EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 13.7.2016
COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

NL

NL

TOELICHTING
1.

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

•

Motivering en doel van het voorstel

De Unie werkt aan een geïntegreerd, duurzaam en alomvattend migratiebeleid dat gebaseerd
is op solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden, en dat zowel in
normale als in crisistijden efficiënt kan functioneren. De Europese migratieagenda1 legde de
basis voor de niet-aflatende werkzaamheden van de Commissie om de uitdagingen op zowel
korte als lange termijn op het gebied van het beheer van migratiestromen efficiënt en volledig
aan te pakken.
Hervestiging van onderdanen van derde landen of staatloze personen is een van de middelen
waarmee ontheemden die internationale bescherming nodig hebben, de lidstaten legaal en
veilig kunnen binnenkomen en bescherming kunnen krijgen zolang dat nodig is. Het is ook
een instrument voor internationale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid met derde
landen die te maken hebben met een groot aantal ontheemden die internationale bescherming
nodig hebben en die uit die landen dan wel van elders afkomstig zijn, alsook voor migratie en
crisisbeheersing.
Hervestiging maakt integrerend deel uit van de bredere doelstelling om ervoor te zorgen dat
bescherming kan worden geboden aan wie dat nodig heeft en om tegelijk irreguliere en
gevaarlijke routes die worden gebruikt met het oog op een dergelijke bescherming te
beperken, te voorkomen dat smokkelnetwerken daar baat bij hebben, en solidariteit te tonen
met landen in regio’s waar een groot aantal personen die internationale bescherming nodig
hebben als al dan niet binnenlands ontheemde verkeren, door de druk op deze landen te
helpen verlichten.
Volgens de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) zal
het aantal personen dat hervestiging nodig heeft, in 2017 wereldwijd naar schatting meer dan
1,19 miljoen bedragen, terwijl in 2015 slechts ongeveer 80 000 personen zijn hervestigd. De
voorbije jaren heeft de UNHCR bij de Unie en haar lidstaten aangedrongen op ruimere
toezeggingen inzake de opvang van vluchtelingen via duurzame hervestigingsprogramma’s,
zoals de in 2012 gevoerde campagne van de Internationale Organisatie voor Migratie en vijf
niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor de bescherming van vluchtelingen,
om tegen 2020 jaarlijks 20 000 personen te hervestigen2.
Zoals aangekondigd in haar mededeling van 6 april 2016 "Naar een hervorming van het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en een verbetering van de legale mogelijkheden om
naar Europa te komen3" wil de Commissie een meer gestructureerd, geharmoniseerd en
permanent kader voor hervestiging in de Unie creëren dat voortbouwt op bestaande
ervaringen. Een dergelijk kader ter ondersteuning van toekomstige hervestigingsinspanningen
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in de Unie is nodig omdat het huidige gebrek aan een meer robuuste en collectieve aanpak
van de Unie op het vlak van hervestiging de verwezenlijking van haar beleidsdoelstellingen in
de weg staat. Hoewel hervestiging reeds jarenlang wordt toegepast in de EU, waren alle
initiatieven tot dusver een compilatie van nationale of multilaterale programma’s, of ze waren
ad hoc georganiseerd.
In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), en later van het Fonds voor asiel,
migratie en integratie (AMIF), zijn verschillende hervestigingsaspecten op EU-niveau
overeengekomen om te voorzien in gerichte financiële stimulansen, met name via
gemeenschappelijke hervestigingsprioriteiten. Dit is aangevuld met praktische samenwerking
tussen de lidstaten, onder andere via het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
(EASO) en het Europees netwerk voor hervestiging.
Voortbouwend op de bestaande initiatieven voor hervestiging en toelating op humanitaire
gronden in het EU-kader, en op de ervaring die is opgedaan met nationale
hervestigingsprogramma’s, wordt met dit wetgevingsvoorstel beoogd een Uniekader voor
hervestiging in te stellen om het hervestigingsbeleid van de Unie te bevorderen en te voorzien
in een collectieve en geharmoniseerde aanpak met een uniforme procedure. Zo zouden de
verschillen tussen de nationale hervestigingspraktijken kunnen worden beperkt en zou de
Unie sterker staan om haar beleidsdoelstellingen ook wereldwijd te verwezenlijken. De Unie
moet in internationale fora met één stem kunnen spreken, een gezamenlijke toezegging doen
om bij te dragen aan mondiale hervestigingsinitiatieven en zo meer zichtbaarheid geven aan
de inspanningen van de EU om haar internationale partners te overtuigen hun deel van de
verantwoordelijkheid op zich te nemen, en tegelijk de hervestigingsinspanningen van de
lidstaten geleidelijk opvoeren.
Het voorstel heeft met name tot doel: te voorzien in een gemeenschappelijke aanpak voor de
veilige en legale binnenkomst in de EU van onderdanen van derde landen die internationale
bescherming nodig hebben, en hen tevens te beschermen tegen uitbuiting door netwerken van
mensensmokkelaars, en te voorkomen dat ze hun leven in gevaar brengen wanneer ze Europa
proberen te bereiken; de druk van spontane aankomsten op de asielstelsels van de lidstaten te
helpen verlichten; gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van bescherming mogelijk te
maken met landen die te maken hebben met een groot aantal ontheemden die internationale
bescherming nodig hebben en die uit die landen dan wel van elders afkomstig zijn, en de druk
op die landen te helpen verlichten; een gemeenschappelijke bijdrage op EU-niveau te leveren
aan de wereldwijde hervestigingsinspanningen.
•

Samenhang met de huidige bepalingen op dit beleidsgebied

Het voorstel is consistent en complementair met de volgende initiatieven voor hervestiging en
toelating op humanitaire gronden op EU-niveau.
Op 20 juli 2015 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het
kader van de Raad bijeen, conclusies4 aangenomen betreffende het hervestigen middels
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multilaterale en nationale regelingen van 22 504 personen die duidelijk bescherming nodig
hebben, samen met geassocieerde staten, op basis van de aanbeveling van de Commissie over
een Europese hervestigingsregeling5 voor de hervestiging van 20 000 personen. De
Commissie brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van die conclusies, met name
door middel van haar verslagen over herplaatsing en hervestiging6.
Op 15 december 2015 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een aanbeveling
inzake een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden met Turkije7 om te
zorgen voor solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid met Turkije voor de bescherming
van personen die door het conflict in Syrië ontheemd zijn geraakt in Turkije. Veel elementen
daarvan maakten deel uit van de tenuitvoerlegging van de verklaring EU-Turkije van 18 maart
2016. In de verklaring EU-Turkije is overeengekomen dat voor elke Syriër die vanaf de
Griekse eilanden naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere Syriër vanuit Turkije in de EU
zal worden hervestigd, rekening houdend met de kwetsbaarheidscriteria van de VN.
Op 21 maart 2016 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad
tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad tot vaststelling van voorlopige
maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en
Griekenland8. Dit voorstel biedt de lidstaten de mogelijkheid om gebruik te maken van 54 000
plaatsen die initieel voor herplaatsing waren bestemd, om Syriërs uit Turkije toe te laten via
hervestiging, toelating op humanitaire gronden of andere legale mogelijkheden. De lidstaten
zouden het aantal Syriërs dat vanuit Turkije op hun grondgebied is hervestigd, dus in
mindering kunnen brengen op het aantal te herplaatsen personen. Deze aantallen zouden
bovenop de toezeggingen in het kader van de conclusies over hervestiging van 20 juli 2015
komen.
De voorgestelde verordening is een essentieel onderdeel van het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel en is volledig consistent met het eerste op 4 mei 2016 gepresenteerde pakket
wetgevingsvoorstellen tot hervorming ervan, waaronder een voorstel voor een herschikking
van de "Dublin III"-verordening9, een voorstel voor een herschikking van de Eurodacverordening10 en een voorstel voor de oprichting van een asielagentschap van de Europese
Unie11, en met het tweede pakket wetgevingsvoorstellen, waaronder het voorstel tot
hervorming van de richtlijn asielprocedures12, de richtlijn opvangvoorzieningen13 en de
richtlijn asielnormen14.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NL

C(2015) 3560 final.
Verwijzing naar op 13 juli goed te keuren verslag.
C(2015) 9490.
COM(2016) 171 final.
COM(2016) 270 final.
COM(2016) 272 final.
COM(2016) 271 final.
COM(2016) XXX final.
COM(2016) XXX final.
COM(2016) XXX final.

4

NL

Dankzij het in het voorstel voor de hervorming van de Dublin III-verordening opgenomen
billijkheidsmechanisme zal rekening worden gehouden met het aantal daadwerkelijk door de
lidstaten hervestigde personen die internationale bescherming nodig hebben. Bij de
berekening van het corrigerende toewijzingsmechanisme zal het aantal hervestigde personen
worden toegevoegd aan het aantal verzoeken om internationale bescherming. Zo wordt het
belang onderkend van de inspanningen om te zorgen voor legale en veilige mogelijkheden om
naar Europa te komen.
Met het oog op de verenigbaarheid met het asielacquis dient aan personen die voor
hervestiging zijn geselecteerd, internationale bescherming te worden verleend. Bijgevolg
moeten de in het asielacquis vervatte bepalingen inzake internationale bescherming van
toepassing zijn zodra hervestigde personen zich op het grondgebied van de lidstaten bevinden.
Bovendien is het wenselijk Verordening xxxx/xx/EU [nieuwe herschikte Eurodacverordening] te wijzigen om ervoor te zorgen dat de lidstaten gegevens van hervestigde
personen kunnen opslaan in het Eurodac-systeem, waarin zij worden behandeld als personen
die om internationale bescherming verzoeken, zelfs als zij geen verzoek om internationale
bescherming in de lidstaten hebben ingediend. Zo zouden de lidstaten mogelijke secundaire
stromen van hervestigde personen vanuit de lidstaat van hervestiging naar andere lidstaten
kunnen volgen.
[Het asielagentschap van de Europese Unie] zal een rol spelen bij de tenuitvoerlegging van
het hervestigingskader, aangezien de lidstaten het agentschap zullen kunnen vragen hen bij te
staan om de technische samenwerking te coördineren en het delen van infrastructuur te
vergemakkelijken, in overeenstemming met het voorstel voor de oprichting van een
asielagentschap van de Europese Unie.
Het welslagen of falen van hervestiging is ook afhankelijk van een vroegtijdige, doeltreffende
en succesvolle integratie van hervestigde personen. Het op 7 juni 2016 gepresenteerde
actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen15 zal ook een bijdrage
leveren in dit verband. Een van de prioritaire acties van het plan bestaat erin maatregelen
voorafgaand aan vertrek/aankomst te nemen die zowel de nieuwkomers als de
gastgemeenschap ten goede komen. Deze maatregelen kunnen nuttig zijn voor alle personen
die op legale wijze naar de EU zijn gekomen, ongeacht hun beweegreden, maar kunnen met
name belangrijk zijn om vluchtelingen voor te bereiden op hervestiging.
Deze verordening moet worden toegepast onverminderd het bepaalde in Richtlijn 2004/38/EG
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de
burgers van de Unie en hun familieleden.
De inzet van verschillende beleidsmaatregelen en instrumenten om de diplomatieke,
technische en financiële samenwerking van de Unie met derde landen op het gebied van
migratiebeheer te versterken, is van bijzonder belang. Zoals aangekondigd in de mededeling
van de Commissie over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de
15
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Europese migratieagenda16 zal de Unie trachten partnerschappen te sluiten met cruciale derde
landen van herkomst en doorreis via een coherente aanpak op maat waarbij de Unie en haar
lidstaten op gecoördineerde wijze handelen. Met dit partnerschapskader moet onder andere
meer steun worden verleend aan mensen in nood in hun landen van herkomst en doorreis, en
een reëel perspectief op hervestiging in de Unie worden geboden om irreguliere en gevaarlijke
reizen te ontmoedigen en levens te redden. Met dit wetgevingsvoorstel wordt aangetoond dat
de EU vastbesloten is om de landen met de zwaarste migratiedruk te helpen en gevaarlijke
reizen te ontmoedigen door alternatieve legale mogelijkheden te bieden.
•

Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

Dit voorstel is in overeenstemming met het brede langetermijnbeleid inzake beter
migratiebeheer dat de Commissie heeft uiteengezet in de Europese migratieagenda, waarin de
politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker zijn uitgewerkt tot een reeks samenhangende en
elkaar onderling versterkende maatregelen die zijn gebaseerd op vier pijlers: een beperking
van de stimulansen voor irreguliere migratie, de beveiliging van de buitengrenzen en het
redden van levens, een krachtig asielbeleid en een nieuw beleid voor legale migratie.
Dit voorstel, waarbij verder uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling om het asielbeleid
van de Unie te versterken, moet worden beschouwd als een onderdeel van het bredere beleid
op EU-niveau voor de opbouw van een robuust en doeltreffend systeem voor duurzaam
migratiebeheer voor de toekomst.
2.

RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

•

Rechtsgrondslag

Dit voorstel maakt deel uit van de maatregelen die samen het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel vormen. Het beoogt bij te dragen aan het beheer van de instroom van onderdanen
van derde landen of staatloze personen die verzoeken om internationale bescherming, door te
voorzien in legale mogelijkheden voor internationale bescherming in partnerschap en in
samenwerking met derde landen. Het voorstel strekt ertoe een Uniekader voor hervestiging
vast te stellen met gemeenschappelijke procedures voor de toelating van onderdanen van
derde landen en staatloze personen die internationale bescherming nodig hebben, vanuit een
geselecteerd derde land waar zij als al dan niet binnenlands ontheemde verkeren, op het
grondgebied van de lidstaten, teneinde hun internationale bescherming te bieden. Het voorstel
is derhalve gebaseerd op artikel 78, lid 2, onder d), (gemeenschappelijke procedures), en g)
(partnerschap en de samenwerking met derde landen), VWEU. Deze rechtsgrondslag vereist
de gewone wetgevingsprocedure.
•

Variabele geometrie

Overeenkomstig de bepalingen van het aan het VWEU gehechte Protocol nr. 21 betreffende
de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht, nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deel aan de aanneming
door de Raad van overeenkomstig deel III, titel V, VWEU voorgestelde maatregelen. Binnen
16
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een termijn van drie maanden na de indiening van een voorstel of een initiatief kunnen het
Verenigd Koninkrijk en Ierland de Raad ervan in kennis stellen dat zij wensen deel te nemen
aan de aanneming en toepassing van de voorgestelde maatregelen, of te allen tijde na de
aanneming ervan, dat zij de maatregel aanvaarden.
Overeenkomstig de bepalingen van het aan het VWEU gehechte Protocol nr. 22 betreffende
de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming door de Raad van
overeenkomstig deel III, titel V, VWEU voorgestelde maatregelen. Denemarken kan te allen
tijde, overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen, de andere lidstaten mededelen dat het
alle geldende desbetreffende maatregelen die zijn vastgesteld op basis van titel V, VWEU,
volledig wenst toe te passen.
De Europese Gemeenschap heeft overeenkomsten gesloten met IJsland, Noorwegen,
Zwitserland en Liechtenstein waarbij deze landen bij het "Dublin/Eurodac-acquis" worden
betrokken. Dit voorstel houdt geen ontwikkeling in van het Dublin/Eurodac-acquis en de
geassocieerde staten zijn derhalve niet verplicht om, nadat het Europees Parlement en de Raad
deze verordening hebben aangenomen, de Commissie ervan in kennis te stellen dat zij deze
verordening aanvaarden. De geassocieerde staten kunnen evenwel besluiten vrijwillig deel te
nemen aan het bij deze verordening vastgestelde Uniekader voor hervestiging.
•

Subsidiariteit

Een zekere harmonisatie van de hervestigingspraktijken van de lidstaten maakt het
waarschijnlijker dat personen die in aanmerking komen voor hervestiging, niet zullen
weigeren te worden hervestigd in een bepaalde lidstaat in plaats van in een andere lidstaat.
Een dergelijke harmonisatie zou de Unie ook meer invloed geven ten aanzien van derde
landen in de beleids- en politieke dialoog en op het vlak van gedeelde verantwoordelijkheid
met derde landen die te maken hebben met een groot aantal ontheemden die internationale
bescherming nodig hebben en die uit die landen dan wel van elders afkomstig zijn. Gezien de
draagwijdte en de gevolgen van het Uniekader voor hervestiging kunnen deze doelstellingen
beter op het niveau van de Unie worden bereikt dan door de lidstaten alleen.
•

Evenredigheid

De vorm van een verordening en de inhoud ervan gaan niet verder dan wat nodig is om de
doelstellingen van het voorstel te bereiken, namelijk a) de verschillen tussen de nationale
hervestigingspraktijken en -procedures beperken, b) voorzien in de legale en veilige aankomst
op het grondgebied van de lidstaten voor onderdanen van derde landen of staatloze personen
die internationale bescherming nodig hebben, c) het risico van een grootschalige irreguliere
instroom van onderdanen van derde landen of staatloze personen op het grondgebied van de
lidstaten helpen beperken en zo de druk van spontane aankomsten op de asielstelsels van de
lidstaten verlichten, d) blijk geven van solidariteit met landen in regio's die te maken hebben
met een groot aantal ontheemden die internationale bescherming nodig hebben en die uit die
regio dan wel van elders afkomstig zijn, door de druk op deze landen te helpen verlichten, e)
de doelstellingen van het buitenlands beleid van de Unie helpen te verwezenlijken door de
invloed van de Unie op derde landen te vergroten en f) doeltreffend bijdragen tot algemene
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hervestigingsinitiatieven door in internationale fora en met derde landen met één stem te
spreken.
De inhoud bouwt voort op de ervaring met bestaande hervestigingsinitiatieven in het EUkader en de bestaande hervestigingspraktijken van de lidstaten, met name de operationele
standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van de in de verklaring EU-Turkije van 18
maart 2016 vervatte hervestigingsregeling met Turkije.
•

Keuze van het instrument

Er is gekozen voor een verordening om de mate van convergentie van de
hervestigingsprocedure af te stemmen op die van de asielprocedure, waarvoor eveneens een
verordening wordt voorgesteld. Voortbouwend op de bestaande hervestigingspraktijken van
de lidstaten, met name de operationele standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van de
in de verklaring van 18 maart 2016 vervatte hervestigingsregeling met Turkije, kan met een
verordening een grotere mate van convergentie van die hervestigingspraktijken worden
bereikt dan met een richtlijn, die niet rechtstreeks van toepassing is en aan de lidstaten de
vrijheid laat om de vorm en wijze van tenuitvoerlegging te kiezen. Deze grotere mate van
convergentie zal meer synergieën mogelijk maken bij de tenuitvoerlegging van het Uniekader
voor hervestiging en zal personen die in aanmerking komen voor hervestiging, ontmoedigen
om de hervestiging in een bepaalde lidstaat te weigeren, alsook secundaire stromen van
hervestigde personen ontmoedigen. Voorts zullen de jaarlijkse hervestigingsplannen van de
Unie en de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie, die essentieel zijn voor de
operationalisering van het Uniekader voor hervestiging, naar verwachting worden
goedgekeurd door de instellingen van de Unie, waarvoor een verordening het geschikte
instrument is.
3.

RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN DE BELANGHEBBENDEN

De lidstaten en geassocieerde staten, alsook de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties
voor vluchtelingen (UNHCR), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het
EASO zijn geraadpleegd in het kader van de zesde bijeenkomst van het forum hervestiging en
herplaatsing op 6 april 2016. Deze belanghebbenden zijn geraadpleegd op basis van een
discussiedocument dat aan hen was toegezonden vóór de vergadering.
Al deze belanghebbenden waren het eens over de noodzaak van grotere inspanningen om
veilige en legale mogelijkheden voor internationale bescherming in de Unie te bieden om
gevaarlijke en irreguliere aankomsten te vermijden. Tal van belanghebbenden wezen op de
verantwoordelijkheid van de Unie om een zichtbare rol op zich te nemen in de wereldwijde
hervestigingsinspanningen en op de behoefte aan meer coördinatie van de
hervestigingsinspanningen van de lidstaten.
Terwijl sommigen pleitten voor een juridisch bindend kader met een deelname van alle
lidstaten op basis van een gezamenlijke Europese hervestigingstoezegging en gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten op basis van een billijke verdeelsleutel, waren
anderen meer voorstander van vrijwillige toezeggingen door de lidstaten.
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Algemeen werd erkend dat hervestiging in bepaalde omstandigheden kan worden gebruikt als
hefboom in de beleids- en politieke dialoog met derde landen, eventueel ook door middel van
gerichte strategieën op maat.
Een aantal belanghebbenden herinnerde aan de besprekingen over de operationele
standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van de in de verklaring EU-Turkije van 18
maart 2016 vervatte hervestigingsregeling met Turkije en beraadde zich over de mogelijkheid
om een aantal elementen daarvan over te nemen in een gemeenschappelijke
hervestigingsaanpak van de Unie. Hoewel een aantal lidstaten voorstander was van de
mogelijkheid om infrastructuur te delen en gezamenlijke selectiemissies uit te voeren om de
kosten te beperken, waren de meesten tegen gezamenlijke regelingen, ook op het vlak van
veiligheidscontroles.
Veel belanghebbenden wezen op de bijzondere rol van de UNHCR in het proces, met name
wat betreft de identificatie van personen die in aanmerking komen voor hervestiging. Er werd
ook gepleit voor de mogelijkheid voor andere actoren, zoals het EASO en de IOM, om een
belangrijke rol te spelen bij de uitvoering van praktische regelingen.
Alle lidstaten wezen op het belang van financiering door de Unie ter ondersteuning van de
hervestigingsinspanningen.
•

Grondrechten

Dit voorstel doet geen afbreuk aan het recht op asiel en de bescherming tegen refoulement in
overeenstemming met de artikelen 18 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (hierna "het Handvest" genoemd). Bij de opzet van het
hervestigingsprogramma van de Unie, en met name bij de vaststelling van de
toelatingscriteria voor hervestiging in artikel 5 van het voorstel, alsook bij de vaststelling van
de hervestigingsprocedure in de artikelen 10 en 11 van het voorstel is naar behoren rekening
gehouden met de noodzaak om de rechten van het kind, het recht op een familie- en
gezinsleven en het in respectievelijk de artikelen 24, 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
recht op bescherming van persoonsgegevens te bevorderen en te eerbiedigen.
In dit verband moet bij de uitvoering en de toepassing van deze verordening en de op basis
daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen bijzondere aandacht worden besteed aan de in
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind neergelegde rechten en beginselen.
Ook in het licht van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) moet een
genderbewuste aanpak worden gevolgd bij de uitlegging en toepassing van deze verordening.
Het voorstel onderschrijft ook de algemene beginselen van gelijkheid en non-discriminatie,
aangezien het een uitdrukkelijk verbod op discriminatie voor de lidstaten bevat, onder meer
op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal,
godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale
minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid wanneer bij de
identificatie van de onderdanen van derde landen of staatloze personen rekening wordt

NL

9

NL

gehouden met sociale of culturele banden of andere kenmerken die de integratie in het
deelnemende land kunnen vergemakkelijken. Dit geldt niet wanneer een verschillende
behandeling noodzakelijk is voor de toepassing van de relevante bepalingen van een gerichte
hervestigingsregeling van de Unie en van de toelatingscriteria overeenkomstig artikel 5, onder
a) en b).
4.

