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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)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

De Europese Raad is bij zijn bijzondere bijeenkomst van
15 en 16 oktober 1999 in Tampere overeengekomen te
werken aan de instelling van het CEAS dat stoelt op de
volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag
van Genève betreffende de status van vluchtelingen van
28 juli 1951, aangevuld bij het Protocol van New York
van 31 januari 1967 (hierna „het Verdrag van Genève”
genoemd), en zo te waarborgen dat niemand naar het
land van vervolging wordt teruggestuurd, dus het begin
sel van non-refoulement te handhaven. Onverminderd de
verantwoordelijkheidscriteria die in deze verordening zijn
opgenomen, worden de lidstaten, die alle het beginsel
van non-refoulement eerbiedigen, in dit verband be
schouwd als veilige landen voor onderdanen voor derde
landen.

(4)

In de conclusies van Tampere werd ook aangegeven dat
het CEAS op korte termijn een duidelijke en hanteerbare
methode moet bevatten om vast te stellen welke lidstaat
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asiel
verzoek.

(5)

Deze methode moet zijn gebaseerd op objectieve en zo
wel voor de lidstaten als voor de betrokken asielzoekers
eerlijke criteria. Met de methode moet met name snel
kunnen worden vastgesteld welke lidstaat verantwoorde
lijk is, teneinde de daadwerkelijke toegang tot de pro
cedures voor het verlenen van internationale bescherming
te waarborgen en de doelstelling om verzoeken om inter
nationale bescherming snel te behandelen, niet te onder
mijnen.

(6)

De eerste fase van de totstandbrenging van een CEAS, dat
op langere termijn moet leiden tot een gemeenschappe
lijke procedure en een uniforme, in de gehele Unie gel
dige status voor personen aan wie internationale bescher
ming wordt verleend, is nu afgerond. De Europese Raad
van 4 november 2004 heeft het Haags programma aan
genomen; daarin werden voor de periode 2005-2010 de
doelstellingen geformuleerd op het gebied van de ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht. In het programma werd
de Europese Commissie verzocht haar evaluatie van de
rechtsinstrumenten van de eerste fase af te ronden en de
instrumenten en maatregelen van de tweede fase aan het
Europees Parlement en aan de Raad voor te leggen met
het oog op de goedkeuring ervan vóór 2010.

(7)

In het programma van Stockholm heeft de Europese
Raad herhaald zich te blijven inspannen om uiterlijk in
2012 te zorgen voor de totstandbrenging van een ge
meenschappelijke en solidaire ruimte waarin bescherming
wordt geboden voor personen aan wie internationale
bescherming wordt verleend, in overeenstemming met

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 78, lid 2, onder e),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 fe
bruari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumen
ten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor
de behandeling van een asielverzoek dat door een onder
daan van een derde land bij een van de lidstaten wordt
ingediend (4), moet op verscheidene punten ingrijpend
worden gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid dient
tot herschikking van die verordening te worden over
gegaan.

Een gemeenschappelijk asielbeleid, dat een gemeenschap
pelijk Europees asielstelsel (Common European Asylum
System — CEAS) omvat, is een wezenlijk aspect van de
doelstelling van de Europese Unie om geleidelijk een
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te bren
gen, die openstaat voor diegenen die onder druk van de
omstandigheden op wettige wijze in de Unie
bescherming zoeken.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 115.
(2) PB C 79 van 27.3.2010, blz. 58.
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 7 mei 2009 (PB C 212 E
van 5.8.2010, blz. 370) en standpunt van de Raad in eerste lezing
van 6 juni 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
Standpunt van het Europees Parlement van 10 juni 2013 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(4) PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1.
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ming (3) dient van toepassing te zijn op de procedure
voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat vol
gens de voorschriften van deze verordening, behoudens
de beperkingen betreffende de toepassing van die richt
lijn.

artikel 78 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU). Voorts heeft hij benadrukt dat
het Dublinsysteem een hoeksteen blijft bij de opbouw
van het CEAS, aangezien daarin ondubbelzinnig wordt
bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behan
deling van een verzoek om internationale bescherming.
(8)

(9)

(10)

(11)

De middelen van het bij Verordening (EU) nr. 439/2010
van het Europees Parlement en de Raad (1) opgerichte
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (Euro
pean Asylum Support Office — EASO) moeten ter be
schikking staan voor het verlenen van passende onder
steuning aan de bevoegde diensten van de lidstaten die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze ver
ordening. Meer bepaald moet het EASO voorzien in so
lidariteitsmaatregelen, zoals de asielinterventiepool met
asielondersteuningsteams om lidstaten bij te staan die
onder bijzondere druk staan en waar personen die om
internationale bescherming verzoeken (hierna „verzoe
kers” genoemd) met name geen passende opvang en be
scherming genieten.
Gezien de resultaten van de verrichte evaluaties van de
uitvoering van de instrumenten uit de eerste fase is het
nu tijd om de uitgangspunten van Verordening (EG) nr.
343/2003 te bevestigen en tegelijkertijd de verbeteringen
aan te brengen waarvan de ervaring heeft geleerd dat ze
nodig zijn om het Dublinsysteem effectiever te maken en
verzoekers uit hoofde van dat systeem beter te bescher
men. Aangezien een goedwerkend Dublinsysteem essen
tieel is voor het CEAS, moeten de beginselen en de wer
king ervan worden geëvalueerd terwijl andere onderdelen
van het CEAS en de solidariteitsinstrumenten van de
Unie worden ontwikkeld. Er moet worden voorzien in
een uitgebreide „fitness check” door middel van het ver
richten van een empirisch onderbouwde evaluatie van de
juridische, economische en maatschappelijke gevolgen
van het Dublinsysteem, met inbegrip van de gevolgen
voor de grondrechten.
Om ervoor te zorgen dat iedereen die om internationale
bescherming verzoekt of internationale bescherming ge
niet gelijk wordt behandeld, en met het oog op de sa
menhang met het bestaande Unieacquis inzake asiel, met
name met Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parle
ment en de Raad van 13 december 2011 inzake normen
voor de erkenning van onderdanen van derde landen of
staatlozen als personen die internationale bescherming
genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen
of voor personen die in aanmerking komen voor subsi
diaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende
bescherming (2), dient de werkingssfeer van deze verorde
ning te worden uitgebreid tot personen die om subsi
diaire bescherming verzoeken en personen die in aan
merking komen voor subsidiaire bescherming.
Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor
de opvang van verzoekers om internationale bescher

(1) PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
(2) PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9.
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(12)

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke
procedures voor de toekenning en intrekking van de
internationale bescherming (4) moet van toepassing zijn
naast en onverminderd de bepalingen betreffende de bij
deze verordening gereglementeerde procedurele vrijwarin
gen, behoudens de beperkingen betreffende de toepassing
van die richtlijn.

(13)

Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties van
1989 inzake de rechten van het kind en het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie, dient voor de
lidstaten bij de toepassing van deze verordening het be
lang van het kind voorop te staan. Bij het beoordelen van
het belang van het kind dienen de lidstaten met name het
welzijn en de sociale ontwikkeling van de minderjarige,
overwegingen van veiligheid en de opvattingen van de
minderjarige, in overeenstemming met zijn leeftijd en
maturiteit alsmede diens achtergrond, terdege in aanmer
king te nemen. Voorts dienen voor niet-begeleide min
derjarigen vanwege hun kwetsbaarheid specifieke pro
cedurele waarborgen te worden vastgelegd.

(14)

Overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe
den en het Handvest van de grondrechten van de Euro
pese Unie, dient voor de lidstaten bij de toepassing van
deze verordening de eerbiediging van het familie- en ge
zinsleven voorop te staan.

(15)

De gezamenlijke behandeling van verzoeken om inter
nationale bescherming van de leden van een gezin door
dezelfde lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeken grondig
worden behandeld en de beslissingen daarover coherent
zijn en dat gezinsleden niet van elkaar worden geschei
den.

(16)

Om ervoor te zorgen dat het beginsel van de eenheid van
het gezin en het belang van het kind volledig worden
nageleefd, dient het bestaan van een afhankelijkheidsrela
tie tussen een verzoeker en zijn kind, broer of zus of
ouder vanwege zwangerschap of moederschap, de ge
zondheidssituatie of de hoge leeftijd van de verzoeker,
een bindend verantwoordelijkheidscriterium te worden.
Indien de verzoeker een niet-begeleide minderjarige is,
dient de aanwezigheid van een gezins- of familielid in
een andere lidstaat die voor de niet-begeleide minderja
rige kan zorgen, eveneens een bindend verantwoordelijk
heidscriterium te worden.

(3) Zie bladzijde 96 van dit Publicatieblad.
(4) Zie bladzijde 60 van dit Publicatieblad.
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(17)

Een lidstaat moet echter om humanitaire redenen of uit
mededogen kunnen afwijken van de verantwoordelijk
heidscriteria om gezinsleden, familieleden of andere fami
lierelaties bijeen te kunnen brengen en een verzoek om
internationale bescherming dat bij deze lidstaat of bij een
andere lidstaat is ingediend kunnen behandelen, ook al is
hij volgens de bindende criteria van deze verordening
niet verantwoordelijk voor de behandeling.

(18)

Er dient een persoonlijk onderhoud met de verzoeker
plaats te vinden om gemakkelijker te kunnen bepalen
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling
van een verzoek om internationale bescherming. Zodra
het verzoek om internationale bescherming wordt in
gediend, moet de verzoeker over de toepassing van
deze verordening worden geïnformeerd, en ervan in ken
nis worden gesteld dat het onderhoud de verzoeker de
mogelijkheid biedt om informatie te verstrekken over de
aanwezigheid van gezinsleden, familieleden of andere fa
milierelaties in de lidstaten, om gemakkelijker te kunnen
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is.

(19)

Teneinde de rechten van de betrokkenen daadwerkelijk te
beschermen, dienen, overeenkomstig met name de rech
ten die zijn erkend in artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, juridische waarbor
gen te worden ingebouwd en dient een daadwerkelijk
rechtsmiddel tegen besluiten tot overdracht aan de ver
antwoordelijke lidstaat te worden gewaarborgd. Teneinde
de naleving van het internationale recht te waarborgen,
dient een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen dergelijke be
sluiten zowel betrekking te hebben op de toepassing van
deze verordening als op de juridische en feitelijke situatie
in de lidstaat aan welke de verzoeker wordt overgedra
gen.

(20)

De bewaring van verzoekers moet worden toegepast in
overeenstemming met het onderliggende beginsel dat
personen niet in bewaring mogen worden gehouden
om de enkele reden dat zij internationale bescherming
zoeken. De bewaring dient zo kort mogelijk te duren en
te beantwoorden aan het noodzakelijkheids- en het even
redigheidsbeginsel. De bewaring van verzoekers moet in
het bijzonder in overeenstemming zijn met artikel 31
van het Verdrag van Genève. De procedures waarin
deze verordening voorziet met betrekking tot een in be
waring gehouden persoon moeten bij voorrang en bin
nen zo kort mogelijke termijnen worden uitgevoerd. Wat
de algemene waarborgen met betrekking tot bewaring en,
in voorkomend geval, de bewaringsvoorwaarden betreft,
moeten de lidstaten ook ten aanzien van personen die uit
hoofde van deze verordening in bewaring worden gehou
den, de bepalingen van Richtlijn 2013/33/EU toepassen.

(21)

Tekortkomingen in, of het instorten van, asielstelsels,
vaak verergerd door bijzondere druk, kunnen de soepele
werking van het bij deze verordening ingevoerde stelsel
in gevaar brengen, waardoor schending dreigt van de
rechten van verzoekers, zoals die zijn verankerd in het
Unieacquis inzake asiel en in het Handvest van de grond
rechten van de Europese Unie, en van andere
internationale mensenrechten en vluchtelingenrechten.
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(22)

Ter voorkoming van dergelijke tekortkomingen of instor
tingen moet er een proces van vroegtijdige waarschu
wing, paraatheid en beheersing van asielcrises worden
opgezet, waarbij het EASO op grond van zijn bevoegd
heden krachtens Verordening (EU) nr. 439/2010 een
sleutelrol vervult, teneinde te zorgen voor een solide
samenwerking in het kader van deze verordening en
tegelijkertijd tussen de lidstaten onderling vertrouwen
met betrekking tot asielbeleid op te bouwen. Door mid
del van dat proces moet de Unie zo snel mogelijk attent
worden gemaakt wanneer er bezorgdheid rijst dat de
soepele werking van het bij deze verordening ingevoerde
stelsel in gevaar wordt gebracht doordat het asielstelsel
van een of meer lidstaten onder bijzondere druk komt te
staan en/of vanwege tekortkomingen in het asielstelsel
van een of meer lidstaten. Een dergelijk proces zou de
Unie in staat stellen al in een vroeg stadium preventieve
maatregelen te propageren en aan dergelijke situaties ade
quate politieke aandacht te schenken. Solidariteit is een
kernelement in het CEAS, en gaat hand in hand met
onderling vertrouwen. Door het sterken van dit vertrou
wen zou het proces van vroegtijdige waarschuwing, pa
raatheid en beheersing van asielcrises ervoor kunnen zor
gen dat concrete maatregelen die oprechte en daadwer
kelijke solidariteit inhouden, beter op de lidstaten worden
gericht teneinde de betrokken lidstaten in het algemeen,
en de verzoekers in het bijzonder, bij te staan. Overeen
komstig artikel 80 VWEU, moeten handelingen van de
Unie telkens wanneer dat nodig is passende bepalingen
voor de toepassing van het solidariteitsbeginsel bevatten,
en moet dit proces vergezeld gaan van dergelijke solida
riteitsbepalingen. In de door de Raad op 8 maart 2012
aangenomen conclusies over een gemeenschappelijk ka
der voor oprechte en daadwerkelijke solidariteit met lid
staten waarvan de asielstelsels onder bijzondere druk
staan, onder meer vanwege gemengde migratiestromen,
wordt voorzien in een „gereedschapskist” met bestaande
en mogelijke nieuwe maatregelen, die in het kader van
een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, paraat
heid en crisisbeheersing in aanmerking moet worden ge
nomen.

(23)

De lidstaten moeten met het EASO samenwerken bij het
vergaren van informatie over hun vermogen om bijzon
dere druk op hun asiel- en opvangstelsel op te vangen,
met name in het kader van de toepassing van deze ver
ordening. Het EASO dient op gezette tijden verslag uit te
brengen over de overeenkomstig Verordening (EU) nr.
439/2010 vergaarde informatie.

