierbehandelaars bij het identificeren van gezinsleden, broers en/of 
zussen en/of familieleden en het opsporen van familiebanden�

38�2� Vertegenwoordigers die het kind bijstaan, hebben snel en soepel toegang tot de 
autoriteit die belast is met de uitvoering van de Dublinprocedure en zijn in staat om 
tijdig informatie of documenten over het gezinslid, de broer of zus of het familielid 
van het kind te verstrekken�

38�3� De autoriteit van de lidstaat neemt passende maatregelen en betrekt 
vertegenwoordigers bij de opsporing van gezinsleden, broers en/of zussen en/
of familieleden van het niet-begeleide kind op het grondgebied van een andere 
lidstaat, en wel zo spoedig mogelijk�

38�4� De nationale autoriteiten bevestigen de familiebanden als het gezinslid, de broer of 
zus of het familielid in een andere lidstaat wordt gevonden�

39. Wanneer gezinsleden, broers en/of zussen en/of familieleden van de minderjarige legaal op het grondgebied van 
een andere lidstaat aanwezig zijn en geen van hen legaal aanwezig is in de lidstaat waar de minderjarige op dat 
moment verblijft, moet de betrokken lidstaat beoordelen of het herstel van de familiebanden in het belang van 
het kind is.

39�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een vaste procedure om de bevoegde 
autoriteiten of organisaties (bv� kind, beschermingsdiensten enz�) te raadplegen 
over de mogelijkheid van gezinshereniging�

39�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over de passende middelen en procedure om 
aanvullende informatie over het kind te verzamelen (bv� Dublinonderhoud)�

39�3� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot bronnen om, indien van toepassing, 
tijdig informatie te kunnen verzamelen van andere personen (bv� broers en zussen, 
andere personen waarmee het kind heeft gereisd enz�)�

39�4� Om de beoordeling van de belangen te vergemakkelijken, winst de bevoegde 
autoriteit informatie in over gezinsleden, broers en zussen en/of familieleden die in 
een andere lidstaat verblijven�

39�5� De autoriteit van de lidstaat beschikt over behoorlijk opgeleid personeel en de 
nodige middelen om onverwijld het initiatief te nemen tot de uitwisseling van 
informatie met andere lidstaten en gebruik te maken van de desbetreffende 
modellen van de Uitvoeringsverordening�
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Norm Indicator
40. Wanneer geen gezinsleden of familieleden van de minderjarige legaal op het grondgebied van de lidstaten 

aanwezig blijken te zijn, beoordeelt de lidstaat waar de minderjarige momenteel verblijft niettemin het belang 
van het kind om na te gaan of deze lidstaat het asielverzoek zelf moet behandelen.

40�1� De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure om de relevante actoren (bv� 
kind, beschermingsdiensten enz�) te raadplegen over de belangen van het kind�

40�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over de passende middelen en procedure om 
aanvullende informatie van het kind te verzamelen�

40�3� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot bronnen om, indien van toepassing, 
tijdig informatie van andere personen te kunnen verzamelen�

40�4� De autoriteiten van de lidstaten beschikken over een voldoende aantal opgeleide 
medewerkers en andere passende en relevante middelen om onverwijld de 
uitwisseling van informatie met andere lidstaten op gang te brengen en gebruik te 
maken van de relevante modellen van de uitvoeringsverordening�

8. Afhankelijke personen en discretionaire bepalingen

Situaties van afhankelijkheid
Norm Indicator
41. De autoriteiten van de lidstaten moeten zich bewust zijn van hun bijzondere verantwoordelijkheden ten aanzien 

van afhankelijke of kwetsbare personen.

41�1� Het personeel dat met dergelijke gevallen belast is, heeft de nodige opleiding 
gekregen om zijn taken en verantwoordelijkheden in verband met afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid te kunnen vervullen�

41�2� Wanneer de aandacht wordt gevestigd op afhankelijkheden of kwetsbaarheden, 
hebben de autoriteiten toegang tot relevante expertise met het oog op raadpleging 
en advies�

42. De lidstaten beoordelen in elke fase van de procedure of het bewijs van afhankelijkheid wordt geleverd tot een 
punt van aanvaarding en passen artikel 16 dienovereenkomstig toe.