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Voor elke in het kader van dit voorstel hervestigde persoon zullen de lidstaten die deelnemen
aan Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) recht hebben op
10 000 EUR uit de begroting van de Unie. Het maximale totaalaantal jaarlijks in de Unie te
hervestigen personen zal worden vastgesteld aan de hand van uitvoeringshandelingen van de
Raad voor de vaststelling van jaarlijkse hervestigingsplannen.
Het begrotingsjaar 2017 moet worden beschouwd als een overgangsjaar tussen de
hervestigingsregeling in het kader van de conclusies van 20 juli 2015 betreffende het
hervestigen middels multilaterale en nationale regelingen van 22 504 personen die duidelijk
internationale bescherming nodig hebben, samen met geassocieerde staten, en de
inwerkingtreding van dit voorstel. De gevolgen voor de begroting voor 2017 zouden
bijgevolg beperkter moeten zijn dan voor de daaropvolgende jaren.
5.

OVERIGE ELEMENTEN

•

Toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel

Het voorstel voorziet in een Uniekader voor hervestiging voor de jaarlijkse hervestiging van
een aantal onderdanen van derde landen of staatloze personen op het grondgebied van de
lidstaten.
Het moet de Unie in staat stellen te voorzien in de legale en veilige aankomst voor
onderdanen van derde landen of staatloze personen die internationale bescherming nodig
hebben, bijdragen tot een vermindering van het risico van een grootschalige irreguliere
instroom, op het grondgebied van de lidstaten, van onderdanen van derde landen of staatloze
personen die internationale bescherming nodig hebben, en bijdragen aan internationale
hervestigingsinitiatieven.
In dit wetgevingsvoorstel worden de essentiële elementen van het kader vastgesteld, zoals
gemeenschappelijke EU-regels inzake de toelating van onderdanen van derde landen via
hervestiging, met inbegrip van de regels inzake de toelatingscriteria en uitsluitingsgronden, de
standaardprocedures voor alle stadia van het hervestigingsproces, de aan hervestigde personen
toe te kennen status, de besluitvormingsprocedures om eenvormige voorwaarden voor de
uitvoering van het kader te waarborgen en de financiële ondersteuning van de
hervestigingsinspanningen van de lidstaten. De tenuitvoerlegging ervan zal onder andere de
opstelling van jaarlijkse hervestigingsplannen van de Unie door middel van
uitvoeringshandelingen van de Raad omvatten en de vaststelling van gerichte
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hervestigingsregelingen van de Unie door middel van uitvoeringshandelingen van de
Commissie.
De belangrijkste elementen van het voorstel worden hieronder weergegeven.
–

Hervestiging

Hervestiging betekent het toelaten van onderdanen van derde landen die internationale
bescherming nodig hebben en die als ontheemde verkeren binnen of buiten het land waarvan
zij de nationaliteit hebben, tot het grondgebied van de lidstaten, met het oog op de verlening
van internationale bescherming. Hetzelfde geldt voor staatloze personen die internationale
bescherming nodig hebben en die als ontheemde verkeren binnen of buiten het land waar zij
vroeger gewoonlijk verbleven.
–

Regio’s of derde landen van waaruit hervestiging moet plaatsvinden

In de uitvoeringshandelingen voor de vaststelling van gerichte hervestigingsregelingen van de
Unie en de jaarlijkse hervestigingsplannen van de Unie dienen de Commissie en de Raad bij
de vaststelling van de regio's of derde landen van waaruit de hervestiging moet plaatsvinden,
rekening te houden met een aantal factoren die een indicator zijn voor de situatie van
personen die bescherming nodig hebben, de landen van waaruit hervestiging moet
plaatsvinden en het aantal personen dat internationale bescherming nodig heeft en als
ontheemde in de specifieke regio’s of derde landen verkeert. Een doeltreffende samenwerking
van derde landen met de Unie op het gebied van migratie en asiel is een belangrijk element
waarop de Commissie haar besluit zal baseren. Deze samenwerking moet tot uiting komen in
de inspanningen van derde landen ter beperking van het aantal onderdanen van derde landen
of staatloze personen dat op irreguliere wijze de grenzen van de Unie overschrijdt vanuit het
eigen grondgebied, in hun samenwerking met de Unie op het gebied van overname en
terugkeer van onderdanen van derde landen of staatloze personen die irregulier op het
grondgebied van de lidstaten verblijven, en in een uitbreiding van hun capaciteit voor de
opvang en bescherming van personen die internationale bescherming nodig hebben, onder
andere door de ontwikkeling van een doeltreffend asielstelsel.
–

Te hervestigen personen

In dit wetgevingsvoorstel worden toelatingscriteria (artikel 5) en uitsluitingsgronden
(artikel 6) vastgesteld voor personen die in aanmerking kunnen komen voor hervestiging.
Bovendien moet worden voldaan aan het vereiste dat de betrokkene onder het
toepassingsgebied valt van elke gerichte door middel van een uitvoeringshandeling van de
Commissie vastgestelde hervestigingsregeling van de Unie. Dit voorstel verleent niet het recht
om te worden toegelaten tot het grondgebied van de lidstaten met het oog op de verlening van
internationale bescherming.
(a)

Wie komt in aanmerking?

In de mogelijkheid tot hervestiging wordt voorzien voor onderdanen van derde landen of
staatloze personen die niet alleen als ontheemde in een ander land verkeren maar ook in hun
eigen land ontheemd zijn geraakt, uit gegronde vrees voor vervolging of omdat er gegronde
redenen zijn om aan te nemen dat ze een reëel risico zouden lopen op ernstige schade.
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Personen die behoren tot minstens een van de volgende kwetsbaarheidscategorieën - vrouwen
en meisjes die gevaar lopen; kinderen en jongeren die gevaar lopen, inclusief niet-begeleide
kinderen; overlevenden van geweld en/of martelingen, ook op grond van geslacht; personen
met medische behoeften of een handicap; personen die juridische en/of fysieke bescherming
nodig hebben, en personen die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn - dienen in aanmerking te
komen voor hervestiging in het kader van gerichte hervestigingsregelingen van de Unie.
Personen die familiebanden hebben met onderdanen van derde landen of staatloze personen,
of burgers van de Unie die legaal in een lidstaat verblijven of die te hunnen laste zijn, dienen
eveneens in aanmerking te komen. Door de opneming van sociaaleconomisch kwetsbare
personen en personen met familiebanden worden de klassieke categorieën voor hervestiging
zoals die doorgaans worden toegepast na verwijzing door de UNHCR, verruimd en wordt de
aanpak gevolgd die is overeengekomen in de operationele standaardprocedures voor de
tenuitvoerlegging van de in de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 vervatte
hervestigingsregeling met Turkije.
(b)

Uitsluiting

De lidstaten mogen geen onderdanen van derde landen of staatloze personen hervestigen die
niet voldoen aan de toelatingscriteria of voor wie een verplichte uitsluitingsgrond geldt.
De verplichte uitsluitingsgronden omvatten: a) de uitsluitingsgronden van de verordening
inzake asielnormen17 - die welke gelden voor personen die anderszins in aanmerking komen
voor subsidiaire bescherming, moeten ook gelden voor personen die als vluchteling kunnen
worden erkend; b) de gronden voor weigering van toegang aan de grens18; c) de gronden voor
niet-verlenging of intrekking van een verblijfsvergunning overeenkomstig de verordening
inzake asielnormen.
Personen die gedurende de laatste vijf jaar vóór de hervestiging op irreguliere wijze zijn
binnengekomen, irregulier verbleven hebben of geprobeerd hebben irregulier binnen te komen
op het grondgebied van de lidstaten, dienen eveneens te worden uitgesloten. Voorts dienen
ook personen van hervestiging te worden uitgesloten die reeds zijn hervestigd door een andere
lidstaat in het kader van een gerichte hervestigingsregeling van de Unie of van de uitvoering
van de bestaande hervestigingsinitiatieven van de Unie. Uitsluiting geldt ook voor onderdanen
van derde landen en staatloze personen die een lidstaat in de laatste vijf jaar vóór de
hervestiging heeft geweigerd te hervestigen.
Op grond van de facultatieve uitsluitingsgrond mogen lidstaten de hervestiging van
onderdanen van derde landen of staatloze personen weigeren voor wie op het eerste gezicht
een van de in artikel 6, lid 1, onder a) of b) genoemde uitsluitingsgronden geldt.
De lidstaten kunnen voorzien in voorafgaandelijk overleg alvorens de uitsluitingsgronden toe
te passen.
–
17
18
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Dit voorstel voorziet in gemeenschappelijke standaardprocedures die voortbouwen op de
ervaring van de lidstaten op het gebied van hervestiging en op de normen die zij daarbij
hanteren, waaronder de operationele standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van de in
de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 vervatte hervestigingsregeling met Turkije. Het
Uniekader voor hervestiging moet voorzien in twee soorten standaardprocedures voor
hervestiging: een gewone en een versnelde hervestigingsprocedure. In elke gerichte
hervestigingsregeling van de Unie zal worden vastgesteld welke procedurele
standaardvoorschriften op de uitvoering daarvan van toepassing dienen te zijn.
(a)