(24)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de
Commissie (1), kan een overdracht aan de lidstaat die
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek
om internationale bescherming plaatsvinden op basis van
vrijwilligheid, in de vorm van een gecontroleerd vertrek
of onder geleide. De lidstaten dienen vrijwillige over
dracht te bevorderen door passende informatie aan de
verzoekers te verstrekken, en erop toe te zien dat over
drachten in de vorm van gecontroleerd vertrek of onder
geleide op humane wijze gebeuren, met volledige eerbie
diging van de grondrechten en de menselijke waardig
heid, en geheel in het belang van het kind, en met de
grootst mogelijke consideratie voor de ontwikkelingen in

(1) PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3.
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de desbetreffende jurisprudentie, in het bijzonder wat de
overdracht op humanitaire gronden betreft.

(25)

(26)

(27)

Voor de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte
zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van per
sonen is gewaarborgd overeenkomstig de bepalingen van
het VWEU, en voor de vaststelling van een uniaal beleid
inzake de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van
onderdanen van derde landen, waaronder ook gezamen
lijke inspanningen voor het beheer van de buitengrenzen,
is het nodig de verantwoordelijkheidscriteria op even
wichtige wijze en vanuit een oogpunt van solidariteit
vast te stellen.

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens (1) is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens op grond van de onderhavige ver
ordening.

De uitwisseling van persoonsgegevens van een verzoeker,
waaronder gevoelige gegevens betreffende zijn gezond
heid, voorafgaand aan een overdracht, zal ervoor zorgen
dat de bevoegde asielinstanties verzoekers de juiste bij
stand kunnen verlenen en waarborgt de continuïteit van
de bescherming en de rechten die aan hen zijn toege
kend. Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG dienen speci
fieke bepalingen te worden opgenomen ter bescherming
van de persoonsgegevens van verzoekers die zich in die
situatie bevinden.

(28)

De toepassing van deze verordening kan eenvoudiger en
doeltreffender worden gemaakt door middel van bilate
rale regelingen tussen de lidstaten om de communicatie
tussen de bevoegde diensten te verbeteren, de procedu
retermijnen te verkorten, de behandeling van overnameen terugnameverzoeken te vereenvoudigen, of praktische
regels vast te stellen voor de overdracht van verzoekers.

(29)

De continuïteit van het systeem om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelijk is, dat bij Verordening (EG) nr.
343/2003 was ingesteld en nu bij deze verordening
wordt geregeld, moet worden gewaarborgd. Daarnaast
moet worden gewaakt over de coherentie tussen deze
verordening en Verordening (EU) nr. 603/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 be
treffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking
van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende
toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vast
stelling 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

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidsta
ten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens
ten behoeve van rechtshandhaving (2).

(30)

De toepassing van het Eurodac-systeem, zoals ingesteld
bij Verordening (EU) nr. 603/2013 zal de toepassing van
de onderhavige verordening vergemakkelijken.

(31)

De toepassing van het visuminformatiesysteem, dat is
ingesteld bij Verordening (EG) nr. 767/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betref
fende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisse
ling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van
visa voor kort verblijf (3), en in het bijzonder de uitvoe
ring van de artikelen 21 en 22 daarvan, zal de toepassing
van de onderhavige verordening vergemakkelijken.

(32)

Wat betreft de behandeling van personen die onder deze
verordening vallen, zijn de lidstaten gebonden aan hun
verplichtingen op grond van instrumenten van internati
onaal recht, waaronder de desbetreffende jurisprudentie
van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

(33)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de
uitvoering van deze verordening, moeten aan de Com
missie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeen
stemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen
die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten
de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (4).

(34)

De onderzoeksprocedure dient te worden gevolgd voor
het vaststellen van een gemeenschappelijke informatie
brochure over Dublin/Eurodac, alsmede van een speci
fieke brochure voor niet-begeleide minderjarigen; van
een standaardformulier voor het uitwisselen van relevante
informatie over niet-begeleide minderjarigen; van eenvor
mige voorwaarden voor het raadplegen en het uitwisselen
van informatie over minderjarigen en afhankelijke per
sonen; van eenvormige voorwaarden voor het voorberei
den en het indienen van overname- en terugnameverzoe
ken; van twee lijsten met relevante bewijsmiddelen en
indirecte bewijzen en het regelmatig herzien ervan; van
een laissez-passer; van eenvormige voorwaarden voor het
raadplegen en het uitwisselen van informatie over over
drachten; van een standaardformulier voor het uitwisse
len van gegevens voorafgaand aan een overdracht; van
een gemeenschappelijk gezondheidscertificaat; van een
vormige voorwaarden en praktische regelingen voor het
uitwisselen van informatie over de gezondheidsgegevens
van een persoon voorafgaand aan een overdracht, en van
veilige kanalen voor het elektronisch verzenden van
verzoeken.

(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60.
(4) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
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Teneinde te voorzien in aanvullende regels voor de iden
tificatie van gezinsleden, broers en zussen of familieleden
van de niet-begeleide minderjarige; de criteria om te be
palen of er sprake is van een bewezen verwantschaps
relatie, de in acht te nemen criteria voor de beoordeling
van het vermogen van het familielid om voor de nietbegeleide minderjarige te zorgen, met inbegrip van de
situatie waarin gezinsleden, broers en zussen of familie
leden van de niet-begeleide minderjarige in meer dan één
lidstaat verblijven; de beoordeling van de afhankelijk
heidsrelatie; de beoordeling van het vermogen van een
familielid om voor een afhankelijke persoon te zorgen en
de in acht te nemen elementen voor de beoordeling van
het onvermogen om gedurende een significante tijds
spanne te reizen, moet aan de Commissie de bevoegd
heid worden overgedragen om handelingen vast te stellen
overeenkomstig artikel 290 VWEU. Bij het uitoefenen
van haar bevoegdheden mag de Commissie niet verder
gaan dan wat nodig is voor het belang van het kind, als
bedoeld in artikel 6, lid 3, van deze verordening. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging
overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Com
missie moet bij de voorbereiding en opstelling van de
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetref
fende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze
aan het Europees Parlement en de Raad worden gezon
den.

(36)

Bij de toepassing van de verordening, daaronder begre
pen de voorbereiding van gedelegeerde handelingen,
moet de Commissie het advies inwinnen van deskundi
gen van onder meer alle relevante nationale instanties.

(37)

De voor de toepassing van Verordening (EG) nr.
343/2003 vereiste nadere regels zijn vastgesteld bij Ver
ordening (EG) nr. 1560/2003. Sommige bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1560/2003 dienen in de onder
havige verordening te worden opgenomen omdat dit
meer duidelijkheid schept of omdat zij een algemeen
doel kunnen dienen. Het is in het bijzonder zowel
voor de lidstaten als voor de verzoekers van belang dat
met behulp van een algemeen mechanisme een oplossing
kan worden gevonden voor het geval dat de lidstaten van
mening verschillen over de toepassing van een bepaling
van deze verordening. Daarom is het gerechtvaardigd het
mechanisme dat bij Verordening (EG) nr. 1560/2003 is
ingevoerd voor het beslechten van geschillen over de
humanitaire clausule, op te nemen in deze verordening
en de werkingssfeer ervan uit te breiden tot deze ver
ordening in haar totaliteit.

(38)

Voor een doeltreffend toezicht op de toepassing van deze
verordening moeten regelmatig evaluaties worden ver
richt.
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(40)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk
de vaststelling van criteria en instrumenten om te bepa
len welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behan
deling van een verzoek om internationale bescherming
dat door een onderdaan van een derde land of een staat
loze bij een van de lidstaten wordt ingediend, niet vol
doende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en
daarom wegens de omvang en de gevolgen van deze
verordening beter op het niveau van de Unie kan worden
bereikt, kan de Unie, overeenkomstig het subsidiariteits
beginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) maatregelen nemen.
Overeenkomstig het beginsel van evenredigheid zoals be
doeld in genoemd artikel gaat deze verordening niet ver
der dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te ver
wezenlijken.

(41)

Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van
Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het VEU en
aan het VWEU, hebben die lidstaten te kennen gegeven
dat zij aan de vaststelling en toepassing van deze ver
ordening wensen deel te nemen.

(42)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het
VEU en aan het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan
de vaststelling van deze verordening, die bijgevolg niet
bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
VOORWERP EN DEFINITIES

Artikel 1
Voorwerp
In deze verordening worden de criteria en instrumenten vast
gesteld 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 is ingediend (hierna „de verantwoorde
lijke lidstaat” genoemd).

Artikel 2
Definities

(39)

Deze verordening is opgesteld met inachtneming van de
grondrechten en de beginselen die met name in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
worden erkend. Deze verordening is met name gericht
op volledige waarborging van het recht op asiel dat
wordt gegarandeerd door artikel 18 van het Handvest,
en van de rechten die worden erkend bij de artikelen
1, 4, 7, 24 en 47 daarvan. Deze verordening dient
derhalve dienovereenkomstig te worden toegepast.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „onderdaan van een derde land”: eenieder die geen burger
van de Unie is in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU en die
geen onderdaan is van een staat die op grond van een
overeenkomst met de Europese Unie aan deze verordening
deelneemt;
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nale bescherming geniet aanwezig is, voor hem
verantwoordelijk is;

b) „verzoek om internationale bescherming”: een verzoek om
internationale bescherming in de zin van artikel 2, onder h),
van Richtlijn 2011/95/EU;
c) „verzoeker”: een onderdaan van een derde land of een staat
loze die een verzoek om internationale bescherming heeft
ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is ge
nomen;
d) „behandeling van een verzoek om internationale bescher
ming”: alle maatregelen in verband met de behandeling
van en beslissingen of uitspraken van bevoegde instanties
over een verzoek om internationale bescherming overeen
komstig Richtlijn 2013/32/EU en Richtlijn 2011/95/EU,
met uitzondering van de procedures waarbij de verantwoor
delijke lidstaat wordt bepaald krachtens de bepalingen van
deze verordening;
e) „intrekking van een verzoek om internationale bescher
ming”: de handelingen waarmee de verzoeker, overeenkom
stig Richtlijn 2013/32/EU, expliciet of stilzwijgend een
einde maakt aan de procedures die in werking zijn getreden
na de indiening van zijn verzoek om internationale bescher
ming;
f)

„persoon die internationale bescherming geniet”: een onder
daan van een derde land of een staatloze aan wie inter
nationale bescherming is verleend in de zin van artikel 2,
onder a), van Richtlijn 2011/95/EU;

g) „gezinsleden”: voor zover het gezin reeds in het land van
herkomst bestond, de volgende leden van het gezin van de
verzoeker die op het grondgebied van de lidstaten aanwezig
zijn:
— de echtgenoot van de verzoeker of de niet-gehuwde
partner met wie een duurzame relatie wordt onderhou
den, indien in het recht of de praktijk van de betrokken
lidstaat niet-gehuwde paren en gehuwde paren op een
vergelijkbare manier worden behandeld in het kader van
diens recht met betrekking tot onderdanen van een
derde land;
— de minderjarige kinderen van paren als bedoeld onder
het eerste streepje, of van de verzoeker, mits zij niet
gehuwd zijn, ongeacht of zij volgens het nationale recht
wettige, buitenechtelijke of geadopteerde kinderen zijn;
— indien de verzoeker een minderjarige en ongehuwd is,
de vader, moeder of andere volwassene die krachtens de
wet of volgens de praktijk van de lidstaat waar de vol
wassene aanwezig is, voor de verzoeker verantwoorde
lijk is;
— indien de persoon die internationale bescherming geniet
een minderjarige en ongehuwd is, de vader, moeder of
andere volwassene die krachtens de wet of volgens de
praktijk van de lidstaat waar de persoon die internatio
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h) „familielid”: de volwassen tante of oom of grootouder van
de verzoeker die op het grondgebied van een lidstaat aan
wezig is, ongeacht of de verzoeker volgens het nationale
recht een wettig, buitenechtelijk of geadopteerd kind is;
i)

„minderjarige”: een onderdaan van een derde land of een
staatloze die jonger is dan 18 jaar;

j)

„niet-begeleide minderjarige”: een minderjarige die zonder
begeleiding van een krachtens de wet of volgens de praktijk
van de betrokken lidstaat voor hem verantwoordelijke vol
wassene op het grondgebied van een lidstaat aankomt, zo
lang hij niet daadwerkelijk onder de hoede van een derge
lijke volwassene staat; onder dit begrip valt ook een min
derjarige die zonder begeleiding wordt achtergelaten nadat
hij op het grondgebied van een lidstaat is aangekomen;

k) „vertegenwoordiger”: een persoon of een organisatie die
door de bevoegde instanties is aangewezen om een nietbegeleide minderjarige bij te staan en te vertegenwoordigen
in procedures waarin in deze verordening is voorzien, ten
einde het belang van het kind te behartigen en zo nodig
rechtshandelingen voor de minderjarige te verrichten. Wan
neer een organisatie als vertegenwoordiger is aangewezen,
wijst zij een persoon aan die bevoegd is om ten aanzien van
de minderjarige zijn taken uit te voeren, overeenkomstig
deze verordening;
l)

„verblijfstitel”: een door de autoriteiten van een lidstaat af
gegeven machtiging waarbij het een onderdaan van een
derde land of een staatloze wordt toegestaan op het grond
gebied van die lidstaat te verblijven, met inbegrip van de
documenten waarbij personen worden gemachtigd zich op
het grondgebied van die lidstaat op te houden in het kader
van een tijdelijke beschermingsmaatregel of in afwachting
van de tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel die
tijdelijk door bepaalde omstandigheden niet kan worden
uitgevoerd, echter met uitzondering van visa en verblijfsver
gunningen die zijn afgegeven tijdens de periode die nodig is
om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen in de zin van
deze verordening of tijdens de behandeling van een verzoek
om internationale bescherming of een aanvraag voor een
verblijfsvergunning;

m) „visum”: de machtiging of de beslissing van een lidstaat die
vereist is met het oog op een doorreis of de binnenkomst
voor een voorgenomen verblijf in die lidstaat of verschei
dene lidstaten. Voor de verschillende soorten visa gelden de
volgende definities:
— „visum voor verblijf van langere duur”: een door een van
de lidstaten overeenkomstig zijn nationale recht of het
Unierecht afgegeven machtiging of beslissing die vereist
is voor de binnenkomst voor een voorgenomen verblijf
in die lidstaat van meer dan drie maanden;
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— „visum voor kort verblijf”: een machtiging of beslissing
van een lidstaat met betrekking tot een doorreis over, of
een voorgenomen verblijf op, het grondgebied van een
of meer of alle lidstaten van ten hoogste drie maanden
binnen een periode van zes maanden vanaf de datum
van eerste binnenkomst op het grondgebied van de lid
staten;
— „luchthaventransitvisum”: een visum dat geldig is voor
doorreis via de internationale transitzones van een of
meer luchthavens van de lidstaten;
n) „risico op onderduiken”: het in een individueel geval bestaan
van redenen gebaseerd op objectieve, in wetgeving vast
gelegde criteria, om aan te nemen dat een verzoeker of
een onderdaan van een derde land of een staatloze op
wie een overdrachtsprocedure van toepassing is, zou kun
nen onderduiken.
HOOFDSTUK II
ALGEMENE BEGINSELEN EN WAARBORGEN

