
Amsterdam CARA Model 
(Criteria for Allocation of Responsibility 
 for Asylumseekers)



VluchtelingenWerk Nederland biedt met dit model een alternatief voor het bestaande systeem van 
verdeling van verantwoordelijkheid voor vluchtelingenbescherming (Dublin-systeem).

1.    De algemene criteria om het quotum (percentage) per land 
te bepalen zijn:

 • bevolkingsdichtheid
 • BNP
 • werkloosheidspercentage
 •  overige inspanningen lidstaat op het gebied van asiel  

(i.a. hervestiging; relocatie van statushouders; 
capaciteitsopbouw)

  Deze criteria worden jaarlijks herzien door de Europese 
Commissie 

2.    De keuze dan wel voorkeur van de asielzoeker wordt 
betrokken bij de invulling van het quotum. Hierbij wordt met 
name gekeken naar:

 • aanwezige familiebanden
 • bestaand netwerk-gemeenschap
 •  kansen op studie/arbeidsmarkt, als ook studie 

arbeidsverleden
 • kennis van de taal
 • integratieperspectief (duurzaamheid bescherming)

3.  De asielzoeker wordt gevraagd om toestemming voor 
overdracht naar de EU lidstaat die verantwoordelijk is voor 
de behandeling van de asielaanvraag.

4.    De allocatiebeslissing wordt voor 75% bepaald door het 
quotum en voor 25% door de keuze/wens van de asielzoeker. 
De laatste is van doorslaggevende aard in het geval van 
aanwezigheid van gezinsleden (en de asielzoeker aangeeft 
zich bij hen te willen voegen).

5.    De allocatieprocedure vindt plaats op een EU kantoor  
of vertegenwoordiging, aanwezig in elke lidstaat.  
Allocatie-ambtenaren zijn in dienst van de EU, dan wel 
gesecondeerd door een lidstaat bij de EU.

6.    Elke asielzoeker die een aanvraag tot verlening van 
bescherming wil doen moet zich melden bij het allocatie-
kantoor. Hier ontvangt hij (onafhankelijke) voorlichting over 
de allocatieprocedure, en desgevraagd, een informatie-
gesprek met native counsellors over de mogelijke 
bestemmingslanden.

7.    De asielzoeker heeft het recht om gehoord te worden tijdens 
de allocatieprocedure. 

8.    Tijdens het allocatiegehoor dient de asielzoeker 
gemotiveerd aan te geven welk(e) land(en) zijn voorkeur 
heeft/hebben, indien een dergelijke voorkeur aanwezig is. 

9.   Gedurende het allocatiegehoor moet aan de asielzoekers de 
mogelijkheid geboden worden om zwaarwegende redenen te 
benoemen waarom een asielzoeker niet naar een bepaalde 
lidstaat toe wil. 

10.  Tegen het allocatiebesluit staat een rechtsmiddel open.  
Dit rechtsmiddel is echter beperkt tot het aanvoeren van 
gronden dat het overbrengen naar de verantwoordelijke 
lidstaat in strijd is met fundamentele rechten.

Uitvoering van dit model voor de verdeling van 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielaanvragen 
binnen de Unie vindt plaats binnen het geldende juridische kader. 
Het laat bestaande verplichtingen voorvloeiende uit het 
Unierecht onverlet.
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