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De positie van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling binnen de hervorming van het Europees
asielstelsel

Caranina Colpaert LLM

Inleiding

Hoofdstuk I. Probleemstelling

Afdeling I. Onderwerp en stand van zaken

1. Hervorming – De Europese Commissie lanceerde in 2016 zes voorstellen voor nieuwe wetgeving.  In het algemeen kunnen
deze voorstellen tot hervorming ondergebracht worden in drie categorieën, die elk een eigen probleem behandelen.  Een eerste
probleem betreft het gebrek aan harmonisatie binnen de EU. De verschillen in asielprocedures en erkenningspercentages tussen
de EU-lidstaten leiden tot fenomenen als ‘asielshopping’.  Dit is een term die gebruikt wordt voor het verschijnsel dat verzoekers
om internationale bescherming (hierna: asielzoekers)  hun aanvraag bij aankomst in Europa inhouden en verder trekken naar de
lidstaat van hun voorkeur, zonder verkrijging van enig statuut.  Een tweede probleem is de gebrekkige implementatie van de
Unieregelgeving door de lidstaten.  Ten slotte bestaat er een fundamenteel probleem voor wat betreft de verdeling van de
asielzoekers over de lidstaten.
2. Externe focus – De huidige migratiepolitiek van de EU spitst zich voornamelijk toe op het externe beleid.  Dit houdt in dat
de EU verschillende internationale akkoorden tracht te sluiten in verband met de bescherming van onder andere de Europese
buitengrenzen.  Door deze wat eenzijdige focus wordt echter uit het oog verloren dat de individuele vreemdeling, wanneer die
zich reeds in de EU bevindt, blootgesteld is aan verschillende risico’s en nood heeft aan bescherming.  Een specifieke categorie
in deze risicozone is die van de NBMV. Net omdat de NBMV zeer kwetsbaar is, menen sommige auteurs dat aan de bescherming
van de rechten van de NBMV nog wat gesleuteld moet worden.  De hervorming van het GEAS vormt dan ook een uitgelezen kans
om de NBMV de aandacht te geven die hij verdient.
3. Intern gebrek aan focus – Toch lijken de EU-regelgevers deze kans niet te grijpen. Koffeman en Hillary wijzen erop dat
verschillende voorstellen voor de nieuwe GEAS-wetgeving vanuit algemeen mensenrechtelijk oogpunt op zijn minst zorgwekkend
zijn.  De meest in het oog springende pijnpunten zijn de overdrachten binnen het Dublinsysteem, de vrijheidsbeperking en de
vrijheidsontneming.  Een bijzondere reden tot zorg betreft de positie van het kind en meer bepaald de positie van de NBMV.
Critici wijzen daarbij voornamelijk op het verbod op foltering (art. 3 EVRM), het recht op vrijheid en veiligheid (art. 5 EVRM) en
het belang van het kind.  Binnen de rechtsleer werd er echter, ook omwille van het recente karakter van de hervorming, nog niet
bijzonder diep ingegaan op de mensenrechten van de NBMV binnen deze hervorming. Hoewel er verschillende studies rond de
hervorming van het GEAS bestaan, ontbreekt een grondige analyse van de problematiek met betrekking tot de NBMV binnen dit
systeem.

Afdeling II. Problematiek

4. Wereldwijde problematiek – Wereldwijd richt de aandacht voor deze problematiek zich vooral op twee geografische
centra: het Europese en het Amerikaanse continent.  In de eerste plaats hebben de Verenigde Staten te maken met grote
aantallen NBMVs.  Deze zoeken voornamelijk vanuit Zuid-Amerikaanse landen zoals Honduras, El Salvador, Venezuela en
Mexico een toegang tot de V.S.  Daarnaast heeft ook de EU te kampen met een toestroom van NBMVs, die vooral vanuit
Afghanistan en Eritrea in Europa terechtkomen.  In 2015 betrof 20% van de toestroom aan asielzoekers in Europa niet-begeleide
minderjarigen en in 2016 steeg dit percentage naar 35%.  In 2017 daalde de toestroom van NBMVs terug tot 15%.
Diverse partijen vrezen echter dat de afname het gevolg is van een versterkt optreden van de Libische kustwacht, of van de
samenwerking van de EU-lidstaten met milities in Libië, waar asielzoekers in mensonwaardige omstandigheden samengehouden
zouden worden.  Daarnaast zorgt het EU-Turkije-akkoord ervoor dat minder mensen de oversteek van de Turkse kust maken.
Doordat er echter weinigen teruggestuurd worden naar Turkije, komen de opvangkampen in Griekenland overvol te zitten, wat op
zijn beurt tot nieuwe schendingen van de mensenrechten leidt.  Onderstaande tabel geeft een evolutie weer.

FIGUUR 1:  Evolutie van aantal NBMV in Europa (selectie)

Locatie / Data 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU (28 landen) 12.725 23.150 985.205 63.245 31.395 19.750

België 415 470 2.545 1.020 735 810

Duitsland 2.485 4.400 22.255 35.935 9.085 4.085

Frankrijk 365 270 320 475 590 740

Griekenland 325 440 420 2.350 2.455 2.640

Italië 805 2.505 4.070 6.020 10.005 3.885

Nederland 310 960 3.855 1.705 1.180 1.225

Bron: Eurostat 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze aantallen volgens UNICEF slechts ‘het topje van de ijsberg’ zouden zijn, aangezien
alleen met geregistreerde NBMVs rekening wordt gehouden.
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Hoofdstuk II. Onderzoeksvragen, methodologie en structuur

5. Centrale onderzoeksvraag en sub-onderzoeksvragen – ‘In hoeverre zijn de voorstellen van het GEAS in
overeenstemming met de mensenrechten van de NBMV en hoe kunnen deze voorstellen volledig in lijn gebracht worden met
deze mensenrechten?’, is de vraag waarop een antwoord gezocht wordt. Ter ondersteuning van deze centrale onderzoeksvraag
worden ook enkele sub-onderzoeksvragen geformuleerd:

‘Wie is de NBMV en wat is het GEAS?’ Dit is een beschrijvende vraag die de lezer een breder kader biedt zodat hij de
achtergrond ten volle kan begrijpen.

‘Hoe ziet het mensenrechtelijk kader van de NBMV eruit?’ Ook dit is een beschrijvende vraag; de bedoeling is dat de lezer
nu ook de mensenrechten van de NBMV kent.

‘Voldoen de voorstellen omtrent de regelgeving van het GEAS aan de mensenrechten van de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling?’ Dit is een evaluatieve vraag waarop een beoordeling volgt aan de hand van internationale en
Europese criteria in verband met de mensenrechten.

6. Methodologie – In de eerste plaats werd de interpretatieve methode gehanteerd.  De rechtsfiguren werden geanalyseerd
aan de hand van verschillende documenten. Belangrijk waren de verdragsteksten en (mensenrechtelijke) rechtsinstrumenten.
Daarnaast werd de relevante rechtsleer onderzocht, die af en toe een nieuw licht op de teksten wierp. Ook werd de
toetsingsmethode toegepast. De derde sub-vraag betrof immers een evaluatieve vraag; de beantwoording van een evaluatieve
vraag kan gebeuren aan de hand van de aftoetsing van een bestaande situatie aan welbepaalde criteria.  Zo kon bijvoorbeeld
getoetst worden aan ‘het belang van het kind’.
7. Wetsvoorstellen – Concreet is ingegaan op meer primaire bronnen, zoals de verslagen van het Parlement, de voorstellen van
de Commissie en nota’s van de Raad. Ook voorbereidende werken, rapporten en huidige wetgeving werden daarbij nagegaan.
Hierbij werd een eerste grens aangebracht; namelijk op de te onderzoeken documenten binnen het GEAS-contentieux. Het
onderzoek richtte zich voornamelijk op de voorstellen ten aanzien van de Opvangrichtlijn, het Dublinsysteem en ook deels op de
Procedureverordening. De voorstellen rond Eurodac, het Asielagentschap en de Kwalificatieverordening  werden eerder op de
achtergrond gehouden. Omwille van het feit dat zij ten aanzien van de NBMV weinig problematisch of veelal eerder
organisatorisch en technisch van aard lijken te zijn, werden zij slechts subsidiair behandeld.
8. Onderzochte rechten – Aangezien de term ‘rechten van de NBMV’ ruim ingevuld kan worden, vereiste het onderzoek ook
hier een grens. De focus ligt voornamelijk op de artikelen 3 en 5 EVRM en het belang van het kind. Dit omdat uit de reeds
uitgevoerde studies rond het GEAS bleek dat de meeste pijnpunten in verband met de mensenrechten zich rond deze rechten
bevinden.  Het zijn vooral ook deze rechten die terug te vinden zijn in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM) met betrekking tot de NBMV.
9. Geen nationaal recht – Een belangrijke opmerking, ten slotte, is dat er niet is ingegaan op het specifiek nationaal recht. Hier
ligt dan ook een derde grens. Er werd alleen een stand van zaken gegeven met betrekking tot het internationale en Europese
speelveld. Indien nodig werden referenties en voorbeelden met betrekking tot nationale rechtspraak en wetgeving gegeven, al
diende dit louter ter verduidelijking en illustratie.
10. Structuur – Het eerste deel nodigt de lezer uit om de begrippen ‘NBMV’ en ‘GEAS’ zo grondig mogelijk te vatten. Vervolgens
wordt ingegaan op de mensenrechten van de NBMV, waarna deze mensenrechten en het GEAS verder onder de loep genomen
worden. In het besluit worden ten slotte de krachtlijnen uit elk onderdeel naar boven gehaald.