Gewone procedure

De gewone procedure sluit aan bij de hervestigingsnormen en -praktijken die doorgaans
worden toegepast door de lidstaten. Ze berust op de vaststelling van een volledige
vluchtelingenstatus in het derde land, waarbij de lidstaten aan de hervestigde onderdanen van
derde landen of staatloze personen bij voorkeur de vluchtelingenstatus, of anders de
subsidiaire status toekennen. De procedure moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, en
uiterlijk binnen acht maanden nadat de lidstaten de onderdanen van derde landen of de
staatloze personen hebben geregistreerd. Deze termijn kan met vier maanden worden
verlengd.
Hieronder worden de verschillende stappen van de procedure in detail weergegeven.
De lidstaten identificeren personen ten aanzien van wie zij de hervestigingsprocedure willen
uitvoeren, hetzij na verwijzing door de UNHCR of, in voorkomend geval, door het
[asielagentschap van de Europese Unie] of relevante internationale instanties, of door de
lidstaten zelf, zonder een dergelijke verwijzing. Wanneer de lidstaten hun identificatie baseren
op een verwijzing van een van deze entiteiten, kunnen zij hen verzoeken om een volledige
beoordeling om na te gaan of de onderdanen van derde landen of de staatloze personen
voldoen aan de eisen voor een specifieke gerichte hervestigingsregeling van de Unie, en of ze
onder een van de in artikel 5, onder b), i), vastgestelde kwetsbaarheidscategorieën vallen. In
het geval van een verwijzing door de UNHCR kunnen de lidstaten de UNHCR bovendien
verzoeken om een volledige beoordeling om na te gaan of de personen die naar hen zijn
verwezen, als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 1951 kunnen worden
erkend.
Na registratie van de onderdanen van derde landen of de staatloze personen ten aanzien van
wie zij de hervestigingsprocedure willen uitvoeren, beoordelen de lidstaten of deze personen
voldoen aan de toelatingscriteria van artikel 5 en of zij niet zijn uitgesloten krachtens de in
artikel 6, lid 1, genoemde gronden.
In geval van een positief besluit kennen de lidstaten aan de te hervestigen personen de
vluchtelingenstatus of de status van subsidiaire bescherming toe. Het besluit tot toekenning
van de vluchtelingenstatus of de status van subsidiaire bescherming heeft dezelfde werking
als een besluit tot toekenning van de vluchtelingenstatus of de status van subsidiaire
bescherming als bedoeld in de artikelen 13 en 19 van de verordening [inzake asielnormen],
zodra de betrokkene op het grondgebied van een lidstaat is aangekomen.
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Na een positief besluit zijn de lidstaten bereid alle regelingen te treffen die nodig zijn voor het
vertrek van de onderdanen van derde landen of de staatloze personen en bieden zij een
oriëntatieprogramma vóór vertrek aan om een snelle, vlotte en doeltreffende integratie in het
gastland te vergemakkelijken.
Alle voor de hervestigingsprocedure verzamelde persoonsgegevens dienen gedurende
maximaal vijf jaar vanaf de datum van hervestiging te worden opgeslagen. Deze periode
wordt noodzakelijk geacht om de lidstaten de mogelijkheid te bieden onderdanen van derde
landen of staatloze personen die reeds zijn hervestigd door één lidstaat, of die in de loop van
de laatste vijf jaar hervestiging naar een lidstaat weigerden, uit te sluiten van hervestiging,
zoals bepaald in dit voorstel.
Vanaf het moment dat de persoon ten aanzien van wie een positief besluit is genomen, op het
grondgebied van de lidstaten aankomt, dienen de in het asielacquis opgenomen bepalingen
inzake de inhoud van internationale bescherming van toepassing te zijn, met inbegrip van de
in de Dublinverordening opgenomen regels die secundaire bewegingen van begunstigden van
internationale bescherming moeten voorkomen19, en de in de richtlijn langdurig ingezetenen,
zoals gewijzigd bij de verordening inzake asielnormen, opgenomen regels20.
Hervestiging moet de voorkeur krijgen boven internationale bescherming op het grondgebied
van de lidstaten, en mag geen doublure vormen met een asielprocedure. Bijgevolg zijn
verzoeken om internationale bescherming van personen die via een gewone procedure worden
hervestigd en voor wie een volledige beoordeling van hun erkenning als vluchteling en als
begunstigde van subsidiaire bescherming is verricht, niet ontvankelijk.
(b)

Versnelde procedure

De versnelde procedure sluit aan bij de aanpak die is overeengekomen in de operationele
standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van de in de verklaring EU-Turkije van 18
maart 2016 vervatte hervestigingsregeling met Turkije. Deze procedure wordt toegepast
wanneer er specifieke humanitaire gronden zijn of wanneer dringend juridische of fysieke
bescherming nodig is waardoor een snelle toelating van onderdanen van derde landen of
staatloze personen op het grondgebied van de lidstaten gerechtvaardigd is. Een dergelijke
procedure moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, en uiterlijk binnen vier maanden
vanaf het ogenblik dat de lidstaten de onderdanen van derde landen of de staatloze personen
hebben geregistreerd. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd. Hoewel
hetzelfde niveau van veiligheidscontroles geldt als bij de gewone procedure, dient bij de
beoordeling van de behoefte aan internationale bescherming van onderdanen van derde landen
of staatloze personen uitsluitend te worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor
subsidiaire bescherming, zonder na te gaan of zij in aanmerking komen voor de
vluchtelingenstatus.

19
20
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Artikel 34, lid 3, van Verordening (EU) nr. XXX/XXX (Dublinverordening).
Artikel 44 van Verordening (EU) nr. XXX/XXX (verordening inzake asielnormen).
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Anders dan bij de gewone procedure moeten personen die worden hervestigd via de versnelde
procedure, zonder dat wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor de
vluchtelingenstatus, na toelating tot de lidstaat van hervestiging kunnen verzoeken om
internationale bescherming. De lidstaat waar de persoon is hervestigd, is verantwoordelijk
voor de behandeling van een dergelijk verzoek. In de verordening inzake asielprocedures
moet worden bepaald dat de lidstaten de begrippen eerste land van asiel en veilig derde land
niet toepassen bij de behandeling van het verzoek21.
(c)

Gedelegeerde bevoegdheden om de standaardprocedures te wijzigen

Er moet worden voorzien in een zekere flexibiliteit om de standaardprocedure aan te passen
teneinde rekening te houden met de specifieke omstandigheden van een derde land van
waaruit hervestiging moet plaatsvinden in het kader van een specifieke gerichte
hervestigingsregeling van de Unie. Door middel van gedelegeerde handelingen
overeenkomstig de procedure van artikel 11 wordt de Commissie gemachtigd om zo nodig
niet-essentiële elementen aan de procedure toe te voegen.
–

Besluitvormingsprocedures

Dit voorstel voorziet in een kader dat bedoeld is om de wijze waarop de Unie toezeggingen
inzake hervestiging ten uitvoer zal leggen, te structureren. Om te kunnen inspelen op
veranderende migratiestromen en veranderende internationale omstandigheden, wordt een
aantal variabele elementen, zoals de omvang van de hervestiging en de specifieke derde
landen of regio's van waaruit hervestiging moet plaatsvinden, evenwel niet vastgelegd in het
kader.
(a)

Comité op hoog niveau inzake hervestiging

Er zal een door de Commissie voorgezeten comité op hoog niveau inzake hervestiging
worden opgericht om politieke sturing te geven aan de tenuitvoerlegging van het Uniekader
voor hervestiging.
Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten
zullen zitting hebben in het comité, evenals vertegenwoordigers van IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland indien deze geassocieerde staten kenbaar hebben gemaakt te
willen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van het jaarlijkse Uniekader voor
hervestiging. [Het asielagentschap van de Europese Unie], de UNHCR en de IOM kunnen
ook worden uitgenodigd.
(b)

Uitvoeringshandeling van de Raad voor de vaststelling van een jaarlijks
hervestigingsplan van de Unie

De Raad wordt door middel van een uitvoeringshandeling op voorstel van de Commissie
gemachtigd een jaarlijks hervestigingsplan van de Unie voor het volgende jaar vast te stellen
met daarin het maximale totaalaantal te hervestigen personen en een uitsplitsing per lidstaat.
In het jaarplan moeten ook de algemene geografische prioriteiten voor hervestiging worden
21
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aangegeven. Bij de aanneming van dergelijke besluiten dient de Raad ten volle rekening te
houden met de besprekingen binnen het comité op hoog niveau inzake hervestiging over de
tenuitvoerlegging van het Uniekader voor hervestiging.
Gezien het belangrijke verband tussen het aantal naar de lidstaten hervestigde personen en de
begroting van de Unie dient de Commissie haar voorstel voor het jaarlijkse hervestigingsplan
van de Unie, gelet op de financiële gevolgen ervan, tegelijk te presenteren met haar voorstel
over het ontwerp van jaarlijkse begroting van de Unie. De Raad moet snel kunnen reageren en
binnen twee maanden een uitvoeringshandeling kunnen vaststellen. Hoewel bij dit
wetgevingsvoorstel geen financieel memorandum is gevoegd, zal de verordening financiële
gevolgen hebben, afhankelijk van het totale aantal jaarlijks te hervestigen personen.
(c)

Uitvoeringshandeling van de Commissie voor de vaststelling van een gerichte
hervestigingsregeling van de Unie

De Commissie wordt gemachtigd om elk jaar een of meer gerichte hervestigingsregelingen
van de Unie vast te stellen. Dit moet zo spoedig mogelijk na de vaststelling van en in
overeenstemming met het door de Raad goedgekeurde jaarlijkse hervestigingsplan van de
Unie gebeuren, en rekening houdend met de besprekingen binnen het comité op hoog niveau
inzake hervestiging. Gedurende de periode waarop het jaarlijkse hervestigingsplan van de
Unie betrekking heeft, kan de Commissie één of meer gerichte hervestigingsregelingen van de
Unie vaststellen.
Voor elke gerichte hervestigingsregeling van de Unie zal de Commissie een uitvoerige
motivering geven, evenals het precieze aantal van het totale aantal te hervestigen personen en
de deelname van de lidstaten, zoals aangegeven in het jaarlijkse hervestigingsplan van de
Unie, alsmede een beschrijving van de doelgroep(en) van te hervestigen onderdanen van
derde landen of staatloze personen, en een specifieke geografische regio vaststellen die een of
meer derde landen bestrijkt van waaruit hervestiging zal plaatsvinden. De specifieke
geografische prioriteiten voor hervestiging zullen worden gekozen in overeenstemming met
artikel 4 van het wetgevingsvoorstel, rekening houdend met het jaarlijkse hervestigingsplan
en de mogelijke rol van hervestiging bij een aanpak op maat met derde landen met het oog op
beter migratiebeheer, zoals vastgesteld in de mededeling van de Commissie van 7 juni 2016
over de invoering van een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de
Europese migratieagenda22.
Voor elke gerichte hervestigingsregeling van de Unie zal ook een begindatum en duur worden
aangegeven, alsook de standaardprocedure voor hervestiging die van toepassing zal zijn. Een
gewone procedure moet worden beschouwd als de norm, tenzij een versnelde procedure
aangewezen is op humanitaire gronden of wanneer dringend juridische of fysieke
bescherming nodig is.
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Hervestiging is een activiteit die wordt verricht in partnerschap, en samenwerking tussen
diverse belanghebbenden is essentieel, ook met de derde landen van waaruit hervestiging
plaatsvindt. Met het oog op synergieën kan worden gedacht aan samenwerking met andere
derde landen die vanuit dezelfde regio hervestigen als de lidstaten. Gelet op de expertise van
de UNHCR wat betreft het bevorderen van de verschillende vormen van toelating van
onderdanen die internationale bescherming nodig hebben, vanuit derde landen waar zij als
ontheemden verblijven, tot staten die bereid zijn hen toe te laten, zal de UNHCR een
belangrijke rol blijven spelen bij de hervestiging in het kader van dit voorstel.
Overeenkomstig [de nieuwe verordening inzake Asielagentschap van de Europese Unie] kan
[het asielagentschap van de Europese Unie] de lidstaten ondersteunen door hun onderlinge
technische samenwerking te coördineren, hen te helpen bij de tenuitvoerlegging van gerichte
hervestigingsregelingen van de Unie en het delen van infrastructuur te vergemakkelijken.
Voor de uitvoering van praktische regelingen, zoals oriëntatieprogramma’s vóór vertrek, fitto-travel medische controles en reis- en andere praktische regelingen, kunnen de lidstaten ook
andere partners zoals de IOM of maatschappelijke organisaties om hulp vragen.
–