42�1� De speciale dossierbehandelaar is in staat om aanwijzingen van afhankelijkheid in de 
zaak te herkennen en onderneemt passende actie�

42�2� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot relevante expertise om de verstrekte 
documenten (zoals medische verklaringen) of overtuigende informatie te 
beoordelen en te verifiëren�

42�3� De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk hun 
toestemming geven�

Discretionaire bepalingen
Norm Indicator
43. De bevoegde autoriteit is bereid de discretionaire bepaling van artikel 17, lid 1, in elke fase van de procedure 

naar eigen goeddunken toe te passen.

43�1� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot relevante expertise om de verstrekte 
documenten of andere informatie te beoordelen en te verifiëren�

43�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over de middelen om toegang te krijgen tot de 
relevante expertise voor de beoordeling van de verstrekte documenten�

43�3� In voorkomend geval wordt de lidstaat die besluit een verzoek overeenkomstig 
artikel 17, lid 1, te behandelen, de verantwoordelijke lidstaat en informeert hij 
de lidstaat die voorheen verantwoordelijk was door gebruik te maken van het 
elektronische communicatienetwerk DubliNet�

44. De bevoegde autoriteit beoordeelt te allen tijde voordat een eerste beslissing ten gronde wordt genomen of 
artikel 17, lid 2, kan worden toegepast.

44�1� Het gebruik van artikel 17, lid 2, behoort tot de discretie van beide lidstaten�

44�2� Indien de autoriteiten van de lidstaat besluiten dat artikel 17, lid 2, kan worden 
toegepast, zorgt de autoriteit van de lidstaat ervoor dat de betrokkene schriftelijk 
toestemming geeft�
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Opschorting van overdracht
Norm Indicator
45. Lidstaten onthouden zich van de overdracht van de betrokkene indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen 

dat de overdracht een reëel risico inhoudt dat de betrokken persoon in de aangezochte lidstaat een onmenselijke 
of vernederende behandeling ondergaat(19).

45�1� De verzoekende lidstaat beoordeelt de zaak op basis van geloofwaardige bewijzen 
van wezenlijke redenen dat de verzoeker een reëel risico loopt om na de overdracht 
een onmenselijke of vernederende behandeling te ondergaan�

45�2� In voorkomend geval houdt de verzoekende lidstaat rekening met de individuele 
waarborgen die door de aangezochte lidstaat worden geboden om de 
waarschijnlijkheid van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 
behandeling te beoordelen�

9. Niet-verzoekers

Vergelijking in Eurodac
Norm Indicator
46. Indien de lidstaat op het grondgebied waarvan een persoon zonder verblijfstitel verblijft, besluit het 

Eurodac-systeem te doorzoeken overeenkomstig artikel 17 van de Eurodac II-verordening en dit leidt tot de 
identificatie van een andere lidstaat als waarschijnlijk verantwoordelijke, moet binnen de gestelde termijn een 
terugnameverzoek worden verstuurd.

46�1� Er zijn instructies en informatie beschikbaar voor politie, grenswachters, 
personeelsleden van inrichtingen voor bewaring en andere ambtenaren die een 
eerste contact hebben om een mogelijke Dublinzaak te identificeren�

46�2� De autoriteit van de lidstaat heeft toegang tot Eurodac voor het identificeren van 
een mogelijk Dublin-geval, alsmede tot andere relevante databanken�

46�3� Er wordt een speciale eenheid of autoriteit aangewezen die verantwoordelijk is voor 
Dublinzaken en de Dublinprocedure, zodat Dublinzaken naar deze autoriteit kunnen 
worden doorverwezen�

46�4� De lidstaat heeft waar nodig interne richtsnoeren opgesteld over de wijze waarop 
de ambtenaren die een eerste contact hebben een zaak kunnen voorleggen aan de 
bevoegde “Dublin”-autoriteiten�

10. Kennisgeving van overdrachtsbesluit en rechtsmiddelen

Vóór de kennisgeving
Norm Indicator
47. De autoriteit van de lidstaat zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om een overdrachtsbesluit te 

nemen.