DEEL I: De NBMV en het GEAS

Hoofdstuk I. Het GEAS

‘If the current refugee crisis has shown one thing, it is that the status quo of our Common European Asylum System is not an option.
The time has come for a reformed and more equitable system, based on common rules and a fairer sharing of responsibility.’
– Dimitris Avramopoulos

11. Een nieuwe update voor het GEAS – Deze woorden van Dimitris Avramopoulos, oud-EU-Commissaris voor Migratie,
geven duidelijk aan dat het asielstelsel van de EU aan een update toe is. Dit is nochtans niet de eerste update; het
gemeenschappelijk asielstelsel kent namelijk een hobbelige geschiedenis die teruggaat tot 1999.
12. Historische ontwikkeling – In dat jaar ontstond immers de idee tot het inrichten van het Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel (GEAS, Common European Asylum System, CEAS).  De Europese Raad kwam in Tampere overeen om een
asielsysteem in te richten door een wetgevend kader te creëren dat alle aspecten van het asielbeleid bestrijkt.  Zo waren er
bijvoorbeeld richtlijnen rond asielprocedures, de opvang van asielzoekers en tijdelijke bescherming, die op een meer
gedetailleerde wijze de contouren van het asielbeleid van de individuele lidstaten moesten vastleggen.  Doorheen de jaren, en
vooral in 2015 en 2016, kreeg de EU echter te kampen met onvoorziene grote aantallen asielzoekers.
Critici duiden deze vluchtelingen-‘crisis’ vaak als een crisis van de EU zelf.  Ze zou te wijten zijn aan structurele zwakten van het
EU-asielbeleid, zoals een te grote nadruk op dwang, irreële verwachtingen rond grensbewaking en een chaotische interne
organisatie.  Het asielstelsel werd daarom gedurende de afgelopen twintig jaar vaak aan aanpassingen onderworpen.
Uiteindelijk kwam de Europese Commissie in 2016 tot enkele voorstellen voor een nieuwe hervorming van het GEAS. De
hervorming sleept reeds lange tijd aan en legde af en toe enkele grondslagen van de EU, zoals de Schengenzone, het vuur aan de
schenen.
13. Hervormingspakketten – In het algemeen kunnen de voorstellen tot hervorming ondergebracht worden in drie
categorieën.  Deze werden in de inleiding reeds kort uiteengezet. Met name het tekort aan harmonisatie binnen de EU, de
gebrekkige implementatie van de Unieregelgeving en de verdeling van de asielzoekers over de lidstaten, werden als problematisch
bestempeld.  Concreet heeft de Europese Commissie twee pakketten aan voorstellen gelanceerd om deze problemen te
verhelpen.  Het eerste pakket werd voorgesteld op 4 mei 2016 en bevat drie initiatieven:

Het voorstel voor een verordening ter hervorming van het Dublin-verdeelsysteem.  Het Dublin-verdeelsysteem duidt de
lidstaat aan die verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielaanvraag (hierover meer in Deel III).

Het voorstel voor een verordening ter amendering van Eurodac.  Eurodac is een informatiesysteem dat digitale

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36
37

38
39

40

41 42

43

44

45
46

47
48

49

50

This article from Family & Law is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker



vingerafdrukken van asielzoekers verzamelt om de toepassing van het Dublin-verdeelsysteem te vergemakkelijken.

Het voorstel voor een verordening ter creatie van een Asielagentschap dat het European Asylum Support Office (EASO)
moet vervangen.  Het EASO stimuleert de samenwerking tussen de lidstaten op vlak van nationaal beleid in verband
met asiel.

Het tweede pakket werd in datzelfde jaar op 13 juli aangenomen en bevat:

Het voorstel voor een nieuwe verordening die de Procedurerichtlijn moet vervangen.  Deze richtlijn legt enkele
procedurele waarborgen vast die gelden tijdens de asielprocedure.

Het voorstel voor een nieuwe verordening die de Kwalificatierichtlijn moet vervangen.  De Kwalificatierichtlijn bepaalt
wie voor asiel in aanmerking komt.

Het voorstel voor aanpassingen aan de Opvangrichtlijn.  Deze bevat de minimumnormen voor opvangvoorzieningen
voor asielzoekers en statushouders.

14. Wachten op een standpunt van de Raad: wachten op Godot? – De hervorming van het GEAS valt onder de gewone
wetgevingsprocedure.  Deze procedure nam een aanvang in 2016, toen de Commissie haar voorstellen bekendmaakte.
Vervolgens heeft het Parlement hierop in 2017 gereageerd aan de hand van een reeks amendementen.  Sindsdien is het aan de
Raad om een standpunt in te nemen, maar dat proces is tot op heden niet volledig afgerond.  Het vorige mandaat van de
Commissie en het Parlement is momenteel echter afgelopen. De onderhandelingen over de asielpakketten zijn daarom de facto
verschoven naar het volgende mandaat.  De vraag rest vervolgens waar de voorstellen in de toekomst bijgeschaafd kunnen
worden, ook ten aanzien van de NBMV.

Hoofdstuk II. De NBMV

15. Verschillende definities – Het is bovendien niet eenvoudig om één algemene omschrijving te geven van de NBMV. Er
bestaan doorheen de internationale verdragen en wetteksten immers verschillende definities van dit begrip.  Daarnaast stelt
nationale wetgeving vaak haar eigen criteria voorop.  Bovendien is de groep NBMV zelf ook nog eens zeer heterogeen; ze omvat
jongeren van een verschillende afkomst, leeftijd, gezondheid, enzovoort.
16. Oudste definities – In 1996 poneert de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) een van de oudste definities
voor de NBMV.  In de Guideline Working with Unaccompanied Children, A Community Based Approach wordt over de NBMV
het volgende genoteerd: ‘Unaccompanied Children are those separated from both parents and are not being cared for by an adult
who, by law or custom, is responsible to do so.’  Vervolgens stelt de Raad van de Europese Unie in haar Resolutie  van 26 juni
1997 een gelijkaardige definitie voor. Het gaat met name om: 

‘(…) onderdanen van derde landen jonger dan 18 jaar die zonder begeleiding van een volwassene die krachtens de wet of het
gewoonterecht voor hen verantwoordelijk is, op het grondgebied van een lidstaat aankomen voor de duur dat zij niet daadwerkelijk
onder de hoede staan van zo’n volwassene.’

17. Latere EU-regulering – Ten slotte zijn er, sinds de oprichting van het GEAS, ook in de verordeningen en richtlijnen binnen
het EU-contentieux nog verschillende definities terug te vinden.  Zo staat in artikel 2 van het voorstel voor de Dublin IV-
verordening het volgende: 

‘[De niet-begeleide minderjarige is] een minderjarige die zonder begeleiding van een krachtens de wet of volgens de praktijk van de
betrokken lidstaat voor hem verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een lidstaat aankomt, zolang hij niet daadwerkelijk
onder de hoede van een dergelijke volwassene staat; onder dit begrip valt ook een minderjarige die zonder begeleiding wordt
achtergelaten nadat hij op het grondgebied van een lidstaat is aangekomen.’

18. Constitutieve elementen – Hoewel ze niet volledig gelijk zijn, kunnen uit al deze definities enkele gemeenschappelijke
elementen gedestilleerd worden. Met name verdienen de begrippen ‘minderjarig’, ‘niet begeleid’ en ‘vreemdeling’ een uitgebreider
onderzoek.
19. Leeftijd – In de eerste plaats is de NBMV minderjarig.  Dit houdt volgens de nationale wetgeving van de verschillende
(Europese) landen in dat hij de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft.  Het Kinderrechtenverdrag (1989) stelt verder
dat het bij minderjarigheid gaat om iedere persoon die jonger is dan achttien jaar, voor zover hij volgens het recht dat op hem van
toepassing is, niet eerder de meerderjarigheid zou bereiken.  Een adolescent kan bijvoorbeeld volgens zijn nationale wetgeving
meerderjarig zijn, terwijl hij volgens het land van verblijf nog minderjarig is. Zo ligt de leeftijd voor meerderjarigheid in Libië en
Malawi op zestien jaar.  Een zestienjarige Libische persoon zou dus meerderjarig kunnen zijn volgens zijn nationale wetgeving,
terwijl hij volgens de Belgische wetgeving nog minderjarig is.
Om dit onderscheid op te vangen, sluiten bijna alle nationale vreemdelingenwetten in Europa de toepassing van de nationale wet
van de vreemdeling uit.  Ook stelt de Resolutie van 1997 uitdrukkelijk dat het gaat om personen jonger dan achttien jaar.  Dit is
tevens opgenomen in de voorstellen rond de hervorming van het GEAS.  De adolescent zal in de EU dus toch als een
minderjarige worden beschouwd, ook al is hij volgens zijn nationale wetgeving meerderjarig.
20. Moeilijkheden – Vaak is het echter problematisch om de leeftijd van de vreemdelingen juist in te schatten.  Ze beschikken
immers zelden over correcte, al dan niet authentieke, identiteitsdocumenten.  Verschillende nationale wetten bepalen meer
concreet hoe de leeftijdsschatting moet gebeuren.  Bijgevolg kunnen de methoden doorheen de lidstaten al eens verschillen.
Zo bepaalt de Belgische Programmawet van 24 december 2002 dat in geval van twijfel naar de laagst geschatte leeftijd gekeken
moet worden.
Nochtans is de leeftijdsbepaling een heikel punt; met de schatting moet voorzichtig worden omgesprongen.  Zo niet loopt de
NBMV immers het risico als volwassene beschouwd te worden en zijn rechten als kind te verliezen.  De medisch-
wetenschappelijke wereld lijkt zich hiervan bewust en tracht verschillende technieken te ontwikkelen om de leeftijd van een kind
zo precies mogelijk in te schatten.  Medische tests worden echter bekritiseerd omwille van de privacy van de NBMV,  maar
ook omwille van de gevolgen op de gezondheid van het kind  en de mogelijke onnauwkeurigheden.  Bovendien levert deze
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wetenschappelijke benadering geen oplossing voor het gegeven dat de methoden doorheen de lidstaten verschillen. Om dat
probleem op te lossen, zou er eerder een ingreep van de EU-regelgevers nodig zijn.
21. Niet-begeleid: pragmatische tegenover juridische strekking – Het tweede element houdt in dat de betrokkene niet
begeleid is bij zijn aankomst in de EU of nadien.  Ook rond dit element bestaat er discussie.  Langs de ene kant stelt een
pragmatische strekking dat de minderjarige pas niet-begeleid is wanneer hij door geen enkele volwassene vergezeld wordt.  Zo is
het mogelijk dat de minderjarige zonder ouders, maar met een oudere broer of zus aankomt en bijgevolg als begeleid beschouwd
wordt. De tweede, meer juridische, strekking gaat ervan uit dat de minderjarige niet begeleid is wanneer hij niet vergezeld is van
zijn wettelijke vertegenwoordiger.  Dit is tevens de strekking die de EU-regelgevers volgen, wat veiliger is.  De pragmatische
strekking houdt namelijk het risico in dat minderjarigen die vergezeld zijn van een volwassene die zich voordoet als begeleider,
maar een andere opzet, zoals mensensmokkel, heeft, toch als begeleid worden beschouwd.
22. Europees burgerschap? – Ten slotte gaat het om een vreemdeling, wat in dit kader veelal inhoudt dat de betrokkene geen
onderdaan is van een land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort.  Indien het individu toch een Europees burger zou
zijn, dan kan hij door verschillende lidstaten als Europese NBMV erkend worden, mits hij aan enkele vereisten voldoet. Deze
worden bepaald in de nationale wetgeving van de lidstaten.
23. Met kwetsbaarheid als gevolg – Hoewel ‘kwetsbaar’ niet letterlijk voorkomt in de definities van de NBMV, onderlijnen
verschillende auteurs dat de NBMV door de combinatie van deze elementen zeer kwetsbaar is. Dit zien critici dan ook als een
vierde eigenschap van de NBMV.  De minderjarigen lopen door de kwetsbaarheid een verhoogd risico op een inbreuk op hun
rechten.  Veelal zijn ze ‘onzichtbaar’ voor de overheden.  Zo berichtte de Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst
Justitie dat er in België in 2018 opnieuw een heel aantal NBMVs onder de radar doken.