Geassocieerde staten

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de tenuitvoerlegging van de jaarlijkse hervestigingsplannen. Wanneer zij kenbaar hebben
gemaakt daaraan te willen deelnemen, zullen hun vertegenwoordigers worden uitgenodigd om
de vergaderingen van het comité op hoog niveau inzake hervestiging bij te wonen. De
belangrijkste elementen van deze verordening, met name die welke betrekking hebben op de
hervestigingsprocedure en de rechten en plichten van hervestigde personen, dienen hierbij
naar behoren in aanmerking te worden genomen.
–

Financiële steun

De lidstaten die deelnemen aan Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie
(AMIF), zullen recht hebben op een vast bedrag van 10 000 EUR uit de begroting van de
Unie voor iedere persoon die zij hervestigen, ongeacht of een gewone of versnelde procedure
is gevolgd. De lidstaten mogen deze middelen slechts ontvangen wanneer de hervestiging
plaatsvindt via het Uniekader voor hervestiging. Hervestigingen in het kader van nationale
hervestigingsregelingen buiten dit kader zullen niet uit de begroting van de Unie worden
gefinancierd.
–

Evaluatie en herziening

De Commissie brengt geruime tijd voor de herziening van deze verordening bij het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing ervan. Het tijdschema voor de herziening
van dit wetgevingsvoorstel moet worden afgestemd op dat van Verordening (EU)
nr. 516/2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie vanwege het
nauwe verband tussen beide handelingen.
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De door de lidstaten aan het asielagentschap van de Europese Unie verstrekte informatie over
het aantal onderdanen van derde landen dat wekelijks daadwerkelijk wordt hervestigd, moet
worden meegenomen in de evaluatie.
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2016/0225 (COD)
Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid
2, onder d) en g),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité23,
Gezien het advies van het Comité van de Regio's24,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 10 oktober 2014
werd onderkend dat "[h]oewel rekening moet worden gehouden met de inspanningen
van de lidstaten die te maken krijgen met migratiestromen, [...] alle lidstaten op een
billijke en evenwichtige manier [tot hervestiging moeten] bijdragen [...]."25

(2)

In haar mededeling over de Europese migratieagenda26 van 13 mei 2015 heeft de
Commissie gewezen op de behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak om
ontheemden die bescherming nodig hebben, bescherming te bieden door middel van
hervestiging.

(3)

Op 8 juni 2015 richtte de Commissie tot de lidstaten een aanbeveling voor een
Europese hervestigingsregeling27 op basis van een eerlijke verdeelsleutel. Hierop
volgden de conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, van 20 juli 2015, betreffende het hervestigen middels
multilaterale en nationale regelingen van 22 504 personen die duidelijk internationale
bescherming behoeven28. De hervestigingsplaatsen werden verdeeld over de lidstaten
en de geassocieerde Dublinstaten volgens de in de bijlage bij de conclusies
opgenomen toezeggingen.

(4)

Op 15 december 2015 richtte de Commissie tot de lidstaten en de geassocieerde staten
een aanbeveling inzake een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden
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met Turkije29, waarin zij voorstelde dat de deelnemende staten personen zouden
toelaten die door het conflict in Syrië ontheemd zijn geraakt en internationale
bescherming behoeven. Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 treedt
een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden in werking, zodra de
irreguliere grensoverschrijdingen tussen Turkije en de EU ten einde lopen of ten
minste aanzienlijk en duurzaam zijn verminderd. De lidstaten zullen op vrijwillige
basis aan deze regeling bijdragen.
(5)

Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zouden alle nieuwe irreguliere
migranten die vanaf 20 maart 2016 vanuit Turkije oversteken naar de Griekse eilanden
naar Turkije worden teruggestuurd. Voor elke Syriër die vanaf de Griekse eilanden
naar Turkije wordt teruggestuurd, zal een andere Syriër vanuit Turkije in de EU
worden hervestigd, met inachtneming van de kwetsbaarheidscriteria van de VN. In
mei 2016 bereikten de lidstaten en de geassocieerde Dublinstaten een consensus over
operationele standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging van deze
hervestigingsregeling.

(6)

Op 6 april 2016 stelde de Commissie een mededeling vast, getiteld "Naar een
hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en een verbetering van de
legale mogelijkheden om naar Europa te komen"30, waarin zij een voorstel voor een
gestructureerd hervestigingssysteem aankondigde dat als kader voor het beleid van de
Unie inzake hervestiging zou fungeren en in een gemeenschappelijke aanpak zou
voorzien voor de veilige en legale binnenkomst in de EU van personen die
internationale bescherming nodig hebben.

(7)

Op 12 april 2016 heeft het Europees Parlement een resolutie over de situatie in het
Middellandse Zeegebied en de behoefte aan een holistische EU-aanpak van migratie31
aangenomen, waarin het onderstreept dat er een permanent, voor de hele Unie geldend
hervestigingsprogramma nodig is, dat voorziet in hervestiging van een beduidend
aantal vluchtelingen ten opzichte van het totale aantal vluchtelingen dat bescherming
zoekt in de EU.

(8)

Er dient, in het verlengde van de bestaande initiatieven, een stabiel en betrouwbaar
Uniekader te worden opgezet voor het hervestigen van personen die internationale
bescherming nodig hebben, overeenkomstig de jaarlijkse hervestigingsplannen van de
Unie en de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie waarmee gestalte wordt
gegeven aan de concrete toezeggingen van de lidstaten.

(9)

Een dergelijk kader is nodig als onderdeel van een goed beheerd migratiebeleid, dat
verschillen tussen de nationale hervestigingspraktijken en -procedures beperkt,
voorziet in de legale en veilige aankomst op het grondgebied van de lidstaten voor
onderdanen van derde landen en staatloze personen die internationale bescherming
nodig hebben, het risico van een grootschalige irreguliere instroom van onderdanen
van derde landen en staatloze personen op het grondgebied van de lidstaten helpt
beperken en zo de druk van spontane aankomsten op de asielstelsels van de lidstaten
verlicht, blijk geeft van solidariteit met landen in regio's die te maken hebben met een
groot aantal ontheemden die internationale bescherming nodig hebben en die uit
diezelfde regio dan wel van elders afkomstig zijn door de druk op deze landen te
helpen verlichten, de doelstellingen van het buitenlands beleid van de Unie helpt te
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verwezenlijken door de invloed van de Unie op derde landen te vergroten, en
doeltreffend bijdraagt tot mondiale hervestigingsinitiatieven door op internationale
fora en met derde landen met één stem te spreken.

NL

(10)

Teneinde het risico van een grootschalige irreguliere instroom van onderdanen van
derde landen en staatloze personen op het grondgebied van de lidstaten te helpen
beperken, solidariteit te betonen met landen in regio's die te maken hebben met een
groot aantal ontheemden die internationale bescherming nodig hebben en die uit
diezelfde regio dan wel van elders afkomstig zijn door te helpen de druk op deze
landen te verlichten, en teneinde de doelstellingen van het buitenlands beleid van de
Unie te helpen verwezenlijken, dienen de regio's of derde landen van waaruit
hervestiging moet plaatsvinden, te passen binnen een aanpak op maat met derde
landen met het oog op een beter beheer van migratie, als bedoeld in de mededeling van
de Commissie van 7 juni 2016 over een nieuw partnerschapskader met derde landen in
het kader van de Europese migratieagenda32.

(11)

Teneinde de verschillen tussen de nationale praktijken en procedures inzake
hervestiging te verkleinen, dienen gemeenschappelijke standaardprocedures en
gemeenschappelijke toelatingscriteria en uitsluitingsgronden voor de selectie te
worden vastgesteld, alsmede een gemeenschappelijke, aan hervestigde personen te
verlenen beschermingsstatus.

(12)

De gemeenschappelijke standaardprocedures dienen voort te bouwen op de ervaring
van de lidstaten op het gebied van hervestiging en op de normen die zij daarbij
hanteren, met name de operationele standaardprocedures voor de tenuitvoerlegging
van de in de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 vervatte hervestigingsregeling
met Turkije. Het Uniekader voor hervestiging dient te voorzien in het gebruik van
twee soorten standaardprocedures voor hervestiging.

(13)

Beide soorten procedures omvatten de volgende fasen: identificatie, registratie,
beoordeling en besluit.

(14)

Er dient een gewone procedure te worden vastgesteld voor een volledige beoordeling
van de behoefte aan internationale bescherming van onderdanen van derde landen of
staatloze personen.

(15)

Ook dient een versnelde procedure te worden vastgesteld, waarvan de controles van
hetzelfde veiligheidsniveau zijn als die van de gewone procedure. Bij de versnelde
procedure dient bij de beoordeling van de behoefte aan internationale bescherming van
onderdanen van derde landen of staatloze personen echter uitsluitend te worden
beoordeeld of zij in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, zonder na te
gaan of zij in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus.

(16)

De hervestigingsprocedure dient zo snel mogelijk te worden afgerond, teneinde
personen die internationale bescherming nodig hebben, ervan te weerhouden de
Europese Unie op irreguliere wijze binnen te komen om bescherming te vragen.
Tegelijkertijd dient deze procedure ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoende tijd
hebben om elk geval volledig en naar behoren te onderzoeken. De uiterste termijnen
dienen overeen te komen met hetgeen nodig is om de verschillende soorten
beoordelingen te verrichten voor de gewone en de versnelde procedure.
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(17)

De voor de hervestigingsprocedure verzamelde persoonsgegevens dienen gedurende
maximaal vijf jaar vanaf de dag van hervestiging te worden bewaard. Aangezien
onderdanen van derde landen of staatloze personen die reeds door één lidstaat zijn
hervestigd of die gedurende de laatste vijf jaar hervestiging naar een lidstaat
weigerden, van hervestiging naar een andere lidstaat dienen te worden uitgesloten,
dient de opslag van persoonsgegevens, waaronder vingerafdrukken en
gezichtsopnamen, gedurende die periode noodzakelijk te worden geacht.

(18)

De keuze van de hervestigingsprocedure dient voor elke gerichte hervestigingsregeling
van de Unie te worden gemaakt. Een versnelde procedure kan aangewezen zijn op
humanitaire gronden of wanneer dringend juridische of fysieke bescherming nodig is.

(19)

Er is geen subjectief recht op hervestiging.