Artikel 3
Toegang tot de procedure voor de behandeling van een
verzoek om internationale bescherming
1.
De lidstaten behandelen elk verzoek om internationale
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of
een staatloze op het grondgebied van een van de lidstaten wordt
ingediend, inclusief aan de grens of in de transitzones. Het
verzoek wordt door een enkele lidstaat behandeld, namelijk de
lidstaat die volgens de in hoofdstuk III genoemde criteria ver
antwoordelijk is.
2.
Wanneer op basis van de in deze verordening vastgestelde
criteria geen verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen,
is de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming
het eerst werd ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling
ervan.
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Artikel 4
Recht op informatie
1.
Zodra een verzoek om internationale bescherming in een
lidstaat is ingediend in de zin van artikel 20, lid 2, stellen de
bevoegde autoriteiten van die lidstaat de verzoeker in kennis
van de toepassing van deze verordening, en met name van:
a) de doelstellingen van deze verordening en de gevolgen van
het indienen van een ander verzoek in een andere lidstaat,
alsmede de gevolgen van het zich verplaatsen van een lid
staat naar een andere lidstaat zolang de verantwoordelijke
lidstaat op grond van deze verordening nog niet bepaald is
en zolang het verzoek om internationale bescherming nog in
behandeling is;
b) de criteria voor het bepalen van de verantwoordelijke lid
staat, de rangorde volgens welke zij van toepassing zijn in de
verschillende fasen van de procedure en hun verwachte duur,
met vermelding van het feit dat een verzoek om internatio
nale bescherming dat in een bepaalde lidstaat wordt in
gediend, ertoe kan leiden dat die lidstaat op grond van
deze verordening verantwoordelijk wordt voor de behan
deling ervan, ook al volgt die verantwoordelijkheid niet uit
de criteria voor de toekenning van verantwoordelijkheid;
c) het persoonlijk onderhoud overeenkomstig artikel 5 en de
mogelijkheid om informatie over de aanwezigheid van ge
zinsleden, familieleden of andere familierelaties in de lidsta
ten te verstrekken, met inbegrip van de wijze waarop de
verzoeker die informatie kan verstrekken;
d) de mogelijkheid om een overdrachtsbesluit aan te vechten
en, in voorkomend geval, om te verzoeken om de opschor
ting van de overdracht;
e) het feit dat de bevoegde autoriteiten van lidstaten gegevens
over hem kunnen uitwisselen, uitsluitend om hun verplich
tingen die uit deze verordening voortvloeien, na te komen;

Indien het niet mogelijk is een verzoeker over te dragen aan de
lidstaat die in de eerste plaats als verantwoordelijke lidstaat is
aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asiel
procedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers in die
lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of
vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, blijft de
lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat is
belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te
stellen of een andere lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan
worden aangewezen.

f) het recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en het
recht te verzoeken om hem betreffende onjuiste gegevens
recht te laten zetten of hem betreffende onrechtmatig ver
werkte gegevens te laten verwijderen, alsmede de procedures
om die rechten te doen gelden, met inbegrip van de contact
gegevens van de in artikel 35 bedoelde autoriteiten en van
de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten die bevoegd
zijn kennis te nemen van verzoeken betreffende de bescher
ming van persoonsgegevens.

Indien de overdracht uit hoofde van dit lid niet kan geschieden
aan een op grond van de criteria van hoofdstuk III aangewezen
lidstaat of aan de eerste lidstaat waar het verzoek werd in
gediend, wordt de lidstaat die met het bepalen van de verant
woordelijke lidstaat is belast, de verantwoordelijke lidstaat.

2.
De in lid 1 bedoelde informatie wordt schriftelijk ver
strekt, in een taal die de verzoeker verstaat of waarvan redelij
kerwijs kan worden aangenomen dat hij die verstaat. De lid
staten maken gebruik van de overeenkomstig lid 3 voor dat
doel opgestelde gemeenschappelijke brochure.

3.
Iedere lidstaat behoudt de mogelijkheid om, met inacht
neming van de regels en waarborgen die zijn vastgelegd in
Richtlijn 2013/32/EU, een verzoeker naar een veilig derde
land te zenden.

Indien dit nodig is om de verzoeker de informatie te doen
begrijpen, wordt de informatie ook mondeling verstrekt, bij
voorbeeld in samenhang met het in artikel 5 bedoelde
persoonlijk onderhoud.
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3.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen een gemeenschappelijke brochure op, alsmede een speci
fieke brochure voor niet-begeleide minderjarigen, waarin ten
minste de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie wordt
opgenomen. De gemeenschappelijke brochure bevat tevens in
formatie over de toepassing van Verordening (EU) nr. 603/2013
en met name over het doeleinde waarvoor de gegevens van een
verzoeker in Eurodac kunnen worden verwerkt. De gemeen
schappelijke brochure wordt zodanig opgesteld dat de lidstaten
deze kunnen aanvullen met informatie die eigen is aan de lid
staat in kwestie. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 44, lid 2, van deze verordening bedoelde
onderzoeksprocedure.
Artikel 5
Persoonlijk onderhoud
1.
Om de verantwoordelijke lidstaat gemakkelijker te kunnen
bepalen, voert de lidstaat die met het bepalen van de verant
woordelijk lidstaat is belast een persoonlijk onderhoud met de
verzoeker. Het onderhoud biedt de verzoeker tevens de moge
lijkheid de overeenkomstig artikel 4 aan hem verstrekte infor
matie juist te begrijpen.
2.
Het persoonlijk onderhoud kan achterwege blijven indien
de verzoeker:
a) is ondergedoken, of
b) na de in artikel 4 bedoelde informatie te hebben ontvangen,
reeds op andere wijze de informatie heeft verstrekt die rele
vant is voor het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat.
lidstaten die het onderhoud achterwege laten, bieden de ver
zoeker de gelegenheid om alle verdere informatie te verstrek
ken die relevant is om op correcte wijze de verantwoorde
lijke lidstaat te bepalen, voordat er een besluit tot overdracht
van de verzoeker aan de verantwoordelijke lidstaat overeen
komstig artikel 26, lid 1, wordt genomen.
3.
Het persoonlijk onderhoud vindt tijdig plaats en in elk
geval voordat er een besluit tot overdracht van de verzoeker
aan de verantwoordelijke lidstaat overeenkomstig artikel 26, lid
1, wordt genomen.
4.
Het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd in een taal die
de verzoeker verstaat of waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat hij die verstaat en waarin hij kan communice
ren. Zo nodig stelt de lidstaat een tolk aan die kan zorgen voor
een goede communicatie tussen de verzoeker en de persoon die
het persoonlijk onderhoud voert.
5.
Het persoonlijk onderhoud vindt plaats in zodanige om
standigheden dat een passende geheimhouding is gewaarborgd.
Het wordt gevoerd door een krachtens nationaal recht gekwa
lificeerde persoon.
6.
De lidstaat die het persoonlijk onderhoud voert, stelt een
schriftelijke samenvatting op met ten minste de belangrijkste
informatie die de verzoeker tijdens het onderhoud heeft
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verstrekt. Die samenvatting kan de vorm van een verslag of
een standaardformulier aannemen. De lidstaat zorgt ervoor dat
de verzoeker en/of de juridisch adviseur of andere raadsman die
de verzoeker vertegenwoordigt, tijdig toegang tot de samenvat
ting heeft.
Artikel 6
Waarborgen voor minderjarigen
1.
Bij alle procedures waarin deze verordening voorziet, stel
len de lidstaten het belang van het kind voorop.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de niet-begeleide minder
jarige bij alle procedures waarin deze verordening voorziet,
wordt vertegenwoordigd en/of bijgestaan door een vertegen
woordiger. De vertegenwoordiger beschikt over de kwalificaties
en de expertise om ervoor te zorgen dat tijdens de procedures
die in het kader van deze verordening worden gevolgd, rekening
wordt gehouden met het belang van de minderjarige. Deze ver
tegenwoordiger heeft toegang tot de inhoud van de toepasselijke
documenten in het dossier van de verzoeker, met inbegrip van
de specifieke brochure voor niet-begeleide minderjarigen.
Dit lid laat de toepasselijke bepalingen van artikel 25 van Richt
lijn 2013/32/EU onverlet.
3.
Om vast te stellen wat het belang van het kind is, werken
de lidstaten nauw samen en houden zij in het bijzonder reke
ning met de volgende factoren:
a) de mogelijkheden van gezinshereniging;
b) het welzijn en de sociale ontwikkeling van de minderjarige;
c) veiligheid en beveiligingsoverwegingen, met name wanneer
de minderjarige mogelijk het slachtoffer is van mensenhan
del;
d) de standpunten van de minderjarige, in overeenstemming
met zijn leeftijd en maturiteit.
4.
Voor de toepassing van artikel 8 onderneemt de lidstaat
waar de niet-begeleide minderjarige een verzoek om internatio
nale bescherming heeft ingediend, zo spoedig mogelijk het no
dige om na te gaan of er gezinsleden, broers of zussen of
familieleden van de niet-begeleide minderjarige op het grond
gebied van de lidstaten aanwezig zijn, waarbij het belang van
het kind wordt beschermd.
Daartoe kan die lidstaat de hulp van internationale of andere
relevante organisaties inroepen en kan hij de toegang van de
minderjarige tot de opsporingsdiensten van die organisaties fa
ciliteren.
De personeelsleden van de in artikel 35 bedoelde bevoegde
autoriteiten die verzoeken van niet-begeleide minderjarigen be
handelen, hebben een passende opleiding gekregen, en blijven
die krijgen, met betrekking tot de specifieke behoeften van
minderjarigen.
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5.
Teneinde de passende acties tot identificatie van de gezins
leden, broers of zussen, dan wel familieleden van de niet-bege
leide minderjarige die op het grondgebied van een andere lid
staat verblijft, te faciliteren overeenkomstig lid 4 van dit artikel,
stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast, met inbegrip
van een standaardformulier voor de uitwisseling van de des
betreffende informatie tussen de lidstaten. Die uitvoeringshan
delingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
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het op basis van een individueel onderzoek vaststaat dat dat
familielid voor hem kan zorgen, verenigt die lidstaat de min
derjarige met zijn familielid en is die lidstaat de verantwoorde
lijke lidstaat, mits dit in het belang van de minderjarige is.

3.
Indien in meer dan één lidstaat gezinsleden, broers of
zussen, of familieleden als vermeld in de leden 1 en 2 verblij
ven, wordt op basis van het belang van de niet-begeleide min
derjarige bepaald welke lidstaat de verantwoordelijke lidstaat is.

HOOFDSTUK III
CRITERIA VOOR HET AANWIJZEN VAN DE
VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT

Artikel 7
Rangorde van de criteria
1.
De in dit hoofdstuk vastgestelde criteria aan de hand waar
van de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald, zijn van toe
passing in de volgorde waarin zij voorkomen in de tekst.

2.
Welke lidstaat met toepassing van de in dit hoofdstuk
beschreven criteria de verantwoordelijke lidstaat is, wordt be
paald op grond van de situatie op het tijdstip waarop de ver
zoeker zijn verzoek om internationale bescherming voor de
eerste maal bij een lidstaat indient.

3.
Met het oog op de toepassing van de in de artikelen 8, 10
en 16 bedoelde criteria nemen de lidstaten elk beschikbaar be
wijs van de aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat
van gezinsleden, familieleden of andere familierelaties van de
verzoeker in aanmerking, op voorwaarde dat een dergelijk be
wijs wordt overgelegd vóór de inwilliging van het verzoek tot
overname of tot terugname van de betrokkene door een andere
lidstaat overeenkomstig respectievelijk de artikelen 22 en 25 en
dat in eerste aanleg nog geen beslissing ten gronde is genomen
over de vorige verzoeken om internationale bescherming van de
verzoeker.

4.
Bij ontstentenis van gezinsleden, broers of zussen of fa
milieleden als vermeld in de leden 1 en 2 is de lidstaat waarbij
de niet-begeleide minderjarige zijn verzoek om internationale
bescherming heeft ingediend de verantwoordelijke lidstaat,
mits dit in het belang is van de minderjarige.

5.
De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen over
eenkomstig artikel 45 vast te stellen betreffende de identificatie
van gezinsleden, broers en zussen of familieleden van de nietbegeleide minderjarige; de criteria om te bepalen of er sprake is
van een bewezen verwantschapsrelatie; de criteria voor de be
oordeling van het vermogen van een familielid om voor de nietbegeleide minderjarige te zorgen ook in de gevallen waarin
gezinsleden, broers en zussen of familieleden van de niet-bege
leide minderjarige in verschillende lidstaten verblijven. Bij de
uitoefening van haar bevoegdheid tot vaststelling van gedele
geerde handelingen beperkt de Commissie zich tot het voor
opstellen van het belang van het kind, zoals bepaald in artikel 6,
lid 3.

6.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen eenvormige procedures voor overleg en uitwisseling van
informatie tussen de lidstaten vast. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde
procedure.

Artikel 9
Artikel 8
Minderjarigen
1.
Indien de verzoeker een niet-begeleide minderjarige is, is
de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat waar een gezinslid of
een broer of zus van de niet-begeleide minderjarige zich wettig
ophoudt, voor zover dit in het belang van de minderjarige is.
Indien de verzoeker een gehuwde minderjarige is van wie de
echtgenoot zich niet wettig op het grondgebied van de lidstaten
ophoudt, is de lidstaat waar de vader, moeder, of andere vol
wassene die krachtens het recht of krachtens de praktijk van die
lidstaat voor de minderjarige verantwoordelijk is, dan wel zijn
broer of zus, mits die zich wettig op het grondgebied ophoudt,
de verantwoordelijke lidstaat.

2.
Indien de verzoeker een niet begeleide minderjarige is met
een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt, en

Gezinsleden die internationale bescherming genieten
Wanneer een gezinslid van de verzoeker, ongeacht of het gezin
reeds in het land van oorsprong was gevormd, als persoon die
internationale bescherming geniet is toegelaten voor verblijf in
een lidstaat, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behan
deling van het verzoek om internationale bescherming, mits
de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dat wensen.