Hoofdstuk III. Deelbesluit

24. Schijnbaar eenvoudige kenmerken – Problemen in verband met implementatie, harmonisatie en een correcte
verdeelsleutel zetten de EU-regelgevers ertoe aan hun GEAS aan een herevaluatie te onderwerpen. Terwijl de debatten rond de
hervorming worden voortgezet, komen nog elke dag een groot aantal asielzoekers aan in Europa. Onder hen bevindt zich de groep
NBMV, jongeren die om verschillende redenen zonder ouders Europa binnenkomen.
Deze groep is heterogeen en dekt jongeren van verschillende leeftijden en afkomst. Gemeenschappelijk hebben al deze
minderjarigen wel dat ze schijnbaar eenvoudigweg minderjarig, vreemdeling en niet-begeleid zijn. ‘Schijnbaar’, want deze
eigenschappen zijn niet gemakkelijk te bepalen en worden veelal verschillend ingevuld, wat tot een gebrek aan aangepaste
bescherming kan leiden. Zeker het bepalen van de leeftijd van de vreemdeling blijft een moeilijke kwestie. Een tussenkomst van
de EU-regelgevers lijkt hier wenselijk; zo kunnen de wetenschappelijke technieken en methoden doorheen de lidstaten meer op
elkaar afgestemd worden. Het volgende deel gaat na welke mensenrechten van de NBMV er bij dergelijke aanpassingen kunnen
meespelen.

Deel II. De NBMV en de mensenrechten

Hoofdstuk I. Algemeen Mensenrechtelijk kader

Afdeling I. Internationale beschermingsnormen

25. UVRM – Voor wat betreft de mensenrechten van de NBMV bestaat er in de eerste plaats het overkoepelende artikel 14 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) dat stipuleert dat ‘eenieder het recht heeft om in andere landen asiel
te zoeken en rechten te genieten tegen vervolging’.  Ook minderjarigen kunnen zich op de Verklaring beroepen.
26. Vluchtelingenverdrag en Protocol – Het oudste internationale verdrag dat zijn toepassing vindt op de NBMV als
vluchteling is het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag, Verdrag van
Genève).  Het Verdrag heeft een algemeen toepassingsgebied en voert criteria in voor wie als vluchteling kan worden
erkend.  In het Verdrag zelf wordt niet specifiek dieper ingegaan op de NBMV. Ook worden aan de minderjarige vluchtelingen
in dit verdrag geen eigen, specifieke rechten toegekend.
Als niet-statelijke actor is de EU zelf geen partij bij dit verdrag. Elke EU-lidstaat is dat echter wel.  Ook wordt er in artikel 18
van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie naar dit Verdrag en zijn Protocol verwezen.  Daarenboven is het
zo dat, onder artikel 78.1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), de EU zich ertoe verbindt om de
beginselen uit dit Verdrag te respecteren bij de ontwikkeling van het GEAS.  Bovendien gaf de Europese Raad in 1999 in
Tampere aan een GEAS te willen creëren dat ‘stoelt op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van Genève’.
Ten slotte heeft ook het Hof van Justitie van de EU (HvJ) bevestigd dat de EU-instrumenten zo geïnterpreteerd moeten worden
dat ze het Vluchtelingenverdrag respecteren.
27. Kinderrechtenverdrag – Vervolgens kwam er het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  Dit verdrag vindt in zijn
geheel toepassing  op de NBMV en bevat een specifiek artikel dat gericht is op de minderjarige vreemdeling.  Artikel 22
bepaalt namelijk dat staten die partij zijn bij het verdrag ‘de passende maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat dit kind
passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt’.  Belangrijk is hier ook artikel 2;  het gevolg van dit artikel is dat de
NBMV de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag kan inroepen, ongeacht of hij reeds een verblijfsvergunning heeft
gekregen.  Essentieel in dit verdrag is de bepaling rond het belang van het kind; daar gaat hoofdstuk II verder op in. Opnieuw is
de EU als zodanig geen partij bij dit verdrag, maar alle EU lidstaten zijn dat wel.
28. Het Migratiepact – Op 13 juli 2018 nam de VN het finale ontwerp van het ‘Mondiaal Pact voor Veilige, Ordelijke en
Reguliere Migratie’ oftewel het Migratiepact aan.  Dit Pact is niet juridisch bindend en de principes moeten niet worden
omgezet in wetgeving.  In december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de VN het Pact onderschreven met 152 stemmen
voor.  Het Pact werd niet door alle EU-lidstaten onderschreven en sommige EU-lidstaten onthielden zich.  Samen met de
niet-bindende aard van het Pact zorgt dit ervoor dat de draagkracht van het Pact in de EU enigszins beperkt is. In het Pact richten
doelstellingen 7, 8 en 12 zich op de NBMV. Zo bepaalt doelstelling 7 dat kwetsbaarheden in migratie moeten aangepakt en
verminderd worden door een aangepast beleid en door het stimuleren van samenwerking tussen landen. Er moet de NBMV
bijvoorbeeld aangepaste ondersteuning geboden worden gedurende de gehele migratieprocedure.
29. Evaluatie: geen specifieke focus op de NBMV – Uit de bovenstaande uiteenzetting van internationale bronnen blijkt
dat er niet bijzonder veel specifieke bepalingen en geen verdragen rond de NBMV bestaan. Andere groepen die door regelgevers
als kwetsbaar beschouwd worden, beschikken wel over een eigen verdrag. Zo zijn er bijvoorbeeld het Verdrag inzake de
Uitbanning van Rassendiscriminatie en het Verdrag inzake de Rechten van de Personen met een Handicap. De NBMV moet zich
voornamelijk beroepen op het Kinderrechtenverdrag en het Vluchtelingenverdrag, maar deze instrumenten verwijzen nauwelijks
naar minderjarige vreemdelingen, of naar de NBMV, als specifieke groep kwetsbare personen. Critici stellen dat bijvoorbeeld het
Kinderrechtenverdrag daarom niet altijd kan voldoen aan de noden van deze kinderen; zo formuleren Farrugia en Touzenis:
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‘It would have been preferable if a specific article had addressed this group of [migrant] children, obviously underlining the need to
apply the entire Convention [on the rights of the child] to migrant children, as an especially vulnerable group.’