47�1� Het bepalen van de verantwoordelijkheid werd door de verzoekende lidstaat correct 
onderzocht en afgerond�

47�2� De aanname en kennisgeving (aan de verzoeker) van een overdrachtsbesluit vindt 
niet plaats voordat de aangezochte lidstaat uitdrukkelijk of stilzwijgend met het 
verzoek heeft ingestemd(20)�

47�3� De lidstaat neemt het overdrachtsbesluit alleen als aan alle wettelijke vereisten voor 
het overdrachtsbesluit is voldaan�

(19) Zie voor de relevante rechtspraak het arrest van het Hof van Justitie van 21 december 2011, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10, N.S. en 
anderen tegen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, EU:C:2011:865; arrest van het Hof van Justitie van 16 februari 2017, zaak C-578/16, C.K. 
en anderen tegen Republika Slovenija, EU:C:2017:127, en EHRM-arrest van 21 januari 2011, nr� 30696/09, M.S.S. tegen België en Griekenland, 
CE:ECHR:2011:0121JUD003069609�

(20) HJEU, arrest van 31 mei 2018, zaak C-647/16, Adil Hassan tegen Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=NL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22MSS%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Tijdige kennisgeving
Norm Indicator
48. De autoriteit van de lidstaat moet ervoor zorgen dat het besluit binnen een redelijke termijn wordt meegedeeld.

48�1�a� Indien de betrokkene geen juridisch adviseur heeft, stelt de autoriteit van de 
lidstaat de persoon in kwestie in kennis van de beslissing in een taal die de 
verzoeker begrijpt of redelijkerwijs geacht wordt te begrijpen�

OF
48�1�b� Indien de betrokkene een juridisch adviseur of een andere raadsman heeft, kan de 

autoriteit van de lidstaat ervoor kiezen de beslissing ter kennis te brengen van de 
juridisch adviseur of een andere raadsman die de betrokkene overeenkomstig de 
nationale praktijk vertegenwoordigt�

48�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem of een 
aftelkalander voor het berekenen van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen om te garanderen dat de kennisgeving van de overdracht binnen de 
termijn plaatsvindt�

Rechtsmiddelen
Norm Indicator
49. De betrokkene moet op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die krachtens artikel 27 beschikbaar 

zijn.

49�1� In het overdrachtsbesluit wordt informatie verstrekt over de beschikbare 
rechtsmiddelen�

49�2� Er wordt informatie verstrekt over de termijnen die van toepassing zijn voor het 
aanwenden van dergelijke rechtsmiddelen en voor het uitvoeren van de overdracht�

49�3� Er wordt informatie verstrekt over de wijze waarop de opschortende werking in de 
lidstaat kan worden toegepast�

49�4� De kennisgeving bevat ook informatie over personen of entiteiten die rechtsbijstand 
kunnen verlenen aan de betrokkene wanneer die informatie nog niet is meegedeeld�

50. Lidstaten moeten toegang verlenen tot rechtsbijstand en, waar nodig, tot taalkundige hulp.

50�1� De autoriteit van de lidstaat moet ervoor zorgen dat op verzoek kosteloos 
rechtsbijstand wordt verleend wanneer de betrokkene de kosten niet kan betalen, 
behalve wanneer het beroep of de toetsing geen tastbaar vooruitzicht op succes 
heeft, zonder de toegang tot rechtsbijstand op willekeurige wijze te beperken�

50�2� Rechtsbijstand omvat ten minste het opstellen van de vereiste processtukken en 
vertegenwoordiging voor de rechtbank�

50�3� De autoriteit van de lidstaat beschikt over procedures voor toegang tot 
rechtsbijstand die zijn vastgelegd in het nationale recht�

Mededeling over beroepen met opschortende werking
Norm Indicator
51. Alle informatie over beroeps- of toetsingsprocedures met opschortende werking en de beëindiging van die 

werking moet zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelijke lidstaat worden meegedeeld.

51�1� De verzoekende lidstaat is op de hoogte van de opschortende werking, indien van 
toepassing, en van wanneer deze begint en eindigt�

51�2� De verzoekende lidstaat verstuurt informatie dat de opschortende werking is 
begonnen binnen de oorspronkelijke overdrachtstermijn�

51�3� De verzoekende lidstaat stuurt de informatie over het einde van de opschortende 
werking zodra de maatregel is beëindigd�

51�4� De informatie wordt verzonden via het elektronische communicatienetwerk 
DubliNet�
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11. Bewaring
Norm Indicator
52. In geval van bewaring overeenkomstig de Dublin III-verordening zorgen de lidstaten ervoor dat de termijnen voor 

het in bewaring houden van personen strikt worden nageleefd en dat de verkorte termijnen voor het verzenden 
en beantwoorden van verzoeken om overdracht worden toegepast. 

