
Bijlage

Jurisprudentie over Dublinoverdrachten Griekenland

Uit onderstaande jurisprudentie over Dublinoverdrachten blijkt welke omstandigheden aanleiding 
kunnen zijn om een schending van artikel 3 EVRM aan te nemen. Samenvattend kan men 
concluderen dat deugdelijke opvang en een adequate asielprocedure in Griekenland, alsmede de 
toegang tot basale voorzieningen aan statushouders, noodzakelijk zijn om te voorkomen dat 
overdracht van asielzoekers (en statushouders) aan Griekenland een schending oplevert van 
artikel 3 EVRM dan wel het Unierecht (richtlijn 2011/95/EU en/of het Handvest van de EU 
grondrechten). 

Het EHRM besloot in haar uitspraak inzake M.S.S. tegen België uit 2011 dat overdracht van 
asielzoekers aan Griekenland op basis van de Dublinverordening strijdig was met artikel 3 en 13 
van het EVRM omdat zowel de asielprocedure als de opvangomstandigheden van asielzoekers in 
Griekenland niet voldeden aan de minimumstandaarden van het EVRM.1 Recent, op 15 maart 
2018, heeft het EHRM deze uitspraak bevestigd in de zaak A.E.A.2 Het EHRM stelde vast dat er 
(ten tijde van de feiten in deze casus) eigenlijk weinig veranderd is in Griekenland sinds de M.S.S. 
uitspraak en oordeelde dat het langdurig niet kunnen indienen van een asielaanvraag een 
schending is van artikel 3 en artikel 13 EVRM. 

Op 7 november 2017 oordeelde het VN Mensenrechtencomité dat overdracht van een Afghaanse 
(gesteld) minderjarige statushouder door Denemarken aan Griekenland, in het kader van Dublin, in
strijd was met het IVBPR.3 Daarbij werd van belang geacht dat uit diverse rapporten (van o.a. 
UNHCR) blijkt dat er in Griekenland onvoldoende capaciteit is de juiste maatregelen te treffen ten 
aanzien van kwetsbare groepen mensen, waaronder AMV’s. Het feit dat Denemarken 
onvoldoende individuele garanties vroeg aan Griekenland om te voorkomen dat de minderjarige 
statushouder basale rechten zou worden onthouden, was voldoende om een schending van 
artikelen 7 en 24 van het IVBPR aan te nemen. 

Jurisprudentie over overdracht aan Griekenland van Griekse visum- en statushouders

Nederland is al eerder begonnen met het leggen van claims op Griekenland waar het Griekse 
statushouders betreft. In dat kader is van belang te wijzen op een uitspraak van het 
Verwaltungsgericht Düsseldorf d.d. 10 november 2017.4 In deze uitspraak verbood het 
Verwaltungsgericht de overdracht aan Griekenland van een asielzoeker vanwege voortdurende 
systematische tekortkomingen in de Griekse asielprocedure en de opvangomstandigheden, die 
een reëel risico vormen voor een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het Verwaltunsgericht 
verwijst naar de aanbeveling van de Europese Commissie van 8 december 2016 om Dublin-
claimanten weer over te dragen naar Griekenland waarin de bestaande systematische 
tekortkomingen in de Griekse asielprocedure worden bevestigd. Tevens wijst het 
Verwaltungsgericht naar de zorgen van Griekenland zelf met betrekking tot de asielprocedure. 
Specifiek aan de orde komen de faciliteiten op de eilanden en in de hotspots, die niet voldoen aan 
de standaard wat betreft sanitaire voorzieningen en de toegang tot primaire voorzieningen zoals 
gezondheidszorg, met name voor kwetsbare groepen. VluchtelingenWerk wijst tevens op een 
recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag (zittingsplaats Rotterdam) waarin de Rechtbank de 
overdracht van een vrouw met kinderen, met verblijfsstatus, aan Griekenland verbood wegens het 
risico dat zij in Griekenland zouden worden blootgesteld aan onmenselijke of vernederende 
behandeling (het gedwongen te zijn op straat te leven zonder inkomen met jonge kinderen, 
vanwege een gebrek aan steun van de Griekse overheid).5 
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http://ccprcentre.org/files/decisions/CCPR_C7121_D_2770_2016_26714_E-2.pdf
4 Verwaltungsgericht Düsseldorf d.d. 10 november 2017, zaak 12 L 4591/17.A
5 Rechtbank Den Haag (zittingsplaats Rotterdam) 6 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2769