Wel trachtte het VN-Kinderrechtencomité reeds meer duidelijkheid te scheppen aan de hand van General Comment nr. 6, dat de
omgang met NBMVs uiteenzet.  Hoewel General Comments zeker een gezaghebbende interpretatie bieden, hebben ze strikt
gezien geen bindende kracht.  Gezien de hoedanigheid en kwetsbaarheid van de NBMV, kan men zich dan ook de vraag stellen
of de bovenstaande verdragen voldoende bescherming bieden.
30. Rechtstreekse werking – Bovendien is het voor de NBMV niet altijd eenvoudig om zich effectief te beroepen op deze
internationale normen. Er bestaat namelijk van oudsher een verschil tussen dualistische en monistische systemen.  Wanneer
een individu in een monistisch systeem een recht uit een verdrag wil inroepen, kan hij zich rechtstreeks op het verdrag kan
beroepen, en niet noodzakelijk op een nationale wet zoals in het dualistisch systeem het geval is. In een monistisch systeem is het
wel zo dat de verdragsbepaling slechts inroepbaar is wanneer ze rechtstreekse werking heeft.
Het is concreet aan de nationale rechter om te bepalen of een verdragsbepaling uit het internationaal recht al dan geen
rechtstreekse werking heeft.  Voor wat betreft bijvoorbeeld het Kinderrechtenverdrag is de praktijk bij de Europese rechters
zeer uiteenlopend.  In België bestaat er bij de Raad van State en het Hof van Cassatie een zekere tendens om aan verschillende
bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag géén rechtstreekse werking toe te schrijven.  In Nederland heerst er enigszins
onduidelijkheid over de rechtstreekse werking; sommige rechters kennen de rechtstreekse werking toe, andere niet.  In
Frankrijk, ten slotte, lijkt de rechtspraak dan weer te bevestigen dat de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag wel rechtstreekse
werking hebben.  Ook zou het Migratiepact zou als dusdanig geen rechtstreeks werkend karakter hebben.

Afdeling II. Europese beschermingsnormen

31. Weinig coherentie – Op Europees niveau wordt aan de NBMV een weinig coherente bescherming geboden. Er bestaat
namelijk geen specifieke wettekst die zich richt op deze groep jongeren, de toepasselijke beschermingsnormen zijn versnipperd
terug te vinden in diverse verdrags- en wetteksten. Carlier en Carole wijten dit aan het specifieke karakter van de NBMV en
formuleren het als volgt: ‘Leur spécificité, liée à leur vulnérabilité, a pour conséquence que diverses dispositions leur sont
consacrées dans de nombreux textes de droit dérivé’.
32. Het Handvest – Naast een bundel aan soft law,  is er in de eerste plaats het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie (2000).  Het Handvest is slechts van toepassing wanneer de lidstaten EU-regelgeving ten uitvoer brengen en is
dus van toepassing op de implementatie van het GEAS.  Daarnaast kunnen de bepalingen uit het Handvest worden ingeroepen
door zowel EU-burgers als niet-EU-burgers.  In dit Handvest richt artikel 18 zich op het asielrecht.  Hierin wordt verwezen
naar het Vluchtelingenverdrag en het bijhorende Protocol.  Ook bevat het Handvest enkele bepalingen in verband met de
rechten van het kind (zo bijvoorbeeld rond onderwijs, arbeid, enz.).
33. Het EVRM – Daarnaast is er natuurlijk ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag kent
een ruimer toepassingsgebied en is van toepassing op de leden van de Raad van Europa.  Het is echter niet van toepassing op
de EU en de EU-instellingen zelf.  Een belangrijke nuance hierbij is dat het EHRM doorheen de jaren bepaalde technieken
ontwikkelde om via de EU-lidstaten toch aan EU-regelgeving te toetsen.  In het EVRM zijn geen specifieke bepalingen terug te
vinden rond de vreemdeling, laat staan de niet-begeleide vreemdeling.  Het EVRM is een meer algemeen
mensenrechtenverdrag en het biedt bijgevolg onvoldoende criteria om rekening te houden met de specifieke hoedanigheid van de
NBMV.  Daarenboven is ook voor het EVRM de rechtstreekse werking niet vanzelfsprekend; zo kent het Italiaanse Corte
Costituzionale aan de bepalingen uit het EVRM geen rechtstreekse werking toe, terwijl het Servische Hof van Cassatie dat wel
deed.
34. De GEAS-puzzel – Vervolgens bestaat er een bundel secundaire regelgeving die betrekking heeft op de positie van de NBMV
binnen het GEAS.  De voorstellen voor het nieuwe GEAS, alsook de huidige Procedurerichtlijn, de Kwalificatierichtlijn en de
Opvangrichtlijn bevatten bijvoorbeeld bepalingen die het statuut van de NBMV regelen. De NBMV moet eerst en vooral de
verschillende richtlijnen en verordeningen uit het GEAS kennen en daarna uit deze GEAS-instrumenten de juiste artikelen naar
boven halen. Hierbij valt nog op te merken dat zowel de regels van het GEAS als van het EU-verdragsrecht van toepassing zijn op
alle EU-lidstaten, en dat ook hier de principes in verband met rechtstreekse werking van toepassing zijn.  Belangrijk is dat er
qua EU-regelgeving nog een onderscheid gemaakt moet worden tussen verordeningen en richtlijnen.  Voor de NBMV bestaat er
dus een verschil naargelang hij zijn rechten uit bijvoorbeeld de Dublinverordening, dan wel de Opvangrichtlijn rechtstreeks wil
inroepen. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op enkele specifieke mensen- en kinderrechten.

Hoofdstuk II. Specifieke rechten

Afdeling I. Het verbod op foltering

35. Het verbod op foltering – Dit verbod kreeg voor het eerst vorm in 1966, toen het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) ondertekend werd in New York. In dit verdrag richt artikel 7 zich op het verbod op
foltering: niemand mag worden onderworpen aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing. Een definitie van het begrip ‘foltering’ wordt echter pas later gegeven, in het Folterverdrag.  Ook komt het verbod
terug in artikel 37 lid a van het Kinderrechtenverdrag. 
Daarnaast is het verbod ook terug te vinden in artikel 3 EVRM. Dit artikel stipuleert dat: ‘Niemand mag worden onderworpen aan
folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.’ De voorziening is absoluut, ze laat geen
beperkingen toe en kan niet afgewogen worden tegenover andere factoren.  Ten slotte werd het principe verder uitgewerkt in
het ‘Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing’.
36. Non-refoulement in het internationaal recht – Het refoulementverbod bouwt voort op dit verbod. Meer algemeen
houdt dit beginsel in dat een vreemdeling niet kan uitgezet of teruggeleid worden naar een land wanneer zijn leven of vrijheid
bedreigd zouden worden.  Een eerste vindplaats voor het refoulementverbod is binnen het internationaal recht. In 1951 werd
het namelijk opgenomen in artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag.  Dit artikel bevat het verbod tot uitzetting of terugleiding
en is verder aldus bekend als het refoulementverbod.  De enige uitzondering hierop moet restrictief geïnterpreteerd worden en
geldt wanneer de asielzoeker een gevaar oplevert voor de veiligheid of de gemeenschap van het land waar hij zich bevindt.
37. Non-refoulement in Europa: artikel 3 EVRM – Binnen de Europese context is het verbod terug te vinden in artikelen 4
en 19 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  Daarnaast bevat het verbod ook een link met het EVRM.
Wanneer een individu wordt overgedragen aan een land waarvan de opvangomstandigheden in strijd zijn met artikel 3 EVRM,
wordt uitgegaan van een schending van het refoulementverbod.  Gezien het beginsel zowel in het Handvest als in het EVRM op
bijna identieke wijze is opgenomen, laat het een controle door twee hoven toe. In de eerste plaats kan het EHRM logischerwijze
toetsen aan het EVRM. Daarnaast kan ook het HvJ een controlefunctie uitoefenen doordat het GEAS een toepassing van het EU-
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recht vormt. Hetzelfde geldt voor het volgende recht, het recht op vrijheid en veiligheid.

Afdeling II. Het recht op vrijheid en veiligheid

38. Europese en internationale verankering – Omgevingen van opsluiting, zoals gevangenissen en detentiecentra, vormen
vaak een katalysator voor schendingen van de mensenrechten, waaronder ook de rechten van kinderen.  Vanuit dit besef
werden in de jaren 1930 door de VN de Standard Minimum Rules for Prisoners uitgevaardigd.  In 1950 nam Europa als eerste
verder initiatief en poneerde via artikel 5 EVRM het fundamentele recht op vrijheid en veiligheid. Bovendien moeten beperkingen
op dit fundamentele recht aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Om arbitraire detenties te vermijden geeft het artikel niet alleen
een lijstje van gevallen waaronder detentie toegelaten is (art. 5 lid 1 onderdeel a-f), maar voorziet het ook in enkele procedurele
waarborgen.  Zo bepaalt artikel 5 lid 1 onderdeel d EVRM dat minderjarigen in principe slechts kunnen worden aangehouden
‘met het oog op hun opvoeding’, of, in geval van rechtmatige detentie, ‘met als oogpunt om hem voor een bevoegde instantie te
geleiden’.  Zo’n halve eeuw later werd het recht op vrijheid en veiligheid tevens vastgelegd in artikel 6 van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie.
Internationaal werd het recht in 1966 verankerd in de artikelen 9 en 10 IVBPR.  Dit bindende instrument bepaalt niet enkel dat
er een recht op vrijheid en veiligheid moet zijn, maar het stipuleert ook dat elke persoon die reeds van zijn vrijheid beroofd is, met
eerbied en respect voor de menselijke waardigheid behandeld moet worden. Dit is vrij uniek, het EVRM maakt van deze laatste
bepaling geen gewag.
39. Veiligheid en vrijheid van het kind: 3 basisvoorwaarden – Daarnaast bevat ook het Kinderrechtenverdrag een eigen
bepaling rond de veiligheid en vrijheid van het kind. Artikel 37 poneert, naast het verbod op foltering (art. 37 lid a), ook drie
bijzondere basisvoorwaarden waaraan de detentie van een kind moet voldoen.  In de eerste plaats is er artikel 37 lid b dat
bepaalt dat geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid kan worden beroofd.  Dit houdt in dat de
aanhouding of gevangenneming van een kind overeenkomstig een duidelijke, niet-arbitraire, wet moet gebeuren en dat het
slechts een uitzonderlijke maatregel kan zijn, voor een zo kort mogelijke periode.  Ook verankerde het EHRM dit principe in
een aantal zaken tegen Frankrijk: een kind kan enkel in detentie gehouden worden volgens artikel 5 lid 1 onderdeel a-f EVRM
wanneer het gaat om een ultimum remedium en er geen minder verstrekkende maatregel ter beschikking is.
Vervolgens legt artikel 37 lid c de regels rond de omstandigheden van de detentie vast. Een kind moet met eerbied en
menselijkheid behandeld worden, wat inhoudt dat er rekening gehouden wordt met de leeftijd van het kind, dat het kind in
principe gescheiden wordt van andere volwassenen en dat het kind in beginsel contact kan onderhouden met familieleden.  Tot
slot schrijft artikel 37 lid d voor dat het kind over juridische en andere passende bijstand moet kunnen beschikken.
40. NBMV en detentie – Het EHRM sprak zich reeds meerdere malen uit over artikel 5 en de NBMV. Opvallend is dat het in
bijna alle gevallen ging om een schending van het artikel door de Griekse overheid.  Vaak betrof de zaak een onrechtmatige
arrestatie of detentie, zoals neergeschreven in artikel 5 lid 1 onderdeel f EVRM.  Zo oordeelt het Hof in de zaak Mohamad
bijvoorbeeld:

‘Compte tenu du fait que le requérant n’a pas été placé dans une structure d’accueil adaptée aux mineurs, conformément à la
législation applicable, (…) la Cour conclut que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la
Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition.’