52�1� Het personeel van de inrichtingen voor bewaring beschikt over instructies en 
informatie met betrekking tot de Dublinprocedure, zodat het de Dublinprocedure 
begrijpt en in staat is om personen in bewaring op wie de Dublin III-verordening van 
toepassing is, te informeren�

52�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

52�3� Het casemanagementsysteem is in staat om de termijnen te prioriteren en om 
urgente gevallen te markeren, zoals wanneer de betrokkene in bewaring wordt 
genomen�

52�4� Wanneer de verzoekende lidstaat een verzoek om overdracht verstuurt in een geval 
waarin de betrokkene overeenkomstig artikel 28 van de Dublin III-verordening 
in bewaring wordt genomen, stelt hij de aangezochte lidstaat in kennis van de in 
bewaring genomen persoon en van het spoedeisende karakter van de zaak�

12. Overdracht

Regelingen
Norm Indicator
53. Alvorens een kennisgeving van overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat te sturen, treft de verzendende 

lidstaat alle nodige maatregelen om de overdracht vlot te laten verlopen.

53�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

53�2� De autoriteit van de lidstaat heeft een vaste procedure voor het beheer van 
overdrachten en controleert of aan alle vereisten is voldaan�

53�3� Wanneer er bijzondere behoeften worden vastgesteld, waaronder bijzondere 
gezondheidsbehoeften, worden deze tijdig in de kennisgeving aan de aangezochte 
lidstaat opgenomen�

53�4� Alle persoonlijke documenten van de aanvrager worden, indien beschikbaar, op het 
moment van de overdracht door de verzendende lidstaat aan de verantwoordelijke 
lidstaat overgedragen� Voor documenten die niet werden verzonden op het moment 
van de overdracht, wordt de verzending van documenten in een later stadium 
tussen de twee lidstaten overeengekomen�

Aankomsttijden en -plaatsen
Norm Indicator
54. Lidstaten moeten rekening houden met de aankomsttijden en -plaatsen en met de specifieke data waarop de 

overdracht om nationale redenen niet kan plaatsvinden.

54�1� Lidstaten houden informatie over aankomsttijden en -plaatsen actueel en 
communiceren deze informatie op de meest efficiënte manier�

54�2� De verzendende lidstaat regelt geen overdrachten op “sluitingsdatums”�
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Kennisgevingen van overdracht
Norm Indicator
55. De termijn voor het verzenden van de kennisgeving van overdracht moet drie werkdagen zijn.

55�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een casemanagementsysteem en/of een 
aftelkalender voor de berekening van termijnen en het markeren van naderende 
termijnen�

55�2� De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
toegewezen aan de zaak en beschikt over een proces van actief casemanagement�

55�3� Lidstaten kunnen overeenkomen de termijn van drie dagen te wijzigen om de 
praktische aspecten van de overdracht te regelen�

Gebruik van of DubliNet voor het meedelen van informatie met betrekking tot 
overdrachten
Norm Indicator
56. Alle persoonlijke informatie met betrekking tot de overdracht moet via DubliNet worden verzonden, tenzij de 

correspondentie betrekking heeft op de praktische regelingen voor overdrachten en tijd en plaats van aankomst.

56�1� De informatie die via DubliNet wordt gedeeld, wordt alleen behandeld door de 
nationale toegangspunten van de respectieve nationale Dublineenheden�

56�2� Speciale ambtenaren hebben toegang tot het DubliNet-systeem om de antwoorden 
te kunnen versturen�

56�3� Speciale ambtenaren worden geïnstrueerd over het gebruik van dit systeem en zijn 
in staat om het te bedienen�

56�4� Dossierbehandelaars zorgen ervoor dat van alle berichten die via DubliNet worden 
verstuurd een bewijs van aflevering wordt verkregen en geregistreerd�

56�5� Berichten (met inbegrip van antwoorden) tussen de lidstaten over de individuele 
toepassing van de Dublin III-verordening worden altijd via het versleutelde 
elektronische communicatiesysteem DubliNet verzonden� 

56�6� De autoriteit van de lidstaat beschikt over andere alternatieve veilige 
communicatiemiddelen, zoals een functioneel e-mailadres, voor praktische 
regelingen voor overdrachten, tijd en plaats van aankomst, die in de meest urgente 
gevallen moeten worden gebruikt�

Overdracht van gezinsleden
Norm Indicator
57. Volgens de beginselen van de eenheid van gezin en het belang van het kind moeten de leden van een gezin zoveel 

mogelijk samen worden overgedragen.