Artikel 10
Gezinsleden die om internationale bescherming verzoeken
Wanneer een gezinslid van een verzoeker in een lidstaat een
verzoek om internationale bescherming heeft ingediend waar
over in eerste aanleg nog geen beslissing ten gronde is ge
nomen, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling
van het verzoek om internationale bescherming, mits de
betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dat wensen.
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Artikel 11
Gezinsprocedure
Indien meerdere gezinsleden en/of minderjarige ongehuwde
broers of zussen in dezelfde lidstaat gelijktijdig of met dusdanig
korte tussenpozen een verzoek om internationale bescherming
indienen dat de procedures waarbij de verantwoordelijke lidstaat
wordt bepaald allemaal tegelijk kunnen worden afgewikkeld, en
indien de toepassing van de criteria van deze verordening tot
gevolg zou hebben dat de betrokkenen van elkaar worden ge
scheiden, wordt de verantwoordelijke lidstaat aangewezen op
grond van de volgende bepalingen:
a) de lidstaat die volgens de criteria van deze verordening ver
antwoordelijk is voor de overname van het grootste aantal
gezinsleden en/of minderjarige ongehuwde broers of zussen,
is verantwoordelijk voor de behandeling van al hun verzoe
ken om internationale bescherming;
b) indien op grond van het voorgaande geen enkele lidstaat als
verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen, is de
lidstaat die volgens de criteria van deze verordening verant
woordelijk is voor de behandeling van het verzoek van het
oudste lid van de groep, verantwoordelijk voor de behan
deling van alle verzoeken.
Artikel 12
Afgifte van verblijfstitels of visa
1.
Wanneer de verzoeker houder is van een geldige verblijf
stitel, is de lidstaat die deze titel heeft afgegeven, verantwoor
delijk voor de behandeling van het verzoek om internationale
bescherming.
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c) wanneer de visa van verschillende aard zijn, de lidstaat die
het visum met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven of,
indien de visa dezelfde geldigheidsduur hebben, de lidstaat
die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur
het laatst verstrijkt.
4.
Wanneer de verzoeker slechts houder is van één of meer
verblijfstitels die minder dan twee jaar zijn verlopen of van één
of meer visa die minder dan zes maanden zijn verlopen en die
hem daadwerkelijk toegang hebben verschaft tot het grond
gebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 3 van toepassing
zolang de verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft
verlaten.
Wanneer de verzoeker houder is van één of meer verblijfstitels
die meer dan twee jaar zijn verlopen of van één of meer visa die
meer dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk
toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat,
en hij het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten, is de
lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming is in
gediend, verantwoordelijk.
5.
Het feit dat de verblijfstitel of het visum is afgegeven op
basis van een valse of fictieve identiteit of op vertoon van valse,
vervalste of ongeldige documenten, vormt geen belemmering
voor het toewijzen van de verantwoordelijkheid aan de lidstaat
die de verblijfstitel of het visum heeft afgegeven. De lidstaat die
de verblijfstitel of het visum heeft afgegeven, is echter niet ver
antwoordelijk indien hij kan aantonen dat er is gefraudeerd
nadat de verblijfstitel of het visum werd verstrekt.
Artikel 13
Binnenkomst en/of verblijf

2.
Wanneer de verzoeker houder is van een geldig visum, is
de lidstaat die dit visum heeft afgegeven, verantwoordelijk voor
de behandeling van het verzoek om internationale bescherming,
tenzij dit visum namens een andere lidstaat is afgegeven op
grond van een vertegenwoordigingsregeling als bedoeld in arti
kel 8 van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van
een gemeenschappelijke visumcode (1). In dat geval is de ver
tegenwoordigde lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling
van het verzoek om internationale bescherming.

1.
Wanneer is vastgesteld, aan de hand van bewijsmiddelen
of indirect bewijs, zoals omschreven in de twee in artikel 22, lid
3, van deze verordening genoemde lijsten, inclusief de gegevens
zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 603/2013, dat een ver
zoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft over
schreden via het land, de zee of de lucht of komende vanuit een
derde land, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling
van het verzoek om internationale bescherming bij die lidstaat.
Die verantwoordelijkheid eindigt twaalf maanden na de datum
waarop de illegale grensoverschrijding heeft plaatsgevonden.

3.
Wanneer de verzoeker houder is van verscheidene geldige
verblijfstitels of visa die door verschillende lidstaten zijn afgege
ven, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van
het verzoek om internationale bescherming achtereenvolgens
bij:

2.
Wanneer een lidstaat niet of niet meer verantwoordelijk
kan worden gesteld overeenkomstig lid 1 van dit artikel en
wanneer, aan de hand van bewijsmiddelen of indirect bewijs,
zoals omschreven in de twee in artikel 22, lid 3, genoemde
lijsten, is vastgesteld dat de verzoeker — die illegaal of op
onbekende wijze het grondgebied van de lidstaten is binnen
gekomen — gedurende een onafgebroken periode van ten min
ste vijf maanden in een lidstaat heeft verbleven alvorens het
verzoek om internationale bescherming in te dienen, dan berust
de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek
om internationale bescherming bij die lidstaat.

a) de lidstaat die de verblijfstitel met het langste verblijfsrecht
heeft afgegeven of, indien de geldigheidsduur niet verschilt,
de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven waarvan de
geldigheidsduur het laatst verstrijkt;
b) de lidstaat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldig
heidsduur het laatst verstrijkt, indien het om gelijksoortige
visa gaat;
(1) PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1.

Indien de verzoeker gedurende perioden van ten minste vijf
maanden in verscheidene lidstaten heeft verbleven, dan is de
lidstaat waar hij het meest recentelijk heeft verbleven, verant
woordelijk voor de behandeling van het verzoek om
internationale bescherming.
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Artikel 14
Visumvrijstelling
1.
Indien een onderdaan van een derde land of een staatloze
het grondgebied betreedt van een lidstaat waar hij niet visum
plichtig is, is de betrokken lidstaat verantwoordelijk voor de
behandeling van het verzoek om internationale bescherming.
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3.
De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen over
eenkomstig artikel 45 vast te stellen betreffende de in acht te
nemen elementen voor de beoordeling van de afhankelijkheids
relatie, de criteria om te bepalen of er sprake is van een bewe
zen verwantschapsrelatie, de criteria voor de beoordeling van
het vermogen van de betrokkene om voor de afhankelijke per
soon te zorgen en de in acht te nemen elementen voor de
beoordeling van het onvermogen om gedurende een significante
tijdsspanne te reizen.

2.
Het in lid 1 bedoelde beginsel is niet van toepassing in
dien de onderdaan van het derde land of de staatloze zijn ver
zoek om internationale bescherming indient in een andere lid
staat waar hij evenmin visumplichtig is voor de toegang tot het
grondgebied. In dat geval is die andere lidstaat verantwoordelijk
voor de behandeling van het verzoek om internationale bescher
ming.

4.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen eenvormige voorwaarden voor overleg en uitwisseling van
informatie tussen de lidstaten vast. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

Artikel 15

Artikel 17

Verzoeken in een internationale transitzone van een
luchthaven

Discretionaire bepalingen

Indien in een internationale transitzone van een luchthaven van
een lidstaat een verzoek om internationale bescherming wordt
ingediend door een onderdaan van een derde land of een staat
loze, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van
het verzoek.

HOOFDSTUK IV
AFHANKELIJKE PERSONEN EN DISCRETIONAIRE BEPALINGEN

Artikel 16
Afhankelijke personen
1.
Wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind,
een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd, een
verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer of
zus of ouder dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten,
of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat
of die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van
de hulp van de verzoeker, zorgen de lidstaten er normaliter
voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met
dat kind, die broer of zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in
het land van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de
broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is voor de
afhankelijke persoon te zorgen en de betrokkenen schriftelijk
hebben verklaard dat zij dit wensen.

2.
Wanneer het kind, de broer of zus, of de ouder, bedoeld
in lid 1, wettig verblijft in een andere lidstaat dan de lidstaat
waar de verzoeker zich ophoudt, is de lidstaat waar het kind, de
broer of zus, of de ouder wettig verblijft, de verantwoordelijke
lidstaat, tenzij de gezondheidstoestand van de verzoeker hem
gedurende een significante tijdsspanne belet naar die lidstaat te
reizen. In dat geval is de lidstaat waar de verzoeker zich op
houdt de verantwoordelijke lidstaat. Dit brengt voor deze lid
staat niet de verplichting met zich mee dat het kind, de broer of
zus, of de ouder naar die lidstaat moeten worden gebracht.

1.
In afwijking van artikel 3, lid 1, kan elke lidstaat besluiten
een bij hem ingediend verzoek om internationale bescherming
van een onderdaan van een derde land of een staatloze te be
handelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze ver
ordening neergelegde criteria niet verplicht.

De lidstaat die besluit een verzoek om internationale bescher
ming op grond van dit lid in behandeling te nemen, wordt de
verantwoordelijke lidstaat en neemt de daaruit voortvloeiende
verplichtingen op zich. Indien van toepassing, stelt hij de lid
staat die op grond van de criteria van deze verordening voor
heen verantwoordelijk was, de lidstaat die een procedure uit
voert waarbij de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald, of de
lidstaat tot welke een verzoek tot overname of terugname van
de verzoeker is gericht, daarvan in kennis door middel van het
„DubliNet”, het netwerk voor elektronische communicatie dat
tot stand is gebracht bij artikel 18 van Verordening (EG) nr.
1560/2003.

De lidstaat die op grond van dit lid verantwoordelijk wordt,
vermeldt dit feit onmiddellijk in Eurodac, overeenkomstig Ver
ordening (EU) nr. 603/2013 door het vermelden van de datum
waarop het besluit tot behandeling van het verzoek genomen
werd.

2.
De lidstaat waarin een verzoek om internationale bescher
ming is gedaan en die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is,
of de verantwoordelijke lidstaat, kan, te allen tijde voordat in
eerste aanleg een beslissing ten gronde is genomen, een andere
lidstaat vragen een verzoeker over te nemen teneinde familiere
laties te verenigen op humanitaire gronden, in het bijzonder op
grond van familiebanden of op culturele gronden, ook wanneer
die laatste lidstaat niet verantwoordelijk is volgens de in de
artikelen 8 tot 11 en 16 vastgelegde criteria. De betrokkenen
moeten hiermee schriftelijk instemmen.
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Het overnameverzoek omvat alle elementen waarover de ver
zoekende lidstaat beschikt om het de aangezochte staat mogelijk
te maken de situatie te beoordelen.

dat niet wordt behandeld als een volgend verzoek als bedoeld in
Richtlijn 2013/32/EU. In dergelijke gevallen zorgen de lidstaten
ervoor dat de behandeling van het verzoek wordt afgerond.

De aangezochte lidstaat verricht alle verificaties die nodig zijn
om de aangevoerde humanitaire gronden te onderzoeken en
geeft binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een
antwoord aan de verzoekende lidstaat via „DubliNet”, het net
werk voor elektronische communicatie dat tot stand is gebracht
bij artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1560/2003. In geval van
een afwijzing wordt vermeld om welke redenen het verzoek
wordt geweigerd.

In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verant
woordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het ver
zoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen
of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel over
eenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU.

Indien de aangezochte lidstaat het verzoek inwilligt, wordt de
verantwoordelijkheid voor de behandeling aan deze staat over
gedragen.

Artikel 19
Beëindiging van de verantwoordelijkheid
1.
Indien een lidstaat de verzoeker een verblijfstitel verstrekt,
gaan de in artikel 18, lid 1, genoemde verplichtingen over op
deze lidstaat.

HOOFDSTUK V
VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT

Artikel 18
Verplichtingen van de verantwoordelijke lidstaat
1.

De verantwoordelijke lidstaat is verplicht:

a) een verzoeker die zijn verzoek in een andere lidstaat heeft
ingediend, volgens de in de artikelen 21, 22 en 29 bepaalde
voorwaarden over te nemen;
b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een
verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend of die zich
zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens
de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden
terug te nemen;
c) een onderdaan van een derde land of een staatloze die zijn
verzoek tijdens de behandeling heeft ingetrokken en die in
een andere lidstaat een verzoek heeft ingediend of die zich
zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens
de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden
terug te nemen;
d) een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens
verzoek is afgewezen en die een verzoek heeft ingediend in
een andere lidstaat of die zich zonder verblijfstitel ophoudt
in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25
en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen.
2.
In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden
behandelt de verantwoordelijke lidstaat het verzoek om inter
nationale bescherming of rondt hij de behandeling van het ver
zoek af.
Voor de in lid 1, onder c) bedoelde gevallen, indien de ver
antwoordelijke lidstaat de behandeling van een verzoek had
gestaakt omdat de verzoeker het verzoek had ingetrokken voor
dat in eerste aanleg een beslissing ten gronde was genomen,
zorgt die lidstaat ervoor dat de verzoeker gerechtigd is te ver
zoeken dat de behandeling van zijn verzoek wordt afgerond, of
een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen

2.
De in artikel 18, lid 1, gespecificeerde verplichtingen ko
men te vervallen indien de verantwoordelijke lidstaat, bij een
verzoek tot over- of terugname van een verzoeker of een andere
persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), kan
aantonen dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten
ten minste drie maanden heeft verlaten, tenzij hij houder is van
een geldige verblijfstitel die door de verantwoordelijke lidstaat is
afgegeven.
Een verzoek dat na de in de eerste alinea bedoelde periode van
afwezigheid wordt ingediend, wordt beschouwd als een nieuw
verzoek dat leidt tot een nieuwe procedure waarbij de verant
woordelijke lidstaat wordt bepaald.
3.
De in artikel 18, lid 1, onder c) en d), genoemde ver
plichtingen komen te vervallen wanneer de verantwoordelijke
lidstaat, bij een verzoek om terugname van een verzoeker of een
andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d),
kan aantonen dat de betrokkene het grondgebied van de lid
staten heeft verlaten op grond van een terugkeerbesluit of een
verwijderingsmaatregel dat is afgegeven na de intrekking of de
afwijzing van het verzoek.
Een verzoek dat na een daadwerkelijke verwijdering wordt in
gediend, wordt beschouwd als een nieuw verzoek dat leidt tot
een nieuwe procedure waarbij de verantwoordelijke lidstaat
wordt bepaald.
HOOFDSTUK VI
OVER- EN TERUGNAMEPROCEDURES
DEEL I