Afdeling III. Het belang van het kind

41. Principe – Hierboven werd reeds aangehaald dat een van de essentiële bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag het principe
van het belang van het kind (art. 3 Kinderrechtenverdrag) is.  In essentie houdt deze paraplu-bepaling in dat bij alle
maatregelen betreffende kinderen, het belang van het kind een prioritaire overweging is.  Dit betekent dat wanneer een kind
betrokken is bij een asielprocedure, bij zowel de beslissingen in verband met toegang tot het land als bij de beslissingen in
verband met een weigering, voorrang gegeven moet worden aan het belang van het kind.
42. Kritiek en discussie – Het belang van het kind wordt in het Kinderrechtenverdrag nauwelijks gedefinieerd. Het Verdrag
geeft enkel aan wanneer en hoe het beginsel moet worden toegepast.  Dit maakt het beginsel tot een complex begrip, dat in de
praktijk niet altijd eenvoudig kan worden toegepast.  Dit gegeven gaf mee de aanzet tot General Comment nummer 14 van het
VN-Kinderrechtencomité (2013).  Zo beschrijft de Comment dat de vage definiëring het begrip net ook tot een dynamisch
concept maakt, waarvan de inhoud bepaald moet worden aan de hand van concrete omstandigheden.  Het begrip is hierdoor
zeer flexibel en kinderen kunnen hun visie laten bijdragen bij het bepalen van hun belang.  Zeker in het kader van de NBMV is
dit een troef, gezien de heterogeniteit van de groep NBMVs.
43. Toepassing op de NBMV – Aangezien het beginsel een open norm is, werden in het verleden reeds enkele voorstellen
gedaan voor toetsingscriteria, die de toepassing van het beginsel zouden moeten vergemakkelijken.  Zo stelden Heiner en
Bartels daartoe in 1989 ‘twaalf ijkpunten’ voor. Deze werden door Kalverboer en Zijlstra verder geactualiseerd en geconcretiseerd
tot ‘veertien ontwikkelingsvoorwaarden’ aan de hand van het Best Interest of Child model (BIC-model).  Het BIC-model zou
het gemakkelijker maken om het belang van het kind toe te passen op asiel- en migratieprocedures. Bovendien zou het rekening
houden met de specifieke kwetsbaarheid van de minderjarige vreemdeling.
44. EU-vertaling – Tot slot is het beginsel van het belang van het kind ook terug te vinden in artikel 24 van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie.  Daarnaast bevatten ook enkele EU-richtlijnen en EU-verordeningen verwijzingen naar
het begrip. Zo bijvoorbeeld in artikel 22 van het voorstel voor de Opvangrichtlijn en in artikel 21-22 van het voorstel voor de
Procedureverordening.  In de huidige regelgeving zijn verwijzingen onder andere terug te vinden in artikel 23 van de
Opvangrichtlijn.  Een nuance is dat deze instrumenten slechts zelden een concrete invulling van ‘het belang van het kind’
geven. Er worden geen verdere regels rond de implementatie van het principe aangereikt en het blijft een vage term.  Dit heeft
als gevolg dat de lidstaten zelf bepalen hoe het principe moet worden toegepast en dat er hieromtrent soms onduidelijkheden en
verschillen bestaan. Ook hier zou een meer concrete invulling aan de hand van richtsnoeren door de EU-regelgevers nuttig
kunnen zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het BIC-model.

Hoofdstuk III. Deelbesluit

45. Een mensenrechtelijke puzzel – Wat zijn mensenrechtelijke bescherming betreft, moet de NBMV zich beroepen op een
grote puzzel aan verdragen. In het internationaal recht vinden we instrumenten die zich richten op de bescherming van het kind
in het algemeen, andere teksten hebben op hun beurt voornamelijk betrekking op het statuut van de vreemdeling-vluchteling. Er
zijn echter weinig wetteksten, laat staan een afzonderlijk verdrag, die een specifiek artikel aan de NBMV wijden. Daarnaast is het
eigen aan de internationaal rechtsregels dat ze niet altijd eenvoudig in te roepen zijn, gezien het feit dat rechtstreekse werking
soms ontbreekt.
46. Het belang van het kind als gids doorheen het GEAS – Op Europees niveau is de puzzel niet minder ingewikkeld. De
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specifieke hoedanigheid van de NBMV zorgt ervoor dat zijn statuut verspreid ligt van de Dublinverordening tot het Handvest.
Ook hier moet de NBMV zijn weg doorheen de wetgeving goed weten te vinden. Aangezien het internationaal recht weinig
specifiek is en soms rechtstreekse werking ontbeert, zou het aangewezen zijn om minstens deze Europese puzzel te
vereenvoudigen en een meer coherent systeem op poten te zetten.
Voor wat betreft het belang van het kind, zouden de EU-regelgevers wat meer duidelijkheid kunnen scheppen door richtsnoeren
aan te reiken die aangeven hoe het principe toegepast moet worden binnen de context van asiel en migratie. Desalniettemin is het
zo dat wanneer de NBMV zijn weg doorheen de GEAS-jungle even niet meer vindt, dit principe hem altijd als gids kan dienen. Of
de Europese regelgevers wel voldoende aandacht schenken aan dit beginsel en aan andere rechten van de NBMV, wordt in het
volgende deel nader toegelicht.

Deel III: Evaluatie van het GEAS en de mensenrechten

47. Een controversieel systeem – Een veel bediscussieerd onderdeel van het GEAS is het Dublinsysteem. In dit hoofdstuk wordt
eerst onderzocht wat het Dublinsysteem precies is, waarna vervolgens wordt ingegaan op de pijnpunten van het Dublinsysteem in
verband met de mensenrechten van de NBMV.

Afdeling I. Het Dublinsysteem

48. De hoeksteen van het GEAS – Een van de grondslagen van de EU is de Schengenzone. Binnen deze zone kunnen
inwoners, en bijgevolg ook asielzoekers, vrij reizen tussen verschillende landen. Het gevolg is dat het risico bestaat dat geen enkel
land de verantwoordelijkheid op zich neemt om een asielaanvraag te onderzoeken en dat de asielzoekers van het ene naar het
andere land worden gestuurd.
Om dit probleem op te lossen, kwamen enkele Europese landen in 1990 tot een akkoord via het Dublinverdrag (Dublin I).  De
bedoeling van het Verdrag was om gemeenschappelijke en bindende regels vast te leggen ter bepaling van een ‘verantwoordelijke
lidstaat’, die de asielaanvraag moet verwerken.  In 2003 werd het Verdrag vervangen door een Dublinverordening (Dublin
II).  Vervolgens werd in 2013 een nieuwe versie van de verordening goedgekeurd, die vandaag nog steeds geldt (Dublin III).
De Commissie lanceerde in 2016 met haar GEAS-pakketten een voorstel voor een nieuwe wijziging, dit voorstel wordt het Dublin
IV-voorstel genoemd en is het onderwerp van dit hoofdstuk.
Naast de EU-lidstaten  nemen ook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein deel aan het huidige Dublinsysteem.
Het systeem werd in het Stockholmprogramma, aangenomen in 2009, nog omschreven als de hoeksteen van het GEAS.
Gedurende de laatste jaren hebben verschillende arresten van het HvJ en het EHRM de fundamenten van het systeem echter
sterk aangetast.
49. Welke lidstaat is verantwoordelijk? – De huidige Dublinverordening (Dublin III) stelt dat de verantwoordelijke lidstaat
onder andere die lidstaat is ‘waar de asielzoeker op illegale wijze de grens heeft overschreden’.  Bijgevolg ligt er een grote druk
op landen aan de EU-grenzen, zoals Italië en Griekenland; zij behandelen vaak meer asielverzoeken dan andere lidstaten.  De
Commissie zag zich dan ook genoodzaakt om een meer billijke verdeling na te streven en ze stelt voor om de verantwoordelijke
lidstaat op een andere manier te bepalen.
Het voorstel doet dit door voor elke lidstaat een ‘referentieaantal’ vast te stellen. Dit aantal bepaalt concreet hoeveel aanvragen de
lidstaat moet behandelen. Het referentieaantal wordt berekend aan de hand van een ‘referentiesleutel’, die gebaseerd is op de
omvang van de bevolking en het totale BBP van de lidstaat.  Wanneer de lidstaat 150% van zijn referentieaantal heeft bereikt,
treedt een correctiemechanisme in werking en worden de nieuwe asielzoekers herplaatst naar een andere lidstaat.  De lidstaten
kunnen afzien van dit mechanisme, maar dan moeten ze wel een solidariteitsbijdrage betalen, die toekomt aan het land dat de
aanvraag behandelt.