57�1� Indien een kind wordt geboren tussen de aanvaarding en de overdracht, nemen 
de lidstaten in het formulier alle informatie over het kind op, samen met een 
geboorteakte of andere documenten met informatie over de geboorte�

57�2� Lidstaten zijn flexibel in het organiseren van de overdracht in het belang van het 
bijeenhouden van gezinsleden, met name wanneer zij zich in verschillende fasen van 
de Dublinprocedure bevinden�

Flexibiliteit in overdrachten
Norm Indicator
58. In alle communicatie over gevallen van vertraging, annulering of uitstel geven de betrokken lidstaten blijk van 

flexibiliteit om de overdracht te wijzigen.

58�1� De verzendende lidstaat informeert de ontvangende lidstaat onverwijld� De 
lidstaten bereiken overeenstemming over het nieuwe tijdschema voor de 
overdracht, met name voor overdrachten waarvoor speciale regelingen nodig zijn 
(bv� personen met bijzondere behoeften)�

58�2� De communicatie verloopt via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

58�3� De bevoegde autoriteit heeft, voor zover mogelijk, een speciale dossierbehandelaar 
(die toegang heeft tot DubliNet) toegewezen aan de zaak en beschikt over een 
proces van actief casemanagement�
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Foutieve overdrachten
Norm Indicator
59. In geval van een foutieve overdracht moet de lidstaat, zodra hij van de situatie op de hoogte is, de andere 

lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis stellen en moeten zij de “overdracht terug” in onderling overleg regelen.

59�1� De lidstaten die betrokken zijn bij een foutieve overdracht, wisselen onverwijld alle 
relevante informatie over de zaak uit�

59�2� De communicatie verloopt via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�

Succesvolle overdrachten
Norm Indicator
60. De autoriteit van de lidstaat moet de informatie over een succesvolle overdracht zo snel mogelijk na aankomst in 

Eurodac markeren.

60�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om aankomsten op 
haar grondgebied te monitoren die verband houden met een voorafgaand 
Dublinoverdrachtsverzoek�

60�2� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een vaste procedure waarin de 
noodzakelijke taken worden toegewezen aan het personeel dat gemachtigd is om de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 van de Eurodac II-verordening te vervullen�

Vrijwillige overdrachten
Norm Indicator
61. In het geval van overdrachten die door de verzoeker of andere actoren zonder tussenkomst van bevoegde 

autoriteiten worden georganiseerd, moeten de lidstaten zich inspannen om ervoor te zorgen dat de 
voorwaarden voor de vrijwillige overdracht in overeenstemming zijn met die van de nationale procedures voor 
regelmatig vertrek.

61�1� De verzoeker wordt opgedragen de bevoegde autoriteit van de uitzendende lidstaat 
in kennis te stellen van de details van zijn of haar reisarrangementen�

61�2� De verantwoordelijke lidstaat wordt geïnformeerd over het vrijwillige karakter van 
de overdracht�

61�3� Nadat de overdracht is geregeld, verstrekt de verzendende lidstaat reisdocumenten 
aan de verzoeker, indien van toepassing�

61�4� Lidstaten gebruiken het standaardformulier (bijlage VI) om gegevens over de 
overdracht mee te delen�

61�5� Lidstaten passen geen vrijwillige overdrachten toe voor gevallen die aanleiding 
geven tot bijzondere overwegingen (bv� veiligheidsproblemen)�

61�6� De ontvangende lidstaat informeert de verzendende lidstaat via DubliNet over de 
succesvolle overdracht of over het feit dat de verzoeker niet binnen de gestelde 
termijn is verschenen�

62. In geval van vrijwillige overdrachten stelt de ontvangende lidstaat de verzendende lidstaat in kennis van 
succesvolle overdrachten of van het feit dat de verzoeker niet binnen de gestelde termijn is verschenen.

62�1� De autoriteit van de lidstaat beschikt over een procedure om aankomsten op 
haar grondgebied te monitoren die verband houden met een voorafgaand 
Dublinoverdrachtsverzoek�

62�2� De ontvangende lidstaat informeert de verzendende lidstaat over de succesvolle 
overdracht via het elektronische communicatienetwerk DubliNet�



Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie� U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa�eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt� U kunt met deze dienst contact 
opnemen door:
—  te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in 

rekening brengen),
—  te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
—  een e-mail te sturen via: https://europa�eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: 
https://europa�eu/european-union/index_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://op�europa�eu/nl/publications (sommige zijn 
gratis, andere niet)� Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe 
Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa�eu/european-union/contact_nl)�

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, 
krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex�europa�eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data�europa�eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU� 
Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-
commerciële doeleinden�

https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/index_nl
https://op.europa.eu/nl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_nl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/nl
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