Begin van de procedure
Artikel 20
Begin van de procedure
1.
De procedure waarbij wordt bepaald welke lidstaat ver
antwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om inter
nationale bescherming, vangt aan zodra het verzoek voor de
eerste maal bij een lidstaat wordt ingediend.
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2.
Een verzoek om internationale bescherming wordt geacht
te zijn ingediend vanaf het tijdstip waarop de bevoegde autori
teiten van de betrokken lidstaat een door de verzoeker in
gediend formulier of een door de autoriteiten opgesteld pro
ces-verbaal hebben ontvangen. Bij een niet-schriftelijk verzoek
dient de termijn tussen de intentieverklaring en het opstellen
van een proces-verbaal zo kort mogelijk te zijn.
3.
Voor de toepassing van deze verordening is de situatie van
de minderjarige die de verzoeker vergezelt en onder de definitie
van gezinslid valt, onlosmakelijk verbonden met de situatie van
diens gezinslid; die situatie valt onder de verantwoordelijkheid
van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van
het verzoek om internationale bescherming van dat gezinslid,
ook al is de minderjarige zelf geen individuele verzoeker, mits
dit in het belang van de minderjarige is. Kinderen die na de
aankomst van de verzoeker op het grondgebied van de lidstaten
zijn geboren, krijgen dezelfde behandeling, zonder dat een
nieuwe procedure voor hun overname behoeft te worden inge
leid.
4.
Wanneer een verzoek om internationale bescherming bij
de bevoegde autoriteiten van een lidstaat wordt ingediend door
een verzoeker die zich op het grondgebied van een andere
lidstaat bevindt, is het de taak van de lidstaat op het grond
gebied waarvan de verzoeker zich bevindt, om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het ver
zoek. De lidstaat waar de verzoeker zich bevindt, wordt onver
wijld van het verzoek in kennis gesteld door de lidstaat waarbij
het is ingediend, en wordt vervolgens voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als de lidstaat waarbij het verzoek
om internationale bescherming is ingediend.
De verzoeker wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze wij
ziging wat betreft de staat die belast is met het bepalen van de
verantwoordelijke staat en van de datum waarop deze heeft
plaatsgevonden.
5.
De lidstaat waarbij het verzoek om internationale bescher
ming is ingediend, is verplicht om, op de in de artikelen 23, 24,
25 en 29 bepaalde voorwaarden en met het oog op afronding
van de procedure tot bepaling van de lidstaat die verantwoor
delijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale
bescherming, over te gaan tot terugname van de verzoeker die
zich zonder verblijfstitel in een andere lidstaat ophoudt of daar
opnieuw een verzoek heeft ingediend na zijn eerste, in een
andere lidstaat ingediende verzoek te hebben ingetrokken tij
dens de procedure tot bepaling van de lidstaat die verantwoor
delijk is.
Deze verplichting geldt niet meer wanneer de lidstaat die wordt
verzocht de procedure voor het bepalen van de verantwoorde
lijke lidstaat af te ronden, kan aantonen dat de verzoeker het
grondgebied van de lidstaten inmiddels ten minste drie maan
den heeft verlaten of door een andere lidstaat in het bezit is
gesteld van een verblijfstitel.
Een verzoek dat na een in de tweede alinea bedoelde periode
van afwezigheid wordt ingediend, wordt beschouwd als een
nieuw verzoek dat leidt tot een nieuwe procedure waarbij de
verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald.
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DEEL II

Procedures voor overnameverzoeken
Artikel 21
Indiening van een overnameverzoek
1.
De lidstaat waarbij een verzoek om internationale bescher
ming is ingediend en die van mening is dat een andere lidstaat
verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek, kan
die andere lidstaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
drie maanden na de indiening van het verzoek in de zin van
artikel 20, lid 2, om overname verzoeken.
Niettegenstaande de eerste alinea wordt, in het geval van een
Eurodac-treffer met gegevens die zijn opgeslagen overeenkom
stig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 603/2013 het verzoek
uiterlijk twee maanden na ontvangst van de treffer toegezonden
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van die verordening.
Indien er binnen de in de eerste en tweede alinea vastgelegde
termijnen geen verzoek tot overname van de verzoeker wordt
ingediend, is de lidstaat waarbij het verzoek om internationale
bescherming is ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling
ervan.
2.
De verzoekende lidstaat kan om een spoedig antwoord
vragen indien het verzoek om internationale bescherming enkel
is ingediend als gevolg van een weigering tot toegang of verblijf,
een aanhouding wegens illegaal verblijf of de betekening of de
tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel.
In het overnameverzoek wordt gemotiveerd op welke gronden
met spoed een antwoord nodig is en binnen welke termijn dit
antwoord wordt verwacht. Die termijn dient minstens één week
te bedragen.
3.
In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen wordt het
verzoek om overname door een andere lidstaat met behulp
van een standaardformulier gedaan en gestaafd met bewijsmid
delen of indirecte bewijzen zoals omschreven in de twee in
artikel 22, lid 3, genoemde lijsten, en/of relevante elementen
uit de verklaring van de verzoeker aan de hand waarvan de
autoriteiten van de aangezochte lidstaat kunnen nagaan of
deze lidstaat op grond van de criteria van deze verordening
verantwoordelijk is.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen
eenvormige voorwaarden vast voor het voorbereiden en het
indienen van overnameverzoeken. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Artikel 22
Beantwoording van een overnameverzoek
1.
De lidstaat die om overname wordt verzocht, verricht de
nodige naspeuringen en reageert op het verzoek tot overname
van een verzoeker binnen twee maanden nadat hij het heeft
ontvangen.
2.
Voor het afhandelen van de procedure ter bepaling van de
verantwoordelijke lidstaat worden bewijsmiddelen en indirecte
bewijzen gebruikt.
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3.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen twee lijsten vast, waarin volgens de criteria in de punten a)
en b) van dit lid de bewijsmiddelen en indirecte bewijzen wor
den vermeld, en herziet deze lijsten periodiek. Die uitvoerings
handelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 44,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
a) Bewijsmiddelen:
i) Dit zijn formele bewijzen die overeenkomstig deze ver
ordening de verantwoordelijkheid bepalen, zolang er geen
bewijs is van het tegendeel;
ii) De lidstaten leveren het comité van artikel 44 modellen
van de verschillende soorten administratieve documenten,
overeenkomstig de in de lijst van formele bewijzen gege
ven type-indeling;
b) Indirecte bewijzen:
i) Dit zijn aanwijzingen die, hoewel weerlegbaar, in som
mige gevallen voldoende kunnen zijn, overeenkomstig de
bewijskracht die eraan wordt toegekend;
ii) De kracht van bewijs van deze aanwijzingen wordt, in
samenhang met de verantwoordelijkheid voor de afhan
deling van het verzoek om internationale bescherming,
per geval bekeken.
4.
De bewijsvereisten mogen niet verder gaan dan noodzake
lijk is voor de correcte toepassing van deze verordening.
5.
Indien formele bewijzen ontbreken, erkent de aangezochte
lidstaat zijn verantwoordelijkheid wanneer de indirecte bewijzen
samenhangend, verifieerbaar en voldoende gedetailleerd zijn om
vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is.
6.
Indien de verzoekende lidstaat, overeenkomstig artikel 21,
lid 2, met spoed om antwoord vraagt, stelt de aangezochte
lidstaat alles in het werk om zich te houden aan de gevraagde
termijn. In uitzonderlijke gevallen, waarin kan worden aange
toond dat de behandeling van een verzoek tot overname van
een verzoeker buitengewoon complex is, kan de aangezochte
lidstaat na de gevraagde termijn antwoorden, maar in ieder
geval binnen een maand. In dergelijke situaties moet de aange
zochte lidstaat zijn besluit om later te antwoorden, binnen de
oorspronkelijk gevraagde termijn meedelen aan de verzoekende
lidstaat.
7.
Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 be
doelde termijn van twee maanden en van de in lid 6 bedoelde
termijn van een maand, staat gelijk met aanvaarding van het
overnameverzoek en houdt de verplichting in om de persoon
over te nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de
aankomst.
DEEL III

Procedures voor terugnameverzoeken
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internationale bescherming heeft ingediend, van oordeel is dat
een andere lidstaat verantwoordelijk is overeenkomstig arti
kel 20, lid 5, en artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), kan hij
die andere lidstaat verzoeken de betrokken persoon terug te
nemen.

2.
Een verzoek tot terugname wordt zo snel mogelijk in
gediend en in ieder geval binnen twee maanden na ontvangst
van de Eurodac-treffer op grond van artikel 9, lid 5, van Ver
ordening (EU) nr. 603/2013.

Indien het verzoek tot terugname is gebaseerd op ander bewijs
dan de gegevens uit het Eurodac-systeem, wordt het terugname
verzoek aan de aangezochte lidstaat gezonden binnen drie
maanden na de indiening van het verzoek om internationale
bescherming in de zin van artikel 20, lid 2.

3.
Indien het verzoek tot terugname niet binnen de in lid 2
vermelde termijnen wordt ingediend, berust de verantwoorde
lijkheid voor de behandeling van het verzoek om internationale
bescherming bij de lidstaat waar het nieuwe verzoek is in
gediend.

4.
Een verzoek tot terugname wordt ingediend met behulp
van een standaardformulier en gestaafd met bewijsmiddelen of
indirecte bewijzen, als omschreven in de in artikel 22, lid 3,
vermelde lijsten, en/of relevante elementen uit de verklaringen
van de betrokkene, op grond waarvan de autoriteiten van de
aangezochte lidstaat kunnen nagaan of deze lidstaat op grond
van de criteria van deze verordening verantwoordelijk is.

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen
eenvormige voorwaarden vast voor het voorbereiden en het
indienen van verzoeken tot terugname. Deze uitvoeringshan
delingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onder
zoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 24
Indiening van een terugnameverzoek wanneer er in de
verzoekende lidstaat geen nieuw verzoek is ingediend
1.
Wanneer een lidstaat op het grondgebied waarvan een
persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b), c) of d),
zich zonder verblijfstitel ophoudt en waar er geen nieuw ver
zoek om internationale bescherming is ingediend, van oordeel is
dat een andere lidstaat verantwoordelijk is overeenkomstig ar
tikel 20, lid 5, en artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), kan hij die
andere lidstaat verzoeken de betrokken persoon terug te nemen.

Artikel 23
Indiening van een terugnameverzoek wanneer er in de
verzoekende lidstaat een nieuw verzoek is ingediend
1.
Wanneer een lidstaat waar een persoon als bedoeld in
artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), een nieuw verzoek om

2.
Wanneer, in afwijking van artikel 6, lid 2, van Richtlijn
2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en pro
cedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van
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derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (1), een
lidstaat op het grondgebied waarvan een persoon zich zonder
verblijfstitel ophoudt, besluit het Eurodac-systeem te raadplegen
overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 603/2013,
wordt het verzoek tot terugname van een persoon als bedoeld
in artikel 18, lid 1, onder b) of c) van deze verordening, of van
een persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder d), wiens
verzoek om internationale bescherming niet bij definitieve be
slissing is afgewezen, zo snel mogelijk ingediend, en in ieder
geval binnen twee maanden na ontvangst van de Eurodac-treffer
op grond van artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) nr.
603/2013.
Indien het terugnameverzoek is gebaseerd op ander bewijs dan
de gegevens uit het Eurodac-systeem, wordt het aan de aange
zochte lidstaat gezonden binnen drie maanden nadat de ver
zoekende lidstaat vaststelt dat wellicht een andere lidstaat
verantwoordelijk is voor de betrokken persoon.
3.
Indien het verzoek tot terugname niet binnen de in lid 2
bepaalde termijnen wordt ingediend, biedt de lidstaat op het
grondgebied waarvan de betrokkene zich zonder verblijfstitel
ophoudt, de betrokkene de gelegenheid een nieuw verzoek in
te dienen.
4.
Wanneer een persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1,
onder d), van deze verordening wiens verzoek om internationale
bescherming in een lidstaat bij definitieve beslissing is afgewe
zen, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat,
kan die andere lidstaat hetzij de eerstgenoemde lidstaat verzoe
ken de betrokkene terug te nemen, hetzij gebruikmaken van een
terugkeerprocedure overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG.
Wanneer die andere lidstaat besluit de eerstgenoemde lidstaat te
verzoeken de betrokkene terug te nemen, zijn de regels van
Richtlijn 2008/115/EG niet van toepassing.
5.
Het verzoek tot terugname van de persoon bedoeld in
artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), wordt ingediend met behulp
van een standaardformulier en gestaafd met bewijsmiddelen of
indirecte bewijzen, als omschreven in de in artikel 22, lid 3,
vermelde lijsten, en/of relevante elementen uit de verklaringen
van de betrokkene, aan de hand waarvan de autoriteiten van de
aangezochte lidstaat kunnen nagaan of deze lidstaat op grond
van deze verordening verantwoordelijk is.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen
twee lijsten vast, waarin volgens de criteria van artikel 22, lid
3, onder a) en b), de bewijsmiddelen en indirecte bewijzen
worden vermeld, en herziet deze lijsten periodiek; zij stelt
door middel van uitvoeringshandelingen eenvormige voorwaar
den vast voor het voorbereiden en het indienen van verzoeken
tot terugname. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 25
Beantwoording van een terugnameverzoek
1.
De aangezochte lidstaat verifieert de gegevens en neemt
een besluit over het terugnameverzoek, en wel zo spoedig mo
gelijk en in ieder geval uiterlijk één maand na ontvangst van het
verzoek. Wanneer het verzoek is gebaseerd op uit het Eurodac(1) PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98.
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systeem verkregen gegevens, wordt die termijn teruggebracht tot
twee weken.
2.
Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 ge
noemde termijn van één maand of twee weken, staat gelijk met
aanvaarding van het verzoek en houdt de verplichting in om de
betrokken persoon terug te nemen en te zorgen voor passende
regelingen voor de aankomst.
DEEL IV