Afdeling II. Kritiek

§1. Dublinoverdrachten en verbod op foltering

50. Dublinoverdracht en artikel 3 EVRM – Zoals reeds uiteengezet, is de bedoeling van het Dublinsysteem dat er één
verantwoordelijke lidstaat wordt aangeduid die de asielaanvraag verwerkt.  Het is namelijk zo dat het aanduiden van één
lidstaat het mogelijk maakt snel te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is en op die manier snel toegang tot de procedure te
verlenen.  Ook zou dit secundaire bewegingen ontmoedigen.  Het is dus mogelijk dat een asielzoeker zich in een lidstaat
bevindt die niet de verantwoordelijke lidstaat is en dat hij bijgevolg naar dat land moet worden overgebracht.  Deze
‘Dublinoverdracht’ is nochtans niet altijd zo vanzelfsprekend, want rekening houdend met het non-refoulementbeginsel, mag zo’n
overdracht zich niet voordoen wanneer de opvangomstandigheden in de verantwoordelijke lidstaat in strijd zijn met artikel 3
EVRM.
Belangrijk in dat verband is dat het Dublin IV-voorstel, net zoals de huidige Dublin III-verordening, een bepaling bevat die stelt:
‘de lidstaten, die alle het beginsel van non-refoulement eerbiedigen, worden in dit verband beschouwd als veilige landen voor
onderdanen voor derde landen’.  Het feit dat alle lidstaten partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag en het EVRM en dat ze als
EU-leden verplicht zijn fundamentele rechten te beschermen, zorgt ervoor dat ze als ‘veilig’ worden beschouwd.  Nochtans is
deze bepaling niet gespaard van kritiek; ze bepaalt niet hoe absoluut de regel precies is en of er bepaalde omstandigheden zijn
waarin de regel aan de kant geschoven kan worden.
51. HvJ en EHRM in actie – Bovendien oordeelden het EHRM en het HvJ beide dat een Dublinoverdracht wél in strijd kan zijn
met het refoulementverbod.  In het kader van de NBMV stelde het EHRM dat de opvangomstandigheden in bijvoorbeeld
Griekenland, Italië, Malta en België van die aard waren dat ze een schending van artikel 3 EVRM inhielden.  In 2011 bepaalde
het EHRM in de baanbrekende zaak M.S.S. t. Griekenland dat Dublinoverdrachten niet noodzakelijk altijd kunnen onder het
EVRM.  Niet veel later bevestigde het HvJ dit principe met het N.S.-arrest door te bepalen dat lidstaten in feite enkel
asielzoekers kunnen overdragen indien:

‘(…) ze niet onkundig zijn van het feit dat de fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor
asielzoekers in deze lidstaat ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal
lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest.’

De uitkomst van beide zaken lijkt gelijkaardig, maar het HvJ stelde zich ietwat soepeler op dan het EHRM. Het stelde
bijvoorbeeld dat enkel wanneer ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure zal tekortschieten, er zich
een effectieve schending van artikel 4 van het Handvest kan voordoen.  Het gevolg bleef desalniettemin hetzelfde; de EU-
wetgever trok zijn conclusies en voegde in de huidige Dublin III-verordening artikel 3.2 lid 2 in:
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‘Indien het niet mogelijk is een verzoeker over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als verantwoordelijke lidstaat is
aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asiel procedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers in die lidstaat
systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat is belast de criteria van
hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.’

52. Individuele situatie – Dit artikel hield lange tijd stand en kon veel overdrachten aan bijvoorbeeld Griekenland
verhinderen.  In 2014 breidde het EHRM een vervolg aan M.S.S. en velde het een oordeel in de zaak Tarakhel t.
Zwitserland.  Uit deze zaak bleek duidelijk dat lidstaten altijd de individuele situatie  van de betrokkenen moeten
onderzoeken en dat de overdracht moet opgeschort worden in geval er een reëel risico in verband met artikel 3 EVRM wordt
vastgesteld.  Hiermee werd de bescherming van artikel 3 EVRM uitgebreid; wanneer een lidstaat een overdracht overweegt
moet deze niet enkel systeemfouten, maar ook ‘andere fouten van meer individuele aard’ onderzoeken.  Het EHRM formuleert
tevens dat wanneer een lidstaat de overdracht van een kind overweegt, deze lidstaat de grootste voorzichtigheid aan de dag moet
leggen.  Alvorens de overdracht plaatsvindt, moet de verantwoordelijke lidstaat bovendien eerst garanderen dat de kinderen
een opvang zullen krijgen die onder meer aangepast is aan hun leeftijd.
53. Geen spoor in Dublin IV – Van deze rechtspraak is echter geen spoor terug te vinden in artikel 3 van het Dublin IV-
voorstel.  Het voorstel is identiek aan het huidige artikel (Dublin III) en beperkt zich bijgevolg nog steeds tot systeemfouten. In
de zaak C.K. heeft het HvJ ondertussen op zijn beurt ook geoordeeld dat niet enkel systeemfouten onder de bescherming van
artikel 3 van de Dublinverordening vallen.  De EU-wetgever koos er eerder voor om de M.S.S.- en de N.S.-rechtspraak om te
zetten in artikel 3 Dublin III. Het zou dus consistent zijn dat de Tarakhel- en de C.K.-rechtspraak hun weerslag vinden in de
toekomstige wetgeving.  Het Europees Parlement volgde deze stelling en heeft de verwijzing naar systeemfouten geschrapt.
Dit is in het voordeel van de NBMV; op die manier kunnen de rechten van de NBMV beter onderzocht worden als er zich een
overdracht mocht voordoen.

§2. Dublinoverdrachten en het belang van het kind

54. Verantwoordelijke lidstaat en de NBMV – Het Dublin IV-voorstel bevat vervolgens enkele artikelen met betrekking tot
het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat in het geval van de NBMV. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden
naargelang de NBMV elders in een EU-lidstaat gezinsleden heeft of niet.
55. Controle vermogen en verwantschap – Wanneer de NBMV elders in de EU wél een gezinslid heeft, legt artikel 10 van
het voorstel de verantwoordelijkheid voor de NBMV bij de lidstaat waar dat gezinslid zich wettig ophoudt, voor zover dat in het
belang van de NBMV is.  Hierbij is volgens het voorstel een beoordeling van het vermogen van het gezinslid nodig; op basis van
een individueel onderzoek moet vaststaan dat het gezinslid voor hem kan zorgen.  Daarnaast moet ook de verwantschap
bewezen worden.  De beoordeling van het vermogen en de verwantschap is vandaag verder geregeld in de
Uitvoeringsverordening bij de Dublinverordening.  Deze Uitvoeringsverordening bepaalt echter geen criteria die kunnen
helpen bij het uitvoeren van deze verplichtingen.  Gezien de complexiteit en de gevoeligheid van de materie zou het nochtans
beter zijn moest hieromtrent meer duidelijkheid bestaan.  Binnen de GEAS-hervormingen is echter nog geen voorstel
opgenomen tot aanpassing van de Uitvoeringsverordening of tot het verduidelijken van deze verplichtingen.
56. De ‘eerste lidstaat’ – Onder de huidige wetgeving is het zo dat wanneer de NBMV géén familie heeft in een andere lidstaat,
de lidstaat waarbij de NBMV zijn verzoek om internationale bescherming heeft ingediend de verantwoordelijke lidstaat is (art. 8
lid 4 Dublin III).  Het Dublin IV-voorstel wijzigt deze bepaling en stelt dat de verantwoordelijke lidstaat die lidstaat is waarbij
de NBMV zijn verzoek om internationale bescherming het eerst heeft ingediend (art. 10 lid 5 Dublin IV).  De enige uitzondering
hierop geldt wanneer wordt aangetoond dat ‘dit niet in het belang van het kind is’. Wanneer een NBMV verschillende
asielaanvragen heeft ingediend en zich niet meer in de lidstaat van het eerste verzoek bevindt, zal hij dus in principe worden
overgedragen.
57. Ratio en weerlegging – Het doel van deze bepaling zou zijn dat wanneer de NBMV wordt teruggestuurd naar de lidstaat
waar hij het eerste verzoek heeft ingediend, dit hem ontmoedigt om irregulier door te reizen naar een andere lidstaat.
Nochtans zou dat doel ook bereikt kunnen worden wanneer de NBMV effectief wordt opgevangen in de lidstaat waar hij zich
bevindt en deze lidstaat hem een vertegenwoordiger garandeert.  De vertegenwoordiger zou hem dan begeleiden doorheen de
asielprocedure en hij zou erop kunnen toezien dat de NBMV niet verder doorreist. Verschillende partijen zijn het dan ook niet
eens met het Commissievoorstel en stellen dat ook de lidstaat waar de NBMV zich bevindt, verantwoordelijk moet kunnen zijn,
om de overdracht te vermijden.
Artikel 10 lid 5 staat bovendien wat haaks op de eerdere rechtspraak van het HvJ in de M.A.-zaak.  Hierin werd namelijk
vooropgesteld dat de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat is waar de NBMV zich bevindt nadat hij er een verzoek om
internationale bescherming heeft ingediend. Hij moet dus niet teruggestuurd worden naar de lidstaat waar hij zijn eerste verzoek
had ingediend. Omwille van de kwetsbaarheid van de NBMV is het belangrijk om de Dublinprocedure niet nodeloos te rekken en
dit impliceert dat de NBMV in principe niet aan een andere lidstaat mag worden overgedragen, gezien de lange termijnen
waarmee een overdracht gepaard gaat.  Het Hof verwees naar artikel 24.2 van het EU-Handvest en oordeelde hier meer
bepaald dat het belang van het kind wel degelijk de eerste overweging is bij de vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat onder
de Dublinverordening.  Het zou in beginsel niet in het belang van de NBMV zijn mocht hij worden overgedragen.
58. Voorstel Europees Parlement – Het Europees Parlement kan zich niet vinden in het voorstel van de Europese Commissie
en stelt voor om de bepalingen in verband met het aanduiden van een verantwoordelijke lidstaat aan te passen.  Het Parlement
kiest in feite voor een radicaal andere benadering. Er wordt niet langer gekeken naar waar de NBMV precies een verzoek heeft
ingediend, zoals in de huidige Verordening en in het Commissievoorstel het geval is. Terwijl de NBMV onder het
Commissievoorstel nog als een aparte categorie werd behandeld, valt de NBMV voor het Parlement onder het algemeen
toewijzingsmechanisme. Voor het Parlement maakt het met andere woorden niet uit waar de NBMV een verzoek heeft ingediend.
Als waarborg garandeert het Parlement dat ‘elke beslissing over de verantwoordelijke lidstaat moet worden voorafgegaan door
een multidisciplinaire beoordeling van het belang van het kind, ook in het geval van toewijzing’.
Concreet stelt het Parlement voor om op basis van de reeds beschreven referentiesleutel een lijst op te maken van vier lidstaten
met het laagste aantal verzoekers in verhouding tot hun referentieaantal.  Er wordt dus gekeken naar welke vier lidstaten het
kleinste aantal aanvragen behandelen in functie van hun BBP en aantal inwoners. Uit deze lijst moet de NBMV vervolgens één
lidstaat kiezen. Het gevolg hiervan is hoogstwaarschijnlijk dat er zich nog meer overdrachten met NBMVs zullen voordoen. Waar
de Europese Commissie M.A. reeds leek te negeren, lijkt het wel alsof deze zaak aan het Europees Parlement volledig
voorbijgegaan is. De zaak M.A. stelde immers dat een overdracht in beginsel niet in het belang van het kind is. Een
‘multidisciplinaire beoordeling van het belang van het kind’ zou volgens de principes uit de rechtspraak dus altijd moeten leiden
tot een weigering van overdracht. Dit onder andere doordat men zou kunnen stellen dat de Dublinprocedure op die manier
nodeloos wordt gerekt.
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59. Lidstaat waar de NBMV aanwezig moet zijn – Ook is het zo dat, in tegenstelling tot wat geldt onder de huidige
Verordening,  enkel de lidstaat waar de NBMV aanwezig moet zijn, de plicht heeft om te garanderen dat de NBMV in alle
procedures vergezeld is van zijn vertegenwoordiger.  Een vertegenwoordiger begeleidt de NBMV, hij beschikt over de nodige
kwalificaties en expertise om ervoor te zorgen dat rekening gehouden wordt met het belang van de NBMV tijdens de
Dublinprocedure.
De vertegenwoordiger speelt dus een zeer belangrijke rol bij de bescherming van de rechten van de NBMV. Wanneer een NBMV
zich echter volgens het voorstel in een ‘verkeerde’ lidstaat bevindt, dan loopt hij het risico dat zijn recht op vertegenwoordiging
niet gegarandeerd wordt.  Het is aangewezen dat het voorstel hier gewijzigd wordt zodat elke lidstaat deze rechten moet
garanderen.  Het Europees Parlement ging hierop in en gaf aan dat elke lidstaat waar de minderjarige aanwezig is (in plaats
van ‘moet zijn’) voor een vertegenwoordiger moet zorgen.