(20)

Om de regels voor de bij gerichte hervestigingsregelingen van de Unie toe te passen
procedure te kunnen aanvullen, dient de Commissie te worden gemachtigd
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie handelingen vast te stellen om de procedure aan te passen aan de
omstandigheden in het derde land van waaruit de hervestiging plaatsvindt, teneinde de
rol vast te stellen die dat derde land in de procedure speelt. Het is van bijzonder belang
dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden zorgt voor passende
raadpleging, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven
van 13 april 201633. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de
Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

(21)

Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van het Uniekader
voor hervestiging, dienen uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad te worden verleend
voor het vaststellen van het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie, met daarin het
maximaal te hervestigen aantal personen, de details inzake de deelname van de
lidstaten aan het plan en hun respectieve bijdragen aan het totale aantal te hervestigen
personen, alsmede de algemene geografische prioriteiten.

(22)

Deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend op grond van een voorstel van de
Commissie inzake het maximale te hervestigen aantal personen en de algemene
geografische prioriteiten. De Commissie dient haar voorstel tegelijk te presenteren met
haar voorstel voor het ontwerp van de jaarlijkse begroting van de Unie. De Raad dient
ernaar te streven het voorstel binnen twee maanden goed te keuren. De Commissie en
de Raad dienen rekening te houden met de besprekingen binnen het comité op hoog
niveau inzake hervestiging.

(23)

Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van het Uniekader
voor hervestiging, dient de Commissie de bevoegdheid te worden verleend om
gerichte hervestigingsregelingen van de Unie vast te stellen, met daarin het precieze
aantal van het totale aantal te hervestigen personen en de deelname van de lidstaat,
overeenkomstig het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie. Die bevoegdheid moet
worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees
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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 controleren34. De
onderzoeksprocedure dient te worden gebruikt voor het vaststellen van gerichte
hervestigingsregelingen van de Unie, aangezien deze regelingen aanzienlijke gevolgen
hebben. De Commissie dient na de goedkeuring van het jaarlijkse hervestigingsplan
van de Unie en telkens wanneer dit nodig is gedurende de periode waarop het
jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie betrekking heeft, zo snel mogelijk gerichte
hervestigingsregelingen van de Unie vast te stellen. De Commissie dient rekening te
houden met de besprekingen binnen het comité op hoog niveau inzake hervestiging.
(24)

In elke gerichte hervestigingsregeling van de Unie dient te worden vastgesteld welke
procedurele standaardvoorschriften op de uitvoering daarvan van toepassing dienen te
zijn. Daarnaast dienen er regelingen voor lokale samenwerking in te worden
opgenomen, voor zover zulks bevorderlijk is voor de uitvoering van deze regelingen.

(25)

Hervestigde personen dient internationale bescherming te worden verleend. De in het
asielacquis opgenomen bepalingen inzake de inhoud van internationale bescherming
dienen van toepassing te zijn vanaf het moment waarop hervestigde personen op het
grondgebied van de lidstaten aankomen, met inbegrip van de regels die begunstigden
van internationale bescherming moeten weerhouden van secundaire bewegingen.

(26)

Overeenkomstig het voorstel van de Commissie voor een verordening tot vaststelling
van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor
de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land of een
staatloze persoon bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)35 dient,
teneinde alle inspanningen van elke lidstaat in aanmerking te nemen, voor de
berekening van het door de Commissie voorgestelde corrigerende
toewijzingsmechanisme het daadwerkelijk naar een lidstaat hervestigde aantal
personen te worden opgeteld bij het aantal verzoeken om internationale bescherming.

(27)

Gelet op de expertise van de UNHCR wat betreft het bevorderen van de verschillende
vormen van toelating van onderdanen die internationale bescherming nodig hebben,
vanuit derde landen waar zij als ontheemde verblijven, tot lidstaten die bereid zijn hen
toe te laten, dient de UNHCR een belangrijke rol te blijven spelen bij de
hervestigingsinspanningen in het kader van het Uniekader voor hervestiging. Behalve
de UNHCR dient ook andere internationale actoren, zoals de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM), te worden verzocht om de lidstaten bij te staan bij
de tenuitvoerlegging van het Uniekader voor hervestiging.

(28)

[Het Asielagentschap van de Europese Unie] dient de lidstaten overeenkomstig zijn
mandaat bij te staan bij de tenuitvoerlegging van het Uniekader voor hervestiging.

(29)

Er dient een comité op hoog niveau inzake hervestiging te worden opgericht voor
breed overleg met alle belanghebbenden over de tenuitvoerlegging van het Uniekader
voor hervestiging.

(30)

De hervestigingsinspanningen die de lidstaten leveren uit hoofde van deze
verordening, dienen te worden ondersteund met toereikende financiering uit de
begroting van de Unie. Teneinde de hervestigingsregelingen naar behoren en
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duurzaam te laten functioneren, dienen er wijzigingen te worden aangebracht in
Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad36.
(31)

Deze verordening laat onverlet dat de lidstaten nationale hervestigingsregelingen die
de doelstellingen van de Unie uit hoofde van deze verordening niet in gevaar brengen,
kunnen vaststellen of uitvoeren, bijvoorbeeld als deze leiden tot een extra aantal
hervestigingsplaatsen voor de uit hoofde van deze verordening vastgestelde gerichte
hervestigingsregelingen van de Unie, bovenop hun bijdrage aan het maximale aantal
uit hoofde van het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie te hervestigen personen.

(32)

Er dient te worden gezorgd voor complementariteit met lopende initiatieven die in het
kader van de Unie zijn genomen voor hervestiging en toelating op humanitaire
gronden.

(33)

Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en met de beginselen
die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn
vastgesteld en dient derhalve te worden toegepast op een wijze die strookt met deze
rechten en beginselen, ook wat betreft de rechten van het kind, het recht op
eerbiediging van het familie- en gezinsleven en het algemene beginsel van nondiscriminatie.

(34)

De verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten van de lidstaten in het kader
van deze verordening dient te worden verricht overeenkomstig Verordening (EU) nr.
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

(35)

De verwerking van persoonsgegevens door het [Asielagentschap van de Europese
Unie] in het kader van deze verordening dient te worden verricht overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad,37 alsmede
[Verordening (EU) nr. XXX/XXX (verordening EU-Asielagentschap)38], en in
overeenstemming te zijn met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid.

(36)

De toepassing van deze Verordening dient tegelijk te worden geëvalueerd met die van
Verordening (EU) nr. 516/2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en
integratie.

(37)

[Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie is gehecht, hebben deze lidstaten te kennen gegeven dat zij
wensen deel te nemen aan de vaststelling en toepassing van deze verordening.]
OF
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(37)

[Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat Protocol,
nemen deze lidstaten niet deel aan de vaststelling van deze verordening en is deze niet
bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaten.]
OF

(37)

[Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat protocol,
neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de vaststelling van deze verordening en is
deze niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.

(37a) Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie is gehecht, heeft Ierland (bij brief van ...) laten weten te willen
deelnemen aan de vaststelling en toepassing van deze verordening.]
OF
(37)

[Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie is gehecht, heeft het Verenigd Koninkrijk (bij brief van ...) laten
weten te willen deelnemen aan de vaststelling en toepassing van deze verordening.

(37a) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat protocol,
neemt Ierland niet deel aan de vaststelling van deze verordening, en is deze niet
bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.]
(38)

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

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Onderwerp
Bij deze verordening wordt een Uniekader voor hervestiging vastgesteld voor de toelating van
onderdanen van derde landen en staatloze personen tot het grondgebied van de lidstaten met
het oog op de verlening van internationale bescherming.
Artikel 2
Hervestiging
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "hervestiging" verstaan: de toelating
van onderdanen van derde landen en staatloze personen die internationale bescherming nodig
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hebben, vanuit een derde land waar zij als al dan niet binnenlands ontheemde verkeren, tot het
grondgebied van de lidstaten om hun internationale bescherming te bieden.
Artikel 3
Uniekader voor hervestiging
Hierbij wordt een Uniekader voor hervestiging vastgesteld.
Het bevat regels inzake de hervestiging van onderdanen van derde landen en staatloze
personen naar het grondgebied van de lidstaten.
Het Uniekader voor hervestiging:
(a)

voorziet in de legale en veilige aankomst op het grondgebied van de lidstaten voor
onderdanen van derde landen en staatloze personen die internationale bescherming
nodig hebben;

(b)

helpt het risico te beperken van een grootschalige irreguliere instroom van
onderdanen van derde landen en staatloze personen die internationale bescherming
nodig hebben, op het grondgebied van de lidstaten;

(c)

draagt bij tot de internationale hervestigingsinitiatieven.
Artikel 4
Regio’s of derde landen van waaruit hervestiging moet plaatsvinden

Bij het bepalen van de regio's of derde landen van waaruit hervestiging uit hoofde van het
Uniekader voor hervestiging plaatsvindt, worden overeenkomstig de in de artikelen 7 en 8
bedoelde uitvoeringshandelingen de volgende factoren in aanmerking genomen:
(a)

het aantal personen dat internationale bescherming nodig heeft en als ontheemde in
het eigen of een ander derde land verkeert en het feit of deze personen verder zijn
gereisd naar het grondgebied van de lidstaten;

(b)

complementariteit met financiële en technische bijstand aan derde landen waar
personen die internationale bescherming nodig hebben, als al dan niet binnenlands
ontheemde verkeren;

(c)

de algemene betrekkingen van de Unie met het derde land of derde landen van
waaruit hervestiging plaatsvindt, en met derde landen in het algemeen;

(d)

de doeltreffende medewerking van een derde land met de Unie op het gebied van
migratie en asiel, onder meer wat betreft:
i) het beperken van het aantal onderdanen van derde landen en staatloze personen dat
door de grens op irreguliere wijze te overschrijden vanuit dat derde land het
grondgebied van de lidstaten binnenkomt;
ii) het tot stand brengen van de voorwaarden voor de toepassing van de concepten
"eerste land van asiel" en "veilig derde land" voor de terugkeer van asielzoekers die
op irreguliere wijze de grens hebben overschreden naar het grondgebied van de
lidstaten en afkomstig zijn uit of een band hebben met het betrokken derde land;
iii) het vergroten van de capaciteit voor het opvangen en beschermen van personen
die internationale bescherming nodig hebben en in dat land verblijven, door onder
meer een doeltreffend asielstelsel te ontwikkelen; of
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iv) het verhogen van het percentage toegelaten onderdanen van derde landen en
staatloze personen die illegaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, bv.
door het sluiten en doeltreffend uitvoeren van overnameovereenkomsten;
(e)

de schaal en inhoud van de door derde landen gedane toezeggingen in verband met
hervestiging.
Artikel 5
Toelatingscriteria

De volgende onderdanen van derde landen of staatloze personen komen in aanmerking voor
de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie die overeenkomstig artikel 8 worden
vastgesteld:
(a)

i) onderdanen van derde landen die zich wegens een gegronde vrees voor vervolging
om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot
een bepaalde sociale groep, bevinden buiten het land waarvan zij de nationaliteit
bezitten of het landsdeel waar zij voordien gewoonlijk verbleven, en de bescherming
van dat land niet kunnen of, wegens deze vrees, niet willen inroepen, dan wel
staatloze personen die zich om dezelfde redenen bevinden buiten het land of het
landsdeel waar zij voordien gewoonlijk verbleven en daarheen niet kunnen, of
wegens genoemde vrees niet willen, terugkeren of daar verblijven of, als hieraan niet
wordt voldaan,
ii) onderdanen van derde landen die zich bevinden buiten het land waarvan zij de
nationaliteit bezitten of het landsdeel waar zij voordien gewoonlijk verbleven, of
staatloze personen die zich bevinden buiten het land of het landsdeel waar zij
voordien gewoonlijk verbleven, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden
bestaan om aan te nemen dat zij, wanneer zij naar hun land van herkomst of naar het
land waar zij vroeger gewoonlijk verbleven, zouden terugkeren of daar zouden
blijven, een reëel risico zouden lopen op ernstige schade, en die zich niet onder de
bescherming van dat land kunnen of, wegens dat risico, willen stellen;