Procedurele waarborgen
Artikel 26
Kennisgeving van een overdrachtsbesluit
1.
Wanneer de aangezochte lidstaat instemt met de over
name of de terugname van een verzoeker of een andere persoon
als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), stelt de ver
zoekende lidstaat de betrokkene in kennis van het besluit om
hem over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat en, indien
van toepassing, van het besluit om zijn verzoek om internatio
nale bescherming niet te behandelen. Indien een juridisch ad
viseur of andere raadsman de betrokkene vertegenwoordigt,
kunnen de lidstaten besluiten deze juridisch adviseur of raads
man in plaats van de betrokkene van het besluit in kennis te
stellen en, indien van toepassing, het besluit aan de betrokkene
mee te delen.
2.
Het in lid 1 bedoelde besluit bevat informatie over de
beschikbare rechtsmiddelen, waaronder het recht om te verzoe
ken om opschortende werking, indien van toepassing, alsmede
de termijnen om van de beschikbare rechtsmiddelen gebruik te
maken; in het besluit wordt vermeld binnen welke termijn de
overdracht zal plaatsvinden en, indien de betrokkene zich op
eigen gelegenheid naar de verantwoordelijke lidstaat begeeft,
waar en wanneer hij zich in die lidstaat moet melden.
De lidstaten zien er op toe dat aan de betrokkene, samen met
het in lid 1 bedoelde besluit, informatie wordt meegedeeld over
personen of instanties die hem rechtsbijstand kunnen verlenen,
indien die informatie hem niet eerder is verstrekt.
3.
Wanneer de betrokkene niet door een juridisch adviseur of
een andere raadsman wordt bijgestaan of vertegenwoordigd,
stellen de lidstaten hem van de voornaamste elementen van
het besluit, die altijd informatie omvatten over de beschikbare
rechtsmiddelen en de termijnen om daarvan gebruik te maken,
in kennis in een taal die de betrokkene begrijpt of waarvan
redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij die begrijpt.
Artikel 27
Rechtsmiddelen
1.
De verzoeker of een andere persoon als bedoeld in arti
kel 18, lid 1, onder c) of d), heeft het recht tegen het over
drachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk
rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of een
bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht.
2.
De lidstaten stellen een redelijke termijn vast waarbinnen
de betrokkene zijn recht op het instellen van een daadwerkelijk
rechtsmiddel overeenkomstig lid 1, kan uitoefenen.
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3.
Voor een beroep of een bezwaar tegen het overdrachts
besluit bepalen de lidstaten in hun nationale recht dat:
a) het beroep of het bezwaar de betrokkene het recht verleent
om in afwachting van de uitkomst van het beroep of het
bezwaar in de betrokken lidstaat te blijven, of
b) de overdracht automatisch wordt opgeschort en dat derge
lijke opschorting verstrijkt na een bepaalde redelijke termijn,
binnen welke een rechterlijke instantie na nauwkeurige en
zorgvuldige bestudering van het verzoek een beslissing heeft
genomen of een beroep of bezwaar al dan niet opschortende
werking heeft, of
c) de betrokkene de gelegenheid heeft om binnen een redelijke
termijn een rechterlijke instantie te verzoeken de uitvoering
van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van
de uitkomst van het beroep of het bezwaar. De lidstaten
zorgen ervoor dat er een daadwerkelijk rechtsmiddel beschik
baar is door de overdracht op te schorten totdat de beslissing
over het eerste opschortingsverzoek wordt gegeven. Beslis
singen over het al dan niet opschorten van de uitvoering van
het overdrachtsbesluit worden gegeven binnen een redelijke
termijn die evenwel een nauwkeurige en zorgvuldige bestu
dering van het opschortingsverzoek mogelijk maakt. Een
beslissing om de uitvoering van het overdrachtsbesluit niet
op te schorten wordt gemotiveerd.
4.
De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde autoriteiten
ambtshalve kunnen besluiten de uitvoering van het overdrachts
besluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van het
beroep of het bezwaar.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokkene toegang
heeft tot rechtsbijstand en zo nodig tot taalkundige bijstand.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat rechtsbijstand op verzoek
kosteloos wordt verstrekt indien de betrokkene de kosten niet
kan opbrengen. De lidstaten kunnen bepalen dat de behandeling
van verzoekers, wat de honoraria en andere kosten betreft, niet
gunstiger mag zijn dan de doorgaans aan hun burgers gegunde
behandeling in aangelegenheden die verband houden met
rechtsbijstand.
Zonder de toegang tot rechtsbijstand willekeurig te beperken,
kunnen de lidstaten bepalen dat er niet kosteloos rechtsbijstand
en vertegenwoordiging wordt verstrekt wanneer de bevoegde
autoriteit of een rechterlijke instantie van oordeel is dat het
beroep geen reële kans van slagen heeft.
Wanneer overeenkomstig dit lid een besluit om geen kosteloze
rechtsbijstand en vertegenwoordiging te verstrekken, wordt ge
nomen door een andere autoriteit dan een rechterlijke instantie,
voorzien de lidstaten in een daadwerkelijk rechtsmiddel om dat
besluit voor een rechterlijke instantie aan te vechten.
Bij de naleving van de vereisten van dit lid zien de lidstaten
erop toe dat de rechtsbijstand en de vertegenwoordiging niet
willekeurig wordt beperkt, en dat de daadwerkelijke toegang van
de verzoeker tot de rechter niet wordt belemmerd.
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De rechtsbijstand omvat ten minste het voorbereiden van de
vereiste procedurestukken en het vertegenwoordigen voor een
rechterlijke instantie en kan worden beperkt tot de juridische
adviseurs of andere raadslieden die specifiek bij het nationale
recht zijn aangewezen om te voorzien in bijstand en vertegen
woordiging.

De regels voor de toegang tot rechtsbijstand worden bij het
nationale recht vastgesteld.

DEEL V

Bewaring met het oog op overdracht
Artikel 28
Bewaring
1.
De lidstaten houden niemand in bewaring om de enkele
reden dat hij aan de bij deze verordening ingestelde procedure
onderworpen is.

2.
Wanneer er een significant risico op onderduiken van een
persoon bestaat, mogen de lidstaten de betrokken persoon in
bewaring houden om overdrachtsprocedures overeenkomstig
deze verordening veilig te stellen, op basis van een individuele
beoordeling en, enkel voor zover bewaring evenredig is, en
wanneer andere, minder dwingende alternatieve maatregelen
niet effectief kunnen worden toegepast.

3.
De bewaring duurt zo kort mogelijk en niet langer dan de
tijd die redelijkerwijs nodig is om de vereiste administratieve
procedures zorgvuldig af te ronden totdat de overdracht uit
hoofde van deze verordening is uitgevoerd.

Wanneer een persoon op grond van dit artikel in bewaring
wordt gehouden, duurt de termijn voor het indienen van een
overname- of terugnameverzoek niet langer dan één maand
vanaf het tijdstip van indiening van het verzoek. De lidstaat
die de procedure uit hoofde van deze verordening uitvoert,
vraagt in dergelijke gevallen om een spoedig antwoord. Dit
antwoord wordt gegeven binnen twee weken na ontvangst
van het overname- of terugnameverzoek. Het zonder antwoord
laten verstrijken van de termijn van twee weken staat gelijk met
aanvaarding van het verzoek en houdt de verplichting in om de
persoon over te nemen of terug te nemen en te voorzien in een
passende aankomstregeling.

Wanneer een persoon op grond van dit artikel in bewaring
wordt gehouden, wordt de overdracht van de betrokkene van
de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zo
spoedig uitgevoerd als praktisch mogelijk is, en uiterlijk binnen
zes weken vanaf de impliciete of expliciete aanvaarding van het
overname- of terugnameverzoek door een andere lidstaat, dan
wel vanaf het tijdstip waarop het beroep of het bezwaar niet
langer opschortende werking heeft overeenkomstig artikel 27,
lid 3.
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Wanneer de verzoekende lidstaat zich niet houdt aan de termij
nen voor het indienen van een overname- of terugnameverzoek,
of wanneer de overdracht niet binnen de in de derde alinea
genoemde termijn van zes weken geschiedt, wordt de betrok
kene niet langer in bewaring gehouden. De artikelen 21, 23, 24
en 29 blijven van overeenkomstige toepassing.

4.
Op de voorwaarden voor de bewaring van personen en op
de waarborgen die gelden voor in bewaring gehouden personen
zijn, met het oog op het veilig stellen van de procedures voor
overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat, de artikelen 9, 10
en 11 van Richtlijn 2013/33/EU van toepassing.
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3.
Indien een persoon ten onrechte is overgedragen of indien
een overdrachtsbesluit in beroep of na bezwaar wordt vernietigd
nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, neemt de lidstaat die
de overdracht heeft verricht, de betrokkene onmiddellijk terug.

4.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen eenvormige voorwaarden vast voor het overleg en de uit
wisseling van informatie tussen de lidstaten, met name in geval
van uitgestelde of te laat verrichte overdracht, overdracht na
impliciete aanvaarding, overdracht van minderjarigen of afhan
kelijke personen, en overdrachten in de vorm van gecontroleerd
vertrek. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens
de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

DEEL VI

Overdrachten

Artikel 30

Artikel 29

Kosten van overdrachten

Werkwijzen en termijnen

1.
De kosten die moeten worden gemaakt om een verzoeker
of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c)
of d), over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat worden
gedragen door de overdragende lidstaat.

1.
De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18,
lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig het nationale recht
van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken
lidstaten, overgedragen van de verzoekende lidstaat aan de ver
antwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiter
lijk binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding
van het verzoek van een andere lidstaat om de betrokkene over
of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het
beroep of het bezwaar wanneer dit overeenkomstig artikel 27,
lid 3, opschortende werking heeft.

Als overdrachten aan de verantwoordelijke lidstaat plaatsvinden
in de vorm van een gecontroleerd vertrek of onder geleide,
dragen de lidstaten er zorg voor dat dit op humane wijze
gebeurt, met volledige eerbiediging van de grondrechten en de
menselijke waardigheid.

De verzoekende lidstaat verstrekt de verzoeker zo nodig een
doorlaatbewijs. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen be
treffende het model van dit doorlaatbewijs vast. Deze uitvoe
ringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

De verantwoordelijke lidstaat laat de verzoekende lidstaat weten
dat de betrokkene is aangekomen of dat hij zich niet binnen de
gestelde termijn heeft gemeld.

2.
Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde
termijn van zes maanden, komt de verplichting voor de ver
antwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of
terug te nemen, te vervallen, en gaat de verantwoordelijkheid
over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht wegens
gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd,
kan deze termijn tot maximaal één jaar worden verlengd of tot
maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.

2.
Wanneer de betrokkene moet worden teruggezonden naar
een lidstaat omdat hij ten onrechte is overgedragen of omdat
het overdrachtsbesluit in beroep of na bezwaar is vernietigd
nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, worden de kosten
van het terugzenden gedragen door de lidstaat die de overdracht
oorspronkelijk heeft verricht.

3.
Van personen die moeten worden overgedragen op grond
van deze verordening, wordt niet verlangd de kosten van de
overdracht te dragen.

Artikel 31
Uitwisseling

van relevante informatie
overdracht wordt verricht

voordat

een

1.
De lidstaat die de overdracht van een verzoeker of een
andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d),
verricht, deelt de verantwoordelijke lidstaat toereikende, ter zake
dienende en niet buitensporige persoonsgegevens betreffende de
over te dragen persoon mee, uitsluitend om ervoor te zorgen
dat de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het nationale recht
in de verantwoordelijke lidstaat die persoon de juiste ondersteu
ning kunnen verlenen, zoals de onmiddellijke medische zorg die
noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van die
persoon, en om de continuïteit van de bij deze Verordening en
andere desbetreffende rechtsinstrumenten op asielgebied toege
kende bescherming en rechten te waarborgen. Die informatie
wordt binnen een redelijke termijn voordat de overdracht
plaatsvindt, aan de verantwoordelijke lidstaat verstrekt om er
voor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het
nationale recht over voldoende tijd beschikken om de nodige
maatregelen te nemen.

L 180/48

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

2.
De overdragende lidstaat verstrekt de verantwoordelijke
lidstaat elke informatie, voor zover die voor de bevoegde au
toriteit overeenkomstig het nationale recht beschikbaar is, die
essentieel is om de rechten van de over te dragen persoon te
waarborgen en zijn onmiddellijke bijzondere behoeften te leni
gen, en in het bijzonder:
a) welke onmiddellijke maatregelen de verantwoordelijke lid
staat moet nemen om ervoor te zorgen dat op gepaste wijze
rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften van
de over te dragen persoon, zoals de onmiddellijke medische
zorg die noodzakelijke kan zijn;
b) contactgegevens van gezinsleden, familieleden of andere fa
milierelaties in de ontvangende lidstaat, indien van toepas
sing;
c) in het geval van minderjarigen, informatie over hun oplei
ding;
d) een bepaling van de leeftijd van de verzoeker.
3.
De uitwisseling van informatie uit hoofde van dit artikel
vindt alleen plaats tussen de overeenkomstig artikel 35 van deze
verordening bij de Commissie aangemelde autoriteiten, die daar
bij gebruikmaken van het bij artikel 18 van Verordening (EG)
nr. 1560/2003 opgerichte elektronische communicatienetwerk
„DubliNet”. De uitgewisselde informatie mag uitsluitend voor de
in lid 1 genoemde doeleinden worden gebruikt en mag niet
verder worden verwerkt.
4.
Om de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te ver
gemakkelijken, stelt de Commissie door middel van uitvoerings
handelingen een standaardformulier vast voor de doorgifte van
de op grond van dit artikel vereiste gegevens. Die uitvoerings
handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
5.
De in artikel 34, leden 8 tot 12, vastgelegde regels zijn
van toepassing op de uitwisseling van informatie op grond van
dit artikel.
Artikel 32
Uitwisseling