Afdeling III. Suggesties

60. Bepalingen in het algemeen strijdig met belang van het kind – Een Dublinoverdracht van een NBMV zonder familieleden in
de EU naar een land waar de opvangomstandigheden slecht kunnen zijn, zou zowel een schending van artikel 3 EVRM als van het
belang van het kind uitmaken.  Zo zouden het refoulementverbod en het verbod op foltering immers geschonden kunnen
worden en zou de NBMV worden overgedragen, wat strijdig lijkt met het belang van het kind. Een overdracht van deze NBMV
naar een lidstaat waar de opvangomstandigheden aanvaardbaar zijn, zou in beginsel enkel een schending van het belang van het
kind kunnen uitmaken.  Dit zowel onder het voorstel van de Commissie als van het Parlement. De NBMV wordt in beide
gevallen namelijk nog steeds onnodig overgedragen.
Concreet stelde het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dan ook dat de bepalingen van het Dublinvoorstel in het
algemeen in strijd zijn met het belang van de NBMV. Hij zou namelijk geen effectieve toegang hebben tot de procedure voor
verzoeken om internationale bescherming.  Daarnaast wees het EESC erop dat de bepalingen van het voorstel onvoldoende de
beoordeling van de individuele rechten van de NBMV garanderen, zoals vereist werd door de Tarakhel-rechtspraak en de regels
in verband met het verbod op foltering.
61. Alternatieve oplossing – Willen de EU-regelgevers komaf maken met deze kritiek, dan zouden ze enkele veranderingen
kunnen aanbrengen die meer aan de rechten van de NBMV tegemoetkomen. In de eerste plaats zouden de EU-regelgevers, zoals
het Parlement voorstelt, de verwijzing naar systeemfouten kunnen schrappen. Zo zouden ze meer kunnen garanderen dat de
grondrechten van de NBMV worden onderzocht alvorens deze wordt overgedragen.  Ten tweede zou ook de lidstaat waar de
NBMV zich bevindt als verantwoordelijke lidstaat aangeduid kunnen worden.  Op die manier vermijdt de NBMV een
overdracht en wordt de procedure niet nodeloos gerekt. In derde instantie zou de lidstaat waar de NBMV aanwezig is een
vertegenwoordiger moeten aanduiden.  Enkel op die manier heeft de NBMV de garantie dat hij altijd over een
vertegenwoordiger beschikt.

Hoofdstuk II. Vrijheidsontneming

62. Vrijheid, veiligheid en … de NBMV? – Ook de vrijheidsontneming vormt een opvallend onderdeel van de
hervorming.  Eerst werpt dit hoofdstuk een licht op het recht op vrijheid en veiligheid, waarna vervolgens opnieuw de kritieke
punten in verband met de mensenrechten van de NBMV onder de loep worden genomen.

Afdeling I. Kritiek

§1. Artikel 9 Voorstel Opvangrichtlijn

63. Juridische en passende bijstand – Een van de basisvoorwaarden uit het Kinderrechtenverdrag is dat het kind in detentie
het recht heeft om onverwijld te beschikken over juridische en andere passende bijstand.  In artikel 9 van het
Commissievoorstel voor de Opvangrichtlijn worden de waarborgen voor asielzoekers in bewaring opgelijst en wordt gestipuleerd
dat de rechtmatigheid van de bewaring door de rechter met spoed moet worden getoetst.  Er zijn in dit artikel echter geen
aangepaste bepalingen voor het kind of de NBMV terug te vinden. Wel is het zo dat in artikel 2 lid 12 van het voorstel verwezen
wordt naar het voorstel voor een Procedureverordening. In deze verordening wordt gewaarborgd dat de NBMV een
vertegenwoordiger moet worden toegewezen. Deze vertegenwoordiger moet de NBMV ook in de juridische procedures
vertegenwoordigen.
64. Informatie in een begrijpelijke taal – Daarnaast ontbreekt verdere duidelijkheid rond het recht van het kind in het kader
van informatie rond de detentie.  Artikel 5 lid 2 EVRM stipuleert dat wie gearresteerd  is onverwijld, in een taal die hij
verstaat, op de hoogte gebracht moet worden van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem
ingebracht zijn. Het EHRM oordeelde dat dit recht inhoudt dat de informatie simpel, niet-technisch en eenvoudig te begrijpen
moet zijn.  Bovendien gaf het Hof in Z.H. aan dat op een adequate manier rekening gehouden moet worden met de persoonlijke
karakteristieken van de verzoeker, zoals een geestesstoornis.
Deze elementen zijn niet in het voorstel terug te vinden, het voorstel geeft enkel aan dat de informatie schriftelijk en in een
begrijpelijke taal moet worden gegeven.  Het stipuleert bijvoorbeeld niet dat de informatie aangepast moet zijn aan de leeftijd
van het kind of aan het opleidingsniveau van het kind, zodat op een adequate manier rekening gehouden kan worden met zijn
karakteristieken.  Een bijkomende opmerking is dat artikel 9 weergeeft dat de informatie schriftelijk moet worden gegeven,
terwijl een kind niet altijd kan lezen.  Het EHRM geeft aan dat wanneer een verzoeker niet in staat is om de informatie te
ontvangen, deze moet worden meegedeeld aan iemand die hem wettig vertegenwoordigt.  In ieder geval onderlijnt dit gegeven
nogmaals het belang van de aanwezigheid van een vertegenwoordiger voor de NBMV, gezien hij zelf niet altijd kan lezen en hij de
informatie dus niet noodzakelijk altijd kan ontvangen of begrijpen.
Het Europees Parlement schrapte enkele onderdelen van artikel 9 uit het Commissievoorstel, maar stelde geen wijzigingen
voorop die de rechten van de NBMV in deze situatie meer zouden verduidelijken.  Dit mede doordat het Europees Parlement
voorstelt om detentie van minderjarigen eenvoudigweg af te schaffen en deze rechten onder zijn visie dan ook niet meer
gegarandeerd hoeven te worden. Als de NBMV niet meer in detentie kan gehouden worden, moet hij rond detentie natuurlijk
geen informatie meer ontvangen.