Situatie Griekenland

Uit een rapport van december 2017, dat ondertekend is door 14 in Griekenland actieve NGO’s, rijst
een beeld op van een Griekse overheid die, ondanks de beschikbaarheid van honderden 
miljoenen euro’s aan financiële steun van de Europese Unie, niet in staat of bereid is om iets te 
doen aan deplorabele opvangomstandigheden zowel op de Griekse eilanden of op het vasteland.6 
Dit rapport bevestigt de indruk eerder dit jaar tijdens het mede door VluchtelingenWerk 
georganiseerde werkbezoek met enkele leden van uw Kamer. Tegelijkertijd dreigen veel van de in 
Griekenland actieve NGO’s zich terug te trekken omdat zij niet langer bereid zijn hulp te verlenen 
in een door de Griekse overheid onnodig in stand gehouden humanitaire noodsituatie.

Situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Turkije

In zijn beantwoording van de Kamervragen van het lid Karabulut over het neerschieten van 
Syrische asielzoekers door Turkse grenswachten, stelt Minister Blok dat er geen sprake is van 
schending van principe van non-refoulement door Turkije nu “mede door toedoen van Turkije het 
mogelijk is voor de internationale gemeenschap om hulp te bieden aan vluchtelingen in kampen in 
relatief beschermd noord-Syrisch gebied”.7 Ten eerste stelt VluchtelingenWerk dat er in het 
internationale vluchtelingenrecht geen sprake kan zijn van “relatieve bescherming”. Een gebied is 
of veilig of niet. Vooralsnog geldt voor heel Syrië dat er sprake is van dusdanig willekeurig geweld 
dat alle Syrische burgers door hun loutere aanwezigheid risico lopen daarvan slachtoffer te 
worden. 

Voorts wijst VluchtelingenWerk erop dat er meerdere berichten zijn dat Turkije zich wel degelijk op 
grote schaal schuldig maakt aan refoulement. Human Rights Watch heeft gerapporteerd dat 
Turkije Syrische asielzoekers niet alleen de toelating tot Turkije belet maar tevens aan de Turkse 
zijde van de grens Syriërs vastzet om ze vervolgens collectief uit te zetten.8 Dit wordt bevestigd 
door Amnesty International; Amnesty betwist dat er, zoals de Turkse autoriteiten stellen, sprake is 
van vrijwillige terugkeer naar Syrië.9 Dergelijke rapportages van collectieve uitzettingen door het 
Turkse regime zijn er ook ten aanzien van Afghaanse vluchtelingen. De Turkse minister van 
Binnenlandse Zaken stelde eind april 2018 dat er zeker 10,000 Afghaanse vluchtelingen vrijwillig 
zijn vertrokken uit Turkije na een daartoe strekkende afspraak met de Afghaanse autoriteiten; 
Amnesty International bestrijdt dat er sprake is van vrijwillige terugkeer en stelt dat er sprake is van
refoulement.10 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 16 februari 2018 de 
uitzetting van een in Istanboel wonend Irakees gezin (man, vrouw, 4 kinderen) opgeschort 
gedurende zijn onderzoek naar de vraag of de Turkse autoriteiten op enige wijze onderzocht 
hebben of het gezin bij verwijdering naar Irak gevaar zou lopen.11 Uit het voorgaande blijkt dat het 
zeer waarschijnlijk is dat de Turkse autoriteiten asielzoekers terugstuurt naar onveilige landen 
zonder onderzocht te hebben of zij daar geen gevaar lopen. 

Voorts zijn er grote zorgen rond de de algemene politieke en mensenrechtelijke situatie in Turkije. 
Het klimaat sinds de couppoging in juli 2016 is zodanig dat Turkije zelf een asielzoekers 
producerend land is geworden. Daarnaast heeft de unilaterale inval van het Turkse leger in Noord 
Syrië (met name de Koerdisch-Syrische stad Afrin) ervoor gezorgd dat 500,000 mensen gevlucht 
zijn zowel binnen Syrië als naar omliggende landen.12 Europese lidstaten moeten zich afvragen 
hoe en waarom zij afspraken maken over asielzoekers met een land als Turkije dat zelf 
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vluchtelingen produceert door te zorgen voor een zeer repressief politiek klimaat, waarbij de 
rechten van critici van de regering dan wel (vermeend) andersdenkenden met voeten worden 
getreden. 
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