(b)

onderdanen van derde landen en staatloze personen die tot ten minste een van de
volgende categorieën behoren:
i) kwetsbare personen:
–

vrouwen en meisjes die gevaar lopen;

–

kinderen en jongeren die gevaar lopen, onder wie niet-begeleide kinderen;

–

personen die geweld en/of marteling, ook op grond van hun geslacht, hebben
overleefd;

–

personen die juridische en/of fysieke bescherming nodig hebben;

–

personen met medische behoeften of een handicap; of

–

in sociaaleconomisch opzicht kwetsbare personen;

ii) familieleden van onderdanen van derde landen of staatloze personen of burgers
van de Unie die legaal in een lidstaat verblijven:
–
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de echtgenoot of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt
onderhouden, indien in het recht of de praktijk van de betrokken lidstaat nietgehuwde paren op vergelijkbare wijze worden behandeld als gehuwde paren in

27

NL

het kader van het recht dat betrekking heeft op onderdanen van derde landen of
staatloze personen;
–

de minderjarige kinderen van bij het eerste gedachtestreepje bedoelde paren of
van te hervestigen onderdanen van derde landen of staatloze personen, mits zij
ongehuwd zijn, ongeacht de vraag of zij naar nationaal recht wettige,
buitenechtelijke of geadopteerde kinderen zijn;

–

de vader, moeder of andere volwassene die naar het recht of de praktijk van de
lidstaat waar de volwassene zich bevindt, verantwoordelijk is voor de te
hervestigen ongehuwde minderjarige;

–

de broer(s) of zus(sen) van de te hervestigen onderdanen van derde landen of
staatloze personen;

–

te hervestigen onderdanen van derde landen of staatloze personen die wegens
een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware
handicap of hoge leeftijd afhankelijk zijn van hun kind of ouder, mits er in het
land van herkomst familiebanden bestonden, het kind of de ouder in staat is om
voor de afhankelijke persoon te zorgen en de betrokkenen hun wens schriftelijk
kenbaar hebben gemaakt;

(c)

onderdanen van derde landen of staatloze personen die niet onder artikel 1D van de
Geneefse Conventie van 1951 vallen, dat betrekking heeft op het genieten van
bescherming of bijstand van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties
dan de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR);

(d)

onderdanen van derde landen of staatloze personen die door de verantwoordelijke
autoriteiten van het land waar zij zich bevinden of zich hebben gevestigd, niet geacht
worden de rechten en verplichtingen te hebben welke met het bezit van de
nationaliteit van dat land verbonden zijn, noch daarmee gelijkwaardige rechten en
verplichtingen.

De lidstaten waarborgen dat de eenheid van het gezin tussen de onder b), punt ii), bedoelde
personen in stand kan worden gehouden.
Artikel 6
Uitsluitingsgronden
1.

De volgende onderdanen van derde landen of staatloze personen zijn uitgesloten van
de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie die overeenkomstig artikel 8 worden
vastgesteld:
(a)

personen ten aanzien van wie er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:
i) zij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de
menselijkheid hebben begaan, zoals omschreven in de internationale
overeenkomsten welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze
misdrijven in het leven te roepen;
ii) zij een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd;
iii) zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met
de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de
preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties;

(b)
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personen ten aanzien van wie er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat zij
een gevaar vormen voor de gemeenschap, de openbare orde, de veiligheid, de
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volksgezondheid of de internationale betrekkingen van de lidstaat die het
hervestigingsdossier onderzoekt, óók indien een tweede lidstaat de lidstaat die
het hervestigingsdossier behandelt, heeft verzocht die tweede lidstaat
gedurende de behandeling te raadplegen in verband met specifieke onderdanen
van derde landen of staatloze personen of specifieke categorieën onderdanen
van derde landen of staatloze personen, en die tweede lidstaat hun hervestiging
heeft geweigerd op deze gronden;
(c)

personen ten aanzien van wie een signalering is uitgevaardigd in het
Schengeninformatiesysteem of in een nationale database van een lidstaat, met
het oog op het weigeren van toegang;

(d)

personen die gedurende de vijf jaar voorafgaand aan hervestiging op irreguliere
wijze op het grondgebied van de lidstaten zijn verbleven, er op irreguliere
wijze zijn binnengekomen of getracht hebben er op irreguliere wijze binnen te
komen;

(e)

personen die reeds door een andere lidstaat zijn hervestigd in het kader van de
uitvoering van deze verordening, de conclusies van de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 juli
2015 (11097/15), de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016, Aanbeveling
C(2015) 9490 van de Commissie van 15 december 2015, of een nationale
hervestigingsregeling; en

(f)

personen die de lidstaten in de laatste vijf jaar voorafgaand aan hervestiging
hebben geweigerd te hervestigen overeenkomstig dit lid.

Punt a) van dit lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins
deelnemen aan de daar genoemde misdrijven of daden.
2.

Onderdanen van derde landen of staatloze personen kunnen worden uitgesloten van
gerichte hervestigingsregelingen van de Unie die overeenkomstig artikel 8 zijn
vastgesteld, als op het eerste gezicht een van de in lid 1, onder a) of b), bedoelde
uitsluitingsgronden van toepassing is.
Artikel 7
Jaarlijks hervestigingsplan van de Unie

1.

Op basis van een voorstel van de Commissie stelt de Raad een jaarlijks
hervestigingsplan van de Unie vast in het jaar dat voorgaat aan dat waarin het ten
uitvoer moet worden gelegd.

2.

Het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie omvat:
(a)

het maximumaantal te hervestigen personen;

(b)

gegevens over de deelname van de lidstaten aan het jaarlijkse hervestigingsplan
van de Unie en hun bijdragen aan het totale aantal te hervestigen personen;

(c)

algemene geografische prioriteiten.
Artikel 8
Gerichte hervestigingsregelingen van de Unie

1.
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De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot instelling van gerichte
hervestigingsregelingen van de Unie die in overeenstemming zijn met het krachtens
artikel 7 vastgestelde jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie. Die
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uitvoeringshandelingen worden volgens
onderzoeksprocedure vastgesteld.
2.

de

in

artikel 15,

lid 2,

bedoelde

Een gericht hervestigingsplan van de Unie omvat ten minste:
(a)

een uitvoerige motivering van de gerichte hervestigingsregeling van de Unie;

(b)

het precieze aantal te hervestigen personen van het maximale totaal als
vastgesteld in het in artikel 7, lid 2, onder a), bedoelde jaarlijkse
hervestigingsplan van de Unie en gegevens inzake de deelname van de
lidstaten aan de gerichte hervestigingsregeling van de Unie;

(c)

de specificatie van de regio's of derde landen van waaruit hervestiging moet
plaatsvinden als bedoeld in artikel 4;

(d)

indien nodig, regelingen tussen lidstaten inzake lokale coördinatie en
praktische samenwerking, ondersteund door het [Europese Asielagentschap]
overeenkomstig artikel 12, lid 3, en met derde landen, de UNHCR en andere
partners;

(e)

een beschrijving van de specifieke groep of groepen van onderdanen van derde
landen of staatloze personen op wie de gerichte hervestigingsregeling van de
Unie van toepassing is;

(f)

het feit of de gewone procedure van artikel 10 of de versnelde procedure van
artikel 11 zal worden gevolgd en vermelding, waar nodig, van hoe de
identificatie en beoordeling van onderdanen van derde landen of staatloze
personen wordt uitgevoerd en een tijdschema voor het nemen van besluiten
inzake hervestiging;

(g)

de datum waarop de gerichte hervestigingsregeling van de Unie van kracht
wordt en de duur van de regeling.
Artikel 9
Toestemming

De in de artikelen 10 en 11 vastgestelde hervestigingsprocedures gelden voor onderdanen van
derde landen of staatloze personen die in hervestiging hebben toegestemd en deze
toestemming nadien noch in algemene zin, noch in verband met een bepaalde lidstaat hebben
teruggetrokken.
Artikel 10
Gewone procedure
1.

Bij de tenuitvoerlegging van een gerichte hervestigingsregeling van de Unie
identificeren de lidstaten de onderdanen van derde landen of staatloze personen en
beoordelen zij of de onderdanen van derde landen of staatloze personen onder het
toepassingsgebied van een gerichte hervestigingsregeling van de Unie vallen.
De lidstaten mogen onder meer voorrang geven aan onderdanen van een derde land
of staatloze personen met:
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(a)

familiebanden met onderdanen van derde landen of staatloze personen of
burgers van de Unie die legaal in een lidstaat verblijven;

(b)

sociale of culturele banden, of andere kenmerken die de integratie in de
deelnemende lidstaat kunnen vergemakkelijken, mits hierbij geen sprake is van
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discriminatie op grond van o.a. geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of
andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, onverlet verschillen in
behandeling waartoe de in de eerste alinea bedoelde beoordeling noopt;
(c)
2.

specifieke behoefte aan bescherming of specifieke kwetsbare punten.

Na het identificeren van onderdanen van derde landen of staatloze personen
registreren de lidstaten de volgende informatie over degenen voor wie zij de
hervestigingsprocedure willen volgen:
(a)

naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en overige personalia;

(b)

de vingerafdrukken van alle vingers en een gezichtsopname van elke
onderdaan van een derde land of staatloze persoon van zes jaar of ouder;

(c)

het soort en het nummer van de identiteits- of reisdocumenten van de
onderdaan van het derde land; en

(d)

de datum van registratie, de plaats van registratie en de registrerende autoriteit.

Bij de registratie kunnen ook aanvullende gegevens worden verzameld die nodig zijn
voor de tenuitvoerlegging van de leden 3 en 4.
3.

De lidstaten beoordelen of de onderdanen van derde landen of de staatloze personen
bedoeld in lid 2 aan de toelatingscriteria van artikel 5 voldoen en of zij
overeenkomstig artikel 6, lid 1, niet zijn uitgesloten.
De lidstaten baseren deze beoordeling op schriftelijk bewijs, waaronder, indien van
toepassing, informatie van de UNHCR over het feit of de onderdanen van derde
landen of de staatloze personen als vluchteling kunnen worden aangemerkt, een
persoonlijk onderhoud, of een combinatie van beide.

4.

De lidstaten nemen inzake de hervestiging van onderdanen van derde landen of
staatloze personen zo snel mogelijk en uiterlijk acht maanden na hun registratie een
besluit op basis van de in lid 3 bedoelde beoordeling. De lidstaten kunnen deze
uiterste termijn van acht maanden verlengen met een periode van ten hoogste vier
maanden, als het complexe feitelijke of juridische kwesties betreft.

5.