van gezondheidsgegevens voordat
overdracht wordt verricht

een

1.
Enkel om ervoor te zorgen dat de adequate medische
verzorging of behandeling gegeven wordt aan met name per
sonen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, minder
jarigen en personen die zijn blootgesteld aan foltering, verkrach
ting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of
seksueel geweld, verstrekt de overdragende lidstaat, voor zover
zijn bevoegde autoriteit overeenkomstig het nationale recht
daarover kan beschikken, de verantwoordelijke lidstaat informa
tie over eventuele bijzondere behoeften van de over te dragen
persoon, die in specifieke gevallen ook informatie over de fy
sieke of mentale gezondheidstoestand van die persoon kan om
vatten. De informatie wordt doorgegeven in een gemeenschap
pelijke gezondheidsverklaring met de nodige bijgevoegde stuk
ken. De verantwoordelijke lidstaat zorgt ervoor dat goed in deze
bijzondere behoeften wordt voorzien, met name als het gaat om
essentiële medische zorg.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen
de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring op. Die
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uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in arti
kel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
2.
De overdragende lidstaat verstrekt de in lid 1 bedoelde
informatie aan de verantwoordelijke lidstaat enkel nadat de
eerstgenoemde lidstaat de uitdrukkelijke instemming verkregen
heeft van de verzoeker en/of zijn vertegenwoordiger, of, indien
de verzoeker lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn instem
ming te betuigen, wanneer het verstrekken van de informatie
nodig is ter bescherming van de vitale belangen van de ver
zoeker of van een andere persoon. Het ontbreken van instem
ming, inclusief het weigeren van instemming vormt geen belet
sel voor de overdracht.
3.
De in lid 1 bedoelde persoonlijke gezondheidsgegevens
worden alleen verwerkt door gezondheidswerkers die, op grond
van het nationale recht of op grond van voorschriften die door
nationale bevoegde instanties zijn vastgesteld, onderworpen zijn
aan het beroepsgeheim, of door andere personen voor wie een
gelijkwaardige geheimhoudingsplicht uit hoofde van hun beroep
geldt.
4.
De uitwisseling van informatie uit hoofde van dit artikel
vindt alleen plaats tussen de in lid 3 bedoelde gezondheidswer
kers of andere personen. De uitgewisselde informatie mag uit
sluitend voor de in lid 1 genoemde doeleinden worden gebruikt
en mag niet verder worden verwerkt.
5.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen eenvormige voorwaarden vast voor de uitwisseling van de
in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie. Die uitvoeringshan
delingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
6.
De in artikel 34, leden 8 tot en met 12, vastgelegde regels
zijn van toepassing op de uitwisseling van informatie op grond
van dit artikel.
Artikel 33
Mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid
en crisisbeheersing
1.
Indien de Commissie, in het bijzonder op basis van de
door de op grond van Verordening (EU) nr. 439/2010 door het
EASO vergaarde informatie, constateert dat de toepassing van
deze verordening in gevaar kan komen hetzij door een kennelijk
risico van bijzondere druk op het asielstelsel van een lidstaat
en/of doordat er zich problemen voordoen in de werking van
het asielstelsel van een lidstaat, richt de Commissie in samen
werking met het EASO aanbevelingen aan die lidstaat waarin zij
hem verzoekt een preventief actieplan op te stellen.
De betrokken lidstaat stelt de Raad en de Commissie ervan in
kennis of hij voornemens is een preventief actieplan voor te
leggen teneinde de druk op zijn asielstelsel en/of de problemen
in de werking daarvan te boven te komen, en daarbij tevens de
bescherming van de grondrechten van personen die om inter
nationale bescherming verzoeken te waarborgen.
Een lidstaat kan naar eigen inzicht en op eigen initiatief een
preventief actieplan opstellen en dat vervolgens een of meer
malen herzien. Bij het opstellen van een preventief actieplan
kan de lidstaat de hulp van de Commissie, andere lidstaten,
het EASO en andere bevoegde bureaus of agentschappen van
de Unie inroepen.
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2.
Wanneer er een preventief actieplan wordt opgesteld, legt
de betrokken lidstaat dit plan en periodieke verslagen over de
uitvoering ervan aan de Raad en de Commissie voor. De Com
missie stelt het Europees Parlement vervolgens in kennis van de
hoofdpunten van het preventieve actieplan. De Commissie legt
uitvoeringsverslagen voor aan de Raad en zendt uitvoeringsver
slagen aan het Europees Parlement toe.

De betrokken lidstaat treft alle passende maatregelen om de
toestand van bijzondere druk op zijn asielstelsel onder controle
te krijgen of om ervoor te zorgen dat de gesignaleerde tekort
komingen worden ondervangen voordat de situatie verslechtert.
Wanneer het preventieve actieplan maatregelen bevat die ertoe
strekken de bijzondere druk op het asielstelsel van een lidstaat
waardoor de toepassing van deze verordening in gevaar kan
komen, te ondervangen, vraagt de Commissie het EASO om
advies alvorens verslag uit te brengen aan het Europees Parle
ment en de Raad.

3.
Wanneer de Commissie op basis van de analyse van het
EASO constateert dat de uitvoering van het preventieve actie
plan de gesignaleerde tekortkomingen niet verholpen heeft, of
wanneer er een ernstig risico bestaat dat de asielsituatie in de
betrokken lidstaat uitmondt in een crisis, die waarschijnlijk niet
met een preventief actieplan kan worden verholpen, kan de
Commissie, indien van toepassing in samenwerking met het
EASO, de betrokken lidstaat verzoeken een actieplan voor cri
sisbeheersing op te stellen en dat zo nodig te herzien. Het
actieplan voor crisisbeheersing garandeert gedurende het gehele
proces de naleving van het Unieacquis inzake asiel, met name
wat betreft de grondrechten van de personen die om internatio
nale bescherming verzoeken.

Na het verzoek tot opstelling van een actieplan voor crisisbe
heersing gaat de betrokken lidstaat in samenwerking met de
Commissie en het EASO snel hiertoe over, en uiterlijk binnen
drie maanden na het verzoek, op.

De betrokken lidstaat legt zijn actieplan voor crisisbeheersing
voor en brengt ten minste om de drie maanden verslag uit over
de uitvoering ervan aan de Commissie en aan andere relevante
actoren, zoals het EASO, indien van toepassing.

De Commissie informeert het Europees Parlement en de Raad
over het actieplan voor crisisbeheersing en over eventuele her
zieningen alsmede over de uitvoering ervan. In die verslagen
verstrekt de betrokken lidstaat gegevens ten behoeve van de
bewaking van de naleving van het actieplan voor crisisbeheer
sing, bijvoorbeeld over de duur van de procedure, de bewarings
omstandigheden en de opvangcapaciteit in verhouding tot de
toevloed van verzoekers.
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4.
Gedurende het gehele in dit artikel vastgestelde proces
voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en crisisbeheersing
houdt de Raad de situatie nauwlettend in het oog en kan hij om
nadere informatie verzoeken en politieke sturing geven, met
name met betrekking tot de urgentie en de ernst van de situatie
en bijgevolg de noodzaak voor een lidstaat om een preventief
actieplan dan wel, indien noodzakelijk, een actieplan voor cri
sisbeheersing op te stellen. Het Europees Parlement en de Raad
kunnen gedurende het gehele proces besprekingen voeren en
sturing geven over de solidariteitsmaatregelen die zij passend
achten.

HOOFDSTUK VII
ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 34
Informatie-uitwisseling
1.
Elke lidstaat verstrekt aan alle lidstaten die daarom vragen
toereikende, ter zake dienende en niet buitensporige persoons
gegevens betreffende de verzoeker teneinde:

a) vast te stellen welke lidstaat de verantwoordelijke lidstaat is;

b) het verzoek om internationale bescherming te behandelen;

c) alle uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te
komen.

2.
De in lid 1 bedoelde informatie mag alleen betrekking
hebben op:

a) de gegevens ter identificatie van de verzoeker en, in voor
komend geval, van zijn gezinsleden, familieleden of andere
familierelaties (naam, voornaam — eventueel vroegere
naam —, bijnaam of pseudoniem, nationaliteit — huidige
en vorige —, geboortedatum en -plaats);

b) de identiteits- en reisdocumenten (nummer, geldigheidsduur,
datum van afgifte, instantie die het document heeft afgege
ven, plaats van afgifte enz.);

c) andere gegevens die nodig zijn om de identiteit van de ver
zoeker vast te stellen, inclusief vingerafdrukken die overeen
komstig Verordening (EU) nr. 603/2013 worden verwerkt;
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d) de verblijfplaatsen en reisroutes;

e) de door een lidstaat afgegeven verblijfstitels of visa;

f) de plaats waar het verzoek is ingediend;

g) de datum waarop een eventueel vroeger verzoek om inter
nationale bescherming is ingediend, de datum waarop het
huidige verzoek is ingediend, de stand van de procedure
en de strekking van de eventueel genomen beslissing.

3.
Bovendien kan de verantwoordelijke lidstaat, voor zover
dat nodig is voor de behandeling van een verzoek om inter
nationale bescherming, een andere lidstaat verzoeken hem de
door de verzoeker opgegeven redenen ter staving van zijn ver
zoek en, in voorkomend geval, de redenen van de jegens be
trokkene genomen beslissing mee te delen. De aangezochte
lidstaat kan weigeren op het verzoek in te gaan als de verstrek
king van de gegevens ten koste gaat van essentiële staatsbelan
gen of van de bescherming van de grondrechten en fundamen
tele vrijheden van de betrokkene of van anderen. In ieder geval
heeft de verzoekende lidstaat voor het doorgeven van deze
inlichtingen de schriftelijke toestemming van de persoon die
om internationale bescherming verzoekt nodig. In dat geval
dient de betrokkene te beseffen op welke specifieke informatie
zijn toestemming betrekking heeft.

4.
Elk verzoek om informatie wordt ingediend in het kader
van een specifiek verzoek om internationale bescherming. Het
verzoek wordt gemotiveerd en als het verzoek bedoeld is om
het bestaan na te gaan van een criterium op grond waarvan de
aangezochte lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden
aangewezen, wordt in het verzoek aangegeven op welke indica
tie, waaronder betrokken informatie uit betrouwbare bronnen
over de wijze waarop verzoekers het grondgebied van de lid
staten binnenkomen, of op welke gedetailleerde en verifieerbare
gegevens in de verklaringen van de verzoeker het verzoek is
gebaseerd. Dergelijke informatie uit betrouwbare bronnen is
als zodanig onvoldoende om de verantwoordelijkheid en de
bevoegdheid van een lidstaat krachtens deze verordening te
bepalen, maar kan bijdragen tot de beoordeling van andere
indicaties met betrekking tot de individuele verzoeker.

5.
De aangezochte lidstaat moet binnen vijf weken antwoor
den. Eventuele overschrijdingen van die termijn worden gemoti
veerd. De niet-naleving van de termijn van vijf weken ontslaat
de aangezochte lidstaat niet van zijn antwoordplicht. Indien uit
onderzoek van de aangezochte lidstaat die de termijn heeft
overschreden, blijkt dat hij de verantwoordelijke lidstaat is,
mag die lidstaat het verstrijken van de in de artikelen 21, 23
en 24 gestelde termijnen niet aanvoeren als reden om niet in te
gaan op een overname- of een terugnameverzoek. In dat geval
worden de in de artikelen 21, 23 en 24 gestelde termijnen voor
de indiening van een overname- respectievelijk terugnamever
zoek verlengd met de duur van overschrijding van de
antwoordtermijn door de aangezochte lidstaat.
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6.
De uitwisseling van gegevens vindt plaats op verzoek van
een lidstaat en uitsluitend tussen de autoriteiten die daartoe
door elke lidstaat zijn aangewezen en gemeld bij de Commissie
overeenkomstig artikel 35, lid 1.

7.
De uitgewisselde informatie mag slechts voor de in lid 1
genoemde doeleinden worden gebruikt. In elke lidstaat mogen
deze gegevens, afhankelijk van de aard ervan en afhankelijk van
de bevoegdheid van de autoriteit waarvoor ze zijn bestemd,
slechts worden verstrekt aan de autoriteiten en rechterlijke in
stanties die tot taak hebben:

a) vast te stellen welke lidstaat de verantwoordelijke lidstaat is;

b) het verzoek om internationale bescherming te behandelen;

c) alle uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te
komen.

8.
De lidstaat die de gegevens verstrekt, ziet erop toe dat
deze juist en bijgewerkt zijn. Wanneer blijkt dat deze lidstaat
onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens die niet mee
gedeeld hadden mogen worden, worden de ontvangende lidsta
ten daarvan onverwijld op de hoogte gebracht. Zij zijn verplicht
deze gegevens te corrigeren of te wissen.

9.
De verzoeker heeft het recht op zijn verzoek kennis te
nemen van de verwerkte gegevens die hem betreffen.

Indien de verzoeker constateert dat bij de verwerking van deze
gegevens de bepalingen van deze verordening of van Richtlijn
95/46/EG zijn geschonden, met name omdat het om onvol
ledige of onnauwkeurige gegevens gaat, heeft hij het recht te
eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist.

De autoriteit die de gegevens corrigeert of wist, stelt de lidstaat
die de gegevens heeft verstrekt of ontvangen, daarvan in kennis.

De verzoeker heeft het recht een rechtsvordering in te stellen of
een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten of rechter
lijke instanties van die lidstaat die hem het recht op toegang tot
of op het rechtzetten van of het wissen van gegevens die op
hem betrekking hebben, heeft ontzegd.

10.
In elke betrokken lidstaat wordt de verstrekking of de
ontvangst van de uitgewisselde gegevens geregistreerd in het
persoonlijk dossier van de betrokkene en/of in een register.

11.
De uitgewisselde gegevens worden niet langer bewaard
dan nodig is voor het doel waarvoor zij uitgewisseld zijn.
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12.
Indien de gegevens niet automatisch worden verwerkt, of
niet zijn of zullen worden opgenomen in een bestand, neemt
elke lidstaat passende maatregelen om ervoor te zorgen dat dit
artikel door middel van doeltreffende controlemiddelen wordt
nageleefd.

Artikel 35
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regelingen zodanig dat de opgemerkte onverenigbare elementen
worden weggenomen.

3.
Alvorens een regeling als bedoeld in lid 1, onder b), te
treffen of te wijzigen, raadplegen de betrokken lidstaten de
Commissie om na te gaan of de regeling verenigbaar is met
deze verordening.

Bevoegde autoriteiten en middelen
1.
Elke lidstaat deelt de Commissie onverwijld mee welke
autoriteiten specifiek belast zijn met de naleving van de ver
plichtingen die voortvloeien uit deze verordening en eventuele
wijzigingen daarvan. De lidstaten zorgen ervoor dat die autori
teiten over voldoende middelen beschikken om hun taak te
vervullen en met name om binnen de gestelde termijnen te
kunnen antwoorden op informatie-, overname- en terugname
verzoeken.

2.
De Commissie publiceert een geconsolideerde lijst van de
in lid 1 bedoelde autoriteiten in het Publicatieblad van de Europese
Unie. Wanneer zich wijzigingen voordoen, maakt de Commissie
eenmaal per jaar een bijgewerkte geconsolideerde lijst bekend.

4.
Indien de Commissie van oordeel is dat een regeling als
bedoeld in lid 1, onder b), onverenigbaar is met deze verorde
ning, stelt zij de betrokken lidstaten hiervan binnen een rede
lijke termijn in kennis. De lidstaten doen al het nodige om de
regeling binnen een redelijke termijn zodanig te wijzigen dat
alle opgemerkte onverenigbare elementen worden weggenomen.

5.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle rege
lingen als bedoeld in lid 1, alsmede van eventuele opzegging of
wijziging van deze regelingen.

HOOFDSTUK VIII

3.
De in lid 1 bedoelde autoriteiten krijgen de nodige oplei
ding betreffende de toepassing van deze verordening.

BEMIDDELING

Artikel 37
Bemiddeling

4.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen van veilige kanalen vast voor het elektronisch verzenden
van verzoeken, antwoorden en alle schriftelijke correspondentie
tussen de in lid 1 bedoelde autoriteiten en om ervoor te zorgen
dat de verzenders automatisch een elektronisch bewijs van ont
vangst krijgen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Artikel 36
Administratieve regelingen
1.
De lidstaten kunnen onderling op bilaterale basis admini
stratieve regelingen treffen voor de praktische toepassing van
deze verordening, teneinde deze gemakkelijker en doeltreffender
ten uitvoer te leggen. Deze regelingen kunnen betrekking heb
ben op:

a) de uitwisseling van verbindingsambtenaren;

b) een vereenvoudiging van de procedures en een verkorting
van de termijnen voor de indiening en de behandeling van
overname- en terugnameverzoeken.

