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BIJLAGE VII 

Uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

De EU werkt sinds 1999 aan een gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en een beter 

wetgevingskader.  

In de loop der jaren zijn de EU-regels stap voor stap verbeterd en versterkt met het oog op strenge 

gemeenschappelijke regels en nauwere samenwerking, die garanderen dat asielzoekers gelijk worden 

behandeld binnen een open en billijk stelsel, ongeacht waar zij hun aanvraag indienen. De 

belangrijkste onderdelen van het stelsel zijn: 

 de richtlijn asielprocedures, die de asielprocedures harmoniseert en moet zorgen voor 

eerlijkere, snellere en betere beslissingen over asielaanvragen; 

 

 de richtlijn opvangvoorzieningen, die humane materiële opvangvoorzieningen 

(bv. huisvesting) voor asielzoekers in de hele EU en eerbiediging van hun grondrechten 

garandeert; 

 

 de richtlijn asielnormen, die de gronden voor het toekennen van internationale bescherming 

vastlegt; 

 

 de Dublinverordening, die de regels vaststelt voor het bepalen van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag; 

 

 de Eurodac-verordening, waarbij het Eurodac-systeem wordt vastgesteld voor het 

vergelijken van vingerafdrukken ter ondersteuning van de toepassing van de 

Dublinverordening. 

Deze regels worden aangevuld door wetgeving inzake legale en irreguliere migratie:  

 de terugkeerrichtlijn, die voorziet in gemeenschappelijke regels voor de terugkeer en 

verwijdering van migranten die irregulier op het grondgebied verblijven; 

 de richtlijn langdurig ingezetenen, die de voorwaarden vaststelt voor het toekennen van de 

status van langdurig ingezetene aan onderdanen van derde landen. 

Volgens de beginselen van solidariteit en verantwoordelijkheid moeten de lidstaten personen die 

internationale bescherming nodig hebben, een gelijk beschermingsniveau bieden. Ook moeten zij een 

doeltreffend terugkeerbeleid voeren. Tekortkomingen in een of meerdere lidstaten hebben gevolgen 

voor de hele Unie. 

De Commissie heeft 37 inbreukprocedures ingeleid tegen 19 lidstaten die de nieuwe EU-richtlijnen 

voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in juli 2015 nog niet in nationaal recht hadden 

omgezet. De Commissie heeft ook besloten de inbreukprocedures tegen twee lidstaten wegens 

niet-omzetting van de richtlijn asielnormen voort te zetten. Deze wetgeving vormt een coherent geheel 

dat een eerlijke en consistente uitvoering van de asielregels in de lidstaten moet garanderen. 

Als de wetgeving niet naar behoren wordt uitgevoerd, heeft dit negatieve gevolgen voor de algehele 

doeltreffendheid van het systeem. De Commissie heeft daarom ook besloten de inbreukprocedures 

tegen één lidstaat wegens onjuiste toepassing van het acquis inzake asiel voort te zetten.  

Tot slot heeft de Commissie recentelijk in acht zaken de lidstaten om een toelichting gevraagd en zal 

zij indien nodig de inbreukprocedures snel en doeltreffend voortzetten, om ervoor te zorgen dat het 

acquis inzake asiel, de richtlijn inzake vingerafdrukken en de terugkeerrichtlijn volledig worden 

nageleefd.  
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Richtlijn 

2013/32/EU inzake 

asielprocedures  

Richtlijn 2013/33/EU 

inzake opvang-

voorzieningen  

Richtlijn 

2011/95/EU 

inzake 

asielnormen  

Eurodac-

verordening (EU) 

nr. 603/2013  

Richtlijn 

2008/115/EG 

inzake terugkeer 

  Fase van de procedure Fase van de procedure 
Fase van de 

procedure 

Fase van de 

procedure 

Fase van de 

procedure 

Oostenrijk   
Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
      

België 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
      

Bulgarije 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 

Met redenen omkleed 

advies wegens niet-

kennisgeving van 

omzetting 

    

Cyprus 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

  

Kroatië          

Tsjechië 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Denemarken N.v.t. N.v.t. N.v.t.    

Estland 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Finland          

Frankrijk 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Duitsland 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Griekenland 

Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Tweede aanvullende schriftelijke aanmaning wegens onjuiste 

toepassing 
 

 
  

Hongarije 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

  

Ierland N.v.t. N.v.t. N.v.t.   N.v.t. 

Italië    

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Administratieve brief met 

verzoek om toelichting over 

de toepassing 

Letland 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Litouwen 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Luxemburg 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Malta 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Nederland          

Polen 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Portugal          

Roemenië 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Slowakije          

Slovenië 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
     

Spanje 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 

Met redenen omkleed 

advies wegens niet-

kennisgeving van 

omzetting 

   

Zweden 
Schriftelijke aanmaning 

wegens niet-kennisgeving van 

omzetting 

Schriftelijke aanmaning wegens 

niet-kennisgeving van omzetting 
      

Verenigd 

Koninkrijk 
N.v.t. N.v.t. N.v.t.   N.v.t. 

40 nieuwe beslissingen     
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