De lidstaten bewaren de in de leden 2 tot en met 4 bedoelde gegevens gedurende vijf
jaar, gerekend vanaf de datum van hervestiging.
Bij het verstrijken van deze periode wissen de lidstaten de gegevens. De lidstaten
wissen de gegevens over een persoon die vóór het verstrijken van deze periode het
burgerschap van een lidstaat heeft verworven, zodra de lidstaat ervan op de hoogte is
dat de betrokkene dit burgerschap heeft verworven.

6.

Als er een negatief besluit is genomen, wordt de betrokkene niet hervestigd.

7.

Als er een positief besluit is genomen, doet de lidstaat het volgende:
(a)

NL

de vluchtelingenstatus aanbieden als de betrokken onderdaan van een derde
land of staatloze persoon kan worden aangemerkt als vluchteling, of de
subsidairebeschermingsstatus als de betrokken onderdaan van een derde land
of staatloze persoon in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. De
lidstaat stelt de betrokken onderdaan van een derde land of staatloze persoon in
kennis van dit besluit. Het besluit om de vluchtelingenstatus of de
subsidiairebeschermingsstatus te verlenen heeft hetzelfde effect als een besluit
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om de vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus te verlenen
bedoeld in de artikelen 13 en 19 van Verordening (EU) nr. XXX/XXX
[verordening inzake asielnormen], wanneer de betrokkene eenmaal het
grondgebied van een lidstaat is binnengekomen;

8.

(b)

aanbieden om de reis te regelen, met inbegrip van medische controles om na te
gaan of de betrokkene in staat is te reizen, te voorzien in kosteloos vervoer naar
het nationale grondgebied en, zo nodig, de uitreisprocedures te faciliteren in
het derde land van waaruit de onderdaan van een derde land of de staatloze
persoon wordt toegelaten;

(c)

onderdanen van derde landen of staatloze personen voor vertrek een
oriëntatieprogramma aanbieden met onder meer informatie over hun rechten en
plichten, taalles en informatie over het maatschappelijke, culturele en politieke
bestel van de lidstaat.

Voor de uitvoering van de gewone procedure mogen de lidstaten alvorens
onderdanen van derde landen of staatloze personen te identificeren, de UNHCR, of
indien van toepassing, [het Asielagentschap van de Europese Unie] of relevante
internationale organen verzoeken om toewijzing van onderdanen van derde landen of
staatloze personen ten aanzien van wie voornoemde entiteiten ten volle hebben
onderzocht of:
(a)

zij onder de gerichte hervestigingsregeling van de Unie vallen; en

(b)

zij tot een van de in artikel 5, onder b), punt i), bedoelde kwetsbare categorieën
behoren.

De lidstaten mogen de UNHCR ook verzoeken om ten volle te onderzoeken of
onderdanen van derde landen of staatloze personen die hen door de UNHCR worden
toegewezen, vluchtelingen zijn in de zin van artikel 1 van de Geneefse Conventie
van 1951.
De lidstaten mogen ook verzoeken om rekening te houden met de in lid 1, onder a)
tot en met c), vervatte criteria.
9.

De Commissie wordt de bevoegdheid verleend tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen volgens de in artikel 14 vastgestelde procedure om de in de leden 1 tot
en met 4 bedoelde elementen aan te vullen, teneinde de hervestigingsprocedure zo
nodig aan te passen aan de omstandigheden in het derde land van waaruit
hervestiging plaatsvindt.
Artikel 11
Versnelde procedure
Wanneer de uitvoeringshandeling van de Commissie tot vaststelling van een gerichte
hervestigingsregeling van de Unie voorziet in een versnelde procedure, geldt dat de
lidstaten in afwijking van artikel 10:
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(1)

niet beoordelen of de onderdanen van derde landen of staatloze personen aan
de in artikel 5, onder a), punt i), bedoelde vereisten voldoen;

(2)

niet van de UNHCR eisen dat deze beoordeelt of de onderdanen van derde
landen of staatloze personen moeten worden aangemerkt als vluchtelingen in
de zin van artikel 1 van de Geneefse Conventie van 1951;
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(3)

zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vier maanden na de in artikel 10, lid 2,
bedoelde registratie van de onderdaan van een derde land, een besluit nemen
inzake hervestiging. De lidstaten kunnen deze uiterste termijn van vier
maanden verlengen met een periode van ten hoogste twee maanden, als het
complexe feitelijke of juridische kwesties betreft;

(4)

de betrokken onderdanen van derde landen of staatloze personen de
subsidiairebeschermingsstatus verlenen.

De op grond van punt 4 verleende subsidiairebeschermingsstatus geldt als beëindigd
wanneer een definitief besluit is genomen over een verzoek om internationale
bescherming dat is ingediend door degene die die status geniet.
Artikel 12
Operationele samenwerking
1.

Om de uitvoering van de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie te
vergemakkelijken, wijzen de lidstaten nationale contactpunten aan en kunnen zij
besluiten om verbindingsfunctionarissen aan te stellen in derde landen.

2.

[Het Asielagentschap van de Europese Unie] kan de lidstaten ondersteunen, onder
meer door onderlinge technische samenwerking te coördineren, de lidstaten bij de
tenuitvoerlegging van de gerichte hervestigingsregelingen van de Unie bij te staan en
het delen van de infrastructuur te vergemakkelijken overeenkomstig [Verordening
(EU) nr. XXX/XXX (verordening EU-Asielagentschap)39].

3.

Voor het uitvoeren van gerichte hervestigingsregelingen van de Unie, en met name
het organiseren van een oriëntatieprogramma vóór vertrek, medische controles om na
te gaan of de betrokkene in staat is te reizen, reisplannen en andere praktische
regelingen, kunnen de lidstaten zich laten bijstaan door partners, overeenkomstig de
conform artikel 8, lid 2, onder d), vastgestelde regelingen inzake lokale coördinatie
en praktische samenwerking voor gerichte hervestigingsregelingen van de Unie.
Artikel 13
Comité op hoog niveau inzake hervestiging

1.

Er wordt een comité op hoog niveau inzake hervestiging opgericht, samengesteld uit
vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, en de
lidstaten. [Het Asielagentschap van de Europese Unie,] de UNHCR en de IOM
kunnen worden uitgenodigd. Vertegenwoordigers van IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland worden uitgenodigd om de vergaderingen van het comité
op hoog niveau inzake hervestiging bij te wonen, voor zover zij kenbaar hebben
gemaakt aan de uitvoering van het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie te willen
deelnemen.

2.

Het comité op hoog niveau inzake hervestiging wordt voorgezeten door de
Commissie. Het komt telkens wanneer dit nodig is bijeen op uitnodiging van de
Commissie of op verzoek van een lidstaat en wel minstens eenmaal per jaar.
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3.

De Commissie raadpleegt het comité op hoog niveau inzake hervestiging over zaken
die verband houden met de tenuitvoerlegging van het hervestigingskader van de
Unie.
Artikel 14
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.

2.

De bevoegdheid om de in artikel 10, lid 9, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te
stellen, wordt de Commissie met ingang van de datum van inwerkingtreding van
deze verordening voor onbepaalde tijd verleend.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikel 10, lid 9, 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.

4.

Alvorens een gedelegeerde handeling vast te stellen, raadpleegt de Commissie de
door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn
neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over betere wetgeving van
13 april 201640.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 10, lid 9, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een
termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling 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
medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op
initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
Artikel 15
Comitéprocedure

1.

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

2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.
Artikel 16
Deelname van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de tenuitvoerlegging van het jaarlijkse hervestigingsplan van de Unie. De kernelementen van
deze verordening, met name die welke betrekking hebben op de hervestigingsprocedure en op
40
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de rechten en plichten van hervestigde personen, worden bij die deelname terdege in
aanmerking genomen.
Artikel 17
Wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014
Verordening (EU) nr. 516/2014 wordt als volgt gewijzigd:
(1)

In artikel 1, lid 2, wordt punt d) geschrapt.

(2)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

(a)

punt a) wordt vervangen door:
"a) "hervestiging": de toelating van onderdanen van derde landen of staatloze
personen die behoefte hebben aan internationale bescherming, vanuit een derde land
waar zij als al dan niet binnenlands ontheemde verkeren, tot het grondgebied van een
van de lidstaten, teneinde hen internationale bescherming te verlenen";

(b)

de volgende punten a bis) en a ter) worden ingevoegd:
"a bis) "Uniekader voor hervestiging": het overeenkomstig [Verordening (EU) nr.
XXX/XXX (verordening hervestigingskader)] vastgestelde Uniekader voor
hervestiging;
a ter) "gerichte hervestigingsregeling van de Unie": een overeenkomstig artikel 15,
lid 2, van [Verordening (EU) nr. XXX/XXX (verordening hervestigingskader)]
vastgestelde gerichte hervestigingsregeling van de Unie."

(3)

Artikel 17 wordt vervangen door:
"Artikel 17
Middelen voor het Uniekader voor hervestiging

NL

1.

Bovenop de overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a), berekende toewijzing
ontvangen de lidstaten per persoon die hervestigd is overeenkomstig een gerichte
hervestigingsregeling van de Unie een vast bedrag van 10 000 EUR.

2.

Het in lid 1 genoemde bedrag wordt aan de lidstaten toegewezen door middel van
afzonderlijke financieringsbesluiten waarbij hun herziene programma wordt
goedgekeurd overeenkomstig de in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 514/2014
vastgestelde procedure.

3.

Elke lidstaat waaraan een in lid 1 bedoeld bedrag is toegewezen, vermeldt in de in
artikel 39 bedoelde jaarrekeningen het aantal personen dat recht heeft op het bedrag.
Overdrachten van dit bedrag naar andere maatregelen uit hoofde van het nationale
programma zijn niet mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt toegestaan door de
Commissie door middel van een herziening van het nationale programma.

4.

De lidstaten bewaren de informatie die nodig is om de identiteit van de hervestigde
personen en de datum van hun hervestiging naar behoren te kunnen vaststellen.

5.

Dit laat de toewijzingen die zijn verricht vóór [datum van inwerkingtreding van
[Verordening (EU) nr. XXX/XXX (verordening hervestigingskader)]] onverlet."

(4)

de term "hervestigingsprogramma van de Unie" wordt vervangen door de term
"Uniekader voor hervestiging".

(5)

Bijlage III wordt geschrapt.
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Artikel 18
Evaluatie en herziening
1.

Uiterlijk 31 december 2018 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de
Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening door de lidstaten.

2.

De lidstaten verstrekken de Commissie en [het Asielagentschap van de Europese
Unie] de informatie die zij nodig heeft voor het opstellen van haar verslag voor het
doeleinde van lid 1, naast de informatie die [het Asielagentschap van de Europese
Unie] wordt verstrekt over het aantal onderdanen van derde landen en staatloze
personen dat daadwerkelijk wekelijks wordt hervestigd overeenkomstig artikel 22,
lid 3, van [Verordening (EU) nr. XXX/XXX (Dublinverordening)].

3.

Op basis van een voorstel van de Commissie herzien het Europees Parlement en de
Raad deze verordening uiterlijk op 30 juni 2020, rekening houdend met het in lid 1
bedoelde verslag.
Artikel 19
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de […] dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter
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Voor de Raad
De voorzitter
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