2.
De lidstaten mogen tevens bestaande krachtens Verorde
ning (EG) nr. 343/2003 getroffen, administratieve regelingen
behouden. Voor zover dergelijke regelingen niet verenigbaar
zijn met deze verordening wijzigen de betrokken lidstaten de

1.
Wanneer de lidstaten het blijvend oneens zijn over elke
aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van deze
verordening, kunnen zij gebruikmaken van de bemiddelingspro
cedure van lid 2.

2.
De bemiddelingsprocedure wordt ingeleid door een ver
zoek dat door een van de lidstaten die het niet eens zijn tot de
voorzitter van het comité ingesteld bij artikel 44 wordt gericht.
Door te aanvaarden dat gebruik wordt gemaakt van de bemid
delingsprocedure, verbinden de betrokken lidstaten zich ertoe
zoveel mogelijk rekening te houden met de oplossing die zal
worden voorgesteld.

De voorzitter van het comité wijst drie leden van het comité
aan die drie lidstaten vertegenwoordigen die niet bij de zaak zijn
betrokken. Deze ontvangen, schriftelijk of mondeling, de argu
menten van de partijen en stellen binnen een termijn van één
maand, in voorkomend geval na een stemming, één oplossing
voor.

De voorzitter van het comité, of zijn plaatsvervanger, zit de
beraadslagingen voor. Hij mag zijn standpunt kenbaar maken,
maar neemt niet deel aan de stemming.

De voorgestelde oplossing is definitief, ongeacht of zij door de
partijen wordt aanvaard of verworpen, en kan in geen geval
worden herzien.
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HOOFDSTUK IX
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 38
Gegevensbeveiliging en -bescherming
De lidstaten nemen alle passende maatregelen om de veiligheid
van de verzonden persoonsgegevens te garanderen en in het
bijzonder om onwettige of ongeoorloofde toegang of vrijgave,
wijziging of verlies van verwerkte persoonsgegevens te voor
komen.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat de overeenkomstig artikel 28, lid
1, van Richtlijn 95/46/EG aangewezen nationale toezichthou
dende autoriteit respectievelijk autoriteiten in overeenstemming
met het respectieve nationale recht onafhankelijk toeziet, res
pectievelijk toezien op de rechtmatige verwerking, in overeen
stemming met deze verordening, van persoonsgegevens door
deze lidstaat.
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b) een in weken of maanden omschreven termijn loopt af bij
het einde van de dag die — in de laatste week of maand —
dezelfde naam of dezelfde cijferaanduiding heeft als de dag
waarop de gebeurtenis of de handeling plaatsvindt die de
termijn doet ingaan. Indien in de laatste maand van een in
maanden omschreven termijn de dag die bepalend is voor
het einde van de termijn ontbreekt, loopt de termijn af bij
het einde van de laatste dag van die maand;
c) de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen in
alle lidstaten zijn bij de termijnen inbegrepen.
Artikel 43
Territoriale werkingssfeer
De bepalingen van deze verordening zijn voor wat betreft de
Franse Republiek slechts van toepassing op het Europese grond
gebied van de Franse Republiek.
Artikel 44

Artikel 39

Comité

Geheimhouding

1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr.
182/2011.

De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 35 bedoelde auto
riteiten ten aanzien van alle informatie welke zij tijdens hun
werk verkrijgen, gebonden zijn de in het nationale recht be
paalde geheimhoudingregels.
Artikel 40
Sancties
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zor
gen dat elke vorm van misbruik van de gegevens die overeen
komstig deze verordening worden verwerkt, wordt bestraft met
volgens het nationale recht vastgestelde sancties, met inbegrip
van administratieve en/of strafrechtelijke sancties, die doeltref
fend, evenredig en afschrikkend zijn.
Artikel 41

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Als het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de
ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4,
derde alinea van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepas
sing.
Artikel 45
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stel
len wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel
vastgelegde voorwaarden.

Overgangsmaatregelen
Bij verzoeken die na de in artikel 49, tweede alinea, genoemde
datum worden ingediend, wordt ook rekening gehouden met de
feiten op grond waarvan krachtens deze verordening de verant
woordelijkheid aan een lidstaat kan worden toegeschreven, als
ze dateren van vóór die datum, uitgezonderd in de in artikel 13,
lid 2, genoemde gevallen.
Artikel 42
Berekening van termijnen
De in deze verordening vastgestelde termijnen worden als volgt
berekend:
a) wanneer een in dagen, weken of maanden omschreven ter
mijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of een
handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis
of handeling plaatsvindt, niet bij de termijn inbegrepen;

2.
De in de artikelen 8, lid 5, en 16, lid 3, bedoelde be
voegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt
aan de Commissie verleend voor een termijn van vijf jaar, met
ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het
einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de be
voegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwij
gend verlengd met termijnen van dezelfde duur, tenzij het Euro
pees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.
Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen
8, lid 5, en 16, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie
van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie, of op een daarin genoemde
latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
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4.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft
vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het
Europees Parlement en de Raad.
5.
Een overeenkomstig de artikelen 8, lid 5, en 16, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking in
dien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen
een termijn van vier maanden na de kennisgeving van de han
deling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft mee
gedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die ter
mijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad
met twee maanden verlengd.
Artikel 46
Toezicht en evaluatie
Uiterlijk op 21 juli 2016 brengt de Commissie bij het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van deze
verordening en stelt zij eventueel de noodzakelijke wijzigingen
voor. De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk zes maan
den vóór die datum alle gegevens die relevant zijn voor de
opstelling van dit verslag.
Na de indiening van dit verslag brengt de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad verslag uit van de toepassing
van deze verordening op hetzelfde moment dat zij de in arti
kel 40 van Verordening (EU) nr. 603/2013 bedoelde verslagen
over de tenuitvoerlegging van het Eurodac-systeem indient.
Artikel 47
Statistieken
Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr.
862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli
2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en
internationale bescherming (1) verstrekken de lidstaten de
Commissie (Eurostat) statistieken over de toepassing van de

onderhavige
1560/2003.
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verordening

en

van

Verordening

(EG)

nr.

Artikel 48
Intrekking
Verordening (EG) nr. 343/2003 wordt ingetrokken.
Artikel 11, lid 1, en de artikelen 13, 14 en 17 van Verordening
(EG) nr. 1560/2003 worden ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening of artikelen gel
den als verwijzingen naar de onderhavige verordening en wor
den gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.
Artikel 49
Inwerkingtreding en toepasselijkheid
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing op verzoeken om internationale bescher
ming die zijn ingediend vanaf de eerste dag van de zesde maand
na de inwerkingtreding ervan, en is vanaf die dag van toepas
sing op elk verzoek tot overname of terugname van verzoekers,
ongeacht de datum waarop het verzoek is ingediend. Welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een ver
zoek om internationale bescherming dat vóór die datum is
ingediend, wordt bepaald volgens de in Verordening (EG) nr.
343/2003 vastgestelde criteria.
Verwijzingen in deze verordening naar Verordening (EU)
nr. 603/2013, Richtlijn 2013/32/EU en Richtlijn 2013/33/EU
worden, tot aan de datum waarop ze van toepassing worden,
gelezen als verwijzingen naar respectievelijk Verordening (EG)
nr. 2725/2000 (2), Richtlijn 2003/9/EG (3) en Richtlijn
2005/85/EG (4).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2013.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

A. SHATTER

(1) PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23.

(2) Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december
2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking
van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing
van de Overeenkomst van Dublin (PB L 316 van 15.12.2000,
blz. 1).
(3) Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststel
ling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de
lidstaten (PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18).
(4) Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betref
fende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van
13.12.2005, blz. 13).
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BIJLAGE I
Ingetrokken verordeningen (bedoeld in artikel 48)
Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad
(PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1)
Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie, alleen artikel 11, lid 1, en de artikelen 13, 14 en 17.
(PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3)

29.6.2013

NL

29.6.2013

Publicatieblad van de Europese Unie
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BIJLAGE II
Concordantietabel
Verordening (EG) nr. 343/2003

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, onder a)

Artikel 2, onder a)

Artikel 2, onder b)

—

Artikel 2, onder c)

Artikel 2, onder b)

Artikel 2, onder d)

Artikel 2, onder c)

Artikel 2, onder e)

Artikel 2, onder d)

Artikel 2, onder f)

Artikel 2, onder e)

Artikel 2, onder g)

Artikel 2, onder f)

—

Artikel 2, onder h)

—

Artikel 2, onder i)

Artikel 2, onder h)

Artikel 2, onder j)

Artikel 2, onder i)

Artikel 2, onder g)

—

Artikel 2, onder k)

Artikel 2, onder j) en k)

Artikel 2, onder l) en m)

—

Artikel 2, onder n)

Artikel 3, lid 1

Artikel 3, lid 1)

Artikel 3, lid 2

Artikel 17, lid 1

Artikel 3, lid 3

Artikel 3, lid 3

Artikel 3, lid 4

Artikel 4, lid 1, inleidende formulering

—

Artikel 4, lid 1, onder a) tot f)

—

Artikel 4, leden 2 en 3

Artikel 4, leden 1 tot 5

Artikel 20, leden 1 tot 5

—

Artikel 20, lid 5, derde alinea

—

Artikel 5

—

Artikel 6

Artikel 5, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, lid 2

Artikel 7, lid 2

—

Artikel 7, lid 3

Artikel 6, eerste alinea

Artikel 8, lid 1

—

Artikel 8, lid 3

Artikel 6, tweede alinea

Artikel 8, lid 4

Artikel 7

Artikel 9

NL
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Verordening (EG) nr. 343/2003

29.6.2013

Deze verordening

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 12

Artikel 10

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

—

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 3, lid 2

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15, lid 1

Artikel 17, lid 2, eerste alinea

Artikel 15, lid 2

Artikel 16, lid 1

Artikel 15, lid 3

Artikel 8, lid 2

Artikel 15, lid 4

Artikel 17, lid 2, vierde alinea

Artikel 15, lid 5

Artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 16, lid 2

Artikel 16, lid 1, onder a)

Artikel 18, lid 1, onder a)

Artikel 16, lid 1, onder b)

Artikel 18, lid 2

Artikel 16, lid 1, onder c)

Artikel 18, lid 1, onder b)

Artikel 16, lid 1, onder d)

Artikel 18, lid 1, onder c)

Artikel 16, lid 1, onder e)

Artikel 18, lid 1, onder d)

Artikel 16, lid 2

Artikel 19, lid 1

Artikel 16, lid 3

Artikel 19, lid 2, eerste alinea

—

Artikel 19, lid 2, tweede alinea

Artikel 16, lid 4

Artikel 19, lid 3

—

Artikel 19, lid 3, tweede alinea

Artikel 17

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19, lid 1

Artikel 26, lid 1

Artikel 19, lid 2

Artikel 26, lid 2 en artikel 27, lid 1

—

Artikel 27, leden 2 tot 6

Artikel 19, lid 3

Artikel 29, lid 1

Artikel 19, lid 4

Artikel 29, lid 2

—

Artikel 29, lid 3

Artikel 19, lid 5

Artikel 29, lid 4

Artikel 20, lid 1, inleidende formulering

Artikel 23, lid 1

—

Artikel 23, lid 2

—

Artikel 23, lid 3
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Verordening (EG) nr. 343/2003
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Deze verordening

—

Artikel 23, lid 4

Artikel 20, lid 1, onder a)

Artikel 23, lid 5, eerste alinea

—

Artikel 24

Artikel 20, lid 1, onder b)

Artikel 25, lid 1

Artikel 20, lid 1, onder c)

Artikel 25, lid 2

Artikel 20, lid 1, onder d)

Artikel 29, lid 1, eerste alinea

Artikel 20, lid 1, onder e)

Artikel 26, leden 1 en 2, artikel 27, lid 1, artikel 29, lid 1,
tweede en derde alinea’s

Artikel 20, lid 2

Artikel 29, lid 2

Artikel 20, lid 3

Artikel 23, lid 5, tweede alinea

Artikel 20, lid 4

Artikel 29, lid 4

—

Artikel 28

—

Artikel 30

—

Artikel 31

—

Artikel 32

—

Artikel 33

Artikel 21, leden 1 tot 9

Artikel 34, leden 1 tot 9, eerste tot derde alinea

—

Artikel 34, lid 9, vierde alinea

Artikel 21, leden 10 tot 12

Artikel 34, leden 10 tot 12

Artikel 22, lid 1

Artikel 35, lid 1

—

Artikel 35, lid 2

—

Artikel 35, lid 3

Artikel 22, lid 2

Artikel 35, lid 4

Artikel 23

Artikel 36

—

Artikel 37

—

Artikel 40

Artikel 24, lid 1

—

Artikel 24, lid 2

Artikel 41

Artikel 24, lid 3

—

Artikel 25, lid 1

Artikel 42

Artikel 25, lid 2

—

Artikel 26

Artikel 43
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Verordening (EG) nr. 343/2003

29.6.2013

Deze verordening

Artikel 27, leden 1 en 2

Artikel 44, leden 1 en 2

Artikel 27, lid 3

—

—

Artikel 45

Artikel 28

Artikel 46

—

Artikel 47

—

Artikel 48

Artikel 29

Artikel 49

Verordening (EG) nr. 1560/2003

Deze verordening

Artikel 11, lid 1

—

Artikel 13, lid 1

Artikel 17, lid 2, eerste alinea

Artikel 13, lid 2

Artikel 17, lid 2, tweede alinea

Artikel 13, lid 3

Artikel 17, lid 2, derde alinea

Artikel 13, lid 4

Artikel 17, lid 2, eerste alinea

Artikel 14

Artikel 37

Artikel 17, lid 1

Artikelen 9, 10, 17, lid 2, eerste alinea

Artikel 17, lid 2

Artikel 34, lid 3

29.6.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

VERKLARING VAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT EN DE COMMISSIE
De Raad en het Europees Parlement verzoeken de Commissie om, onverminderd haar initiatiefrecht, te
overwegen om, zodra het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in zaak C-648/11 (MA en anderen tegen
Secretary of State for the Home Department) en uiterlijk binnen de in artikel 46 van de Dublinverordening
vermelde termijnen, artikel 8, lid 4, van de herschikking van de Dublinverordening te herzien. Het Europees
Parlement en de Raad zullen vervolgens beide hun wetgevende bevoegdheden uitoefenen, waarbij zij de
belangen van het kind voor ogen houden.
De Commissie stemt er in een geest van compromis en met het oog op een onverwijlde aanneming van het
voorstel mee in om dit verzoek in overweging te nemen, waarbij zij ervan uitgaat dat het tot deze specifieke
omstandigheden beperkt is en geen precedent schept.
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