§2. Artikel 11 Voorstel Opvangrichtlijn

65. Bewaring als uitzonderlijke maatregel: duidelijkheid – Daarnaast voorziet het voorstel van de Opvangrichtlijn ook
specifiek in een bepaling rond de bewaring van NBMVs. Het huidige artikel 11 lid 3 bepaalt het volgende: ‘Niet-begeleide
minderjarigen worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden in bewaring gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om de
bewaring van niet-begeleide minderjarigen zo spoedig mogelijk op te heffen.’  Deze bepaling, die dateert van 2013, werd
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letterlijk overgenomen in het Commissievoorstel van 2016. Dit is enigszins opmerkelijk, want in het Commissievoorstel van 2008
voor de richtlijn van 2013 werd eerst nog opgenomen dat minderjarigen in ‘geen geval in bewaring worden gehouden’.
Bovendien verzet het European Council for Refugees and Exiles (ECRE) zich sterk tegen deze bepaling. Meer bepaald spoort
ECRE aan tot het amenderen van artikel 11 zodat een uitzondering wordt voorzien voor personen met bijzondere opvangnoden,
zoals de NBMV.  Dit zou in lijn zijn met de rechtspraak van het EHRM. Het Hof oordeelde eerder namelijk dat de
karakteristieken van detentie de kwetsbaarheid van kinderen enkel zouden versterken en dat kinderen in principe niet in detentie
gehouden mogen worden, omdat de omgeving waarin ze terechtkomen niet overeenstemt met het belang van het kind.  Ook
geeft de UNHCR hier duidelijk aan dat ‘As a general rule, unaccompanied or separated children should not be detained’.
Desalniettemin lijkt artikel 11 lid 3 van het voorstel wél aan de basisvoorwaarde in verband met duidelijkheid uit artikel 37 van
het Kinderrechtenverdrag te voldoen.  Deze voorwaarde houdt immers in dat de detentie volgens een duidelijke, niet-
arbitraire, wet moet gebeuren en dat het slechts een uitzonderlijke maatregel kan zijn, voor een zo kort mogelijke periode.  De
maatregel uit artikel 11 is duidelijk opgesteld en geeft letterlijk aan dat een detentie slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan
gebeuren en dat alles in het werk wordt gesteld om de bewaring zo snel mogelijk op te heffen.
66. Omstandigheden van de detentie – Verderop wordt in artikel 11 van het Commissievoorstel (2016) gestipuleerd dat
NBMVs nooit in een gevangenis in bewaring mogen worden gehouden; ze moeten worden ondergebracht in opvangcentra met
aangepaste faciliteiten, met personeel dat rekening houdt met hun rechten, en afgescheiden van volwassenen.  Hoewel dit
gegeven reeds in grote mate voldoet aan de basisvoorwaarde in verband met de omstandigheden van detentie, moeten er toch
enkele opmerkingen gemaakt worden.  Dit artikel geeft alvast duidelijk aan dat er rekening gehouden moet worden met de
behoeften en de leeftijd van het kind, maar er wordt niet bepaald waar de NBMV ondergebracht moet worden als er geen
dergelijke opvangcentra zijn, of wanneer er in die centra onvoldoende plaats is.  Dat er onvoldoende plaats beschikbaar is, is
vandaag namelijk in verschillende lidstaten nog steeds een probleem.
Bovendien wordt er, zoals vereist is door artikel 37 lid c Kinderrechtenverdrag, voorzien dat een NBMV in bewaring onderwijs
moet kunnen genieten.  Artikel 11 lid 6 van het Commissievoorstel laat hierop echter uitzonderingen toe in transitzones. Het
EHRM heeft daaromtrent in het verleden al bevestigd dat ook het verblijf van een vreemdeling in transitzones of grenshospita
onder het bereik van artikel 5 EVRM valt.  Moest de NBMV toch nog in detentie gehouden worden, lijkt volgens critici een
aanpassing van artikel 11 lid 6 bijgevolg aangewezen.
67. Visie van het Europees Parlement en praktijk – Het Parlement stelde in zijn amendementen dat er een verbod zou
moeten komen op de detentie van kinderen, ook van kinderen die niet begeleid zijn.  Volgens amendement 64 zouden de
lidstaten in plaats van detentie ‘passende zorgvoorzieningen’ moeten garanderen. Bijgevolg wil het Parlement ook artikel 11 lid 6
aanpassen, aangezien het recht op onderwijs in detentie eenvoudigweg niet gegarandeerd moet worden als er geen detentie is.
In de lidstaten is de detentiepraktijk in ieder geval verdeeld.  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de detentie van
NBMVs in enkele lidstaten weer.

FIGUUR 3:  Detentiepraktijk van enkele EU-lidstaten in verband met NBMVs (selectie)

Locatie Worden NBMVs in praktijk vastgehouden?

Regelmatig Zelden Nooit

België X

Frankrijk X

Griekenland X

Ierland X

Italië X

Nederland X

Polen X

Portugal X

Bron: Asylum Information Database (AIDA) 

Afdeling II. Suggesties

68. Meer optimale oplossing – Ook hier kunnen de EU-regelgevers een tandje bij steken. In eerste instantie zou er, zoals ook
het Europees Parlement voorstelt, een verbod kunnen komen op de detentie van de NBMV en zouden de lidstaten voor de NBMV
in alternatieve zorgvoorzieningen kunnen voorzien.  Mocht dit verbod er niet komen, zouden de omstandigheden van detentie
voor de NBMV verduidelijkt kunnen worden en zou hem altijd onderwijs gegarandeerd moeten worden, ook in transitzones.
Ook zouden de regelgevers de juridische bijstand en het recht op informatie rond zijn detentie voor de NBMV dan kunnen
verduidelijken.

Hoofdstuk III. Deelbesluit

69. Overdrachten van de NBMV – Een van de belangrijkste onderdelen van het GEAS is het Dublinsysteem. Na enkele
uitspraken van de Europese hoven die dit systeem in vraag stelden, leek het voor de EU-regelgevers tijd om het te herzien. Deze
opgave bleek allesbehalve gemakkelijk. In de eerste plaats rijzen er vragen met betrekking tot het verbod op foltering en het
refoulementverbod. Zowel het HvJ als het EHRM zijn het erover eens dat ook Europese overdrachten hiervan een schending
kunnen uitmaken. Nochtans oordeelde de Europese Commissie hier anders over en hield ze vast aan de beperking tot het
onderzoeken van ‘systeemfouten’. Het Europees Parlement bleek alerter en opperde om deze beperking af te schaffen. Zo moeten
de lidstaten alvorens ze een NBMV overdragen niet enkel systeemfouten onderzoeken, maar ook de individuele bescherming van
zijn rechten nagaan.
Vervolgens zijn ook de regels in verband met het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat niet gespaard van kritiek. Wanneer
een NBMV elders in de EU een gezinslid heeft, wordt hij naar deze lidstaat overgebracht na een controle van vermogen en
verwantschap. Rond deze complexe controle wordt echter weinig begeleiding gegeven vanuit de Commissie. Wanneer de NBMV
langs de andere kant geen gezinslid heeft in de EU, behandelt volgens de Commissie het land van eerste aanvraag zijn verzoek,
wat strijdig lijkt met de principes uit de rechtspraak. Het Parlement oordeelt daarentegen dat de NBMV onder het algemene
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toewijzingsregime moet kunnen vallen, wat de mogelijkheid tot nodeloze overdrachten doet toenemen. Tot slot stelt de
Commissie voor dat enkel de lidstaat waar de NBMV aanwezig moet zijn, een vertegenwoordiger moet aanstellen. De
vertegenwoordiger speelt voor de NBMV echter een cruciale rol, het Parlement leek dit te beseffen en het paste zijn voorstel
hieraan aan.
70. Detentie en de NBMV – In tweede instantie moet er nog wat gesleuteld worden aan de bepalingen met betrekking tot het
recht op vrijheid en veiligheid. Artikel 11 lid 3 van dit Voorstel (de bewaring van de NBMV) voldoet wel aan de vereisten van het
Kinderrechtenverdrag, maar is, gezien de rechtspraak van de Europese hoven, kritiek. Het Parlement streeft naar een verbod op
de detentie van minderjarigen, wat voor de NBMV een hogere graad van bescherming zou kunnen inhouden. Mochten er zich
daarentegen toch nog detenties van NBMVs voordoen, zouden de EU-regelgevers een verduidelijking kunnen aanbrengen voor
wat betreft de aan de NBMV aangepaste juridische bijstand. Ook zou artikel 11 lid 6 duidelijker kunnen zijn voor wat betreft de
omstandigheden van detentie voor de NBMV en zou het recht op onderwijs in alle omstandigheden gegarandeerd moeten
worden.
71. Niet op alle vlakken voldaan aan de mensenrechten – De voorstellen omtrent de regelgeving van het GEAS lijken dus
niet op alle vlakken aan de mensenrechten van de NBMV tegemoet te komen. Voor wat betreft detentie en Dublinoverdrachten
lijkt er nog een zekere weg te gaan.

Besluit

72. Richtsnoeren en meer coherentie – De groep NBMV is zeer heterogeen. De jongeren komen uit verschillende landen en
hebben verschillende leeftijden, wat het niet eenvoudig maakt om één duidelijk statuut aan de NBMV toe te schrijven. Het is
bijgevolg ook niet gemakkelijk om hen te omschrijven aan de hand van een definitie, maar de meerderheid is het erover eens dat
het gaat om kinderen jonger dan 18 jaar, die zonder hun ouders in de EU toekomen en afkomstig zijn uit een land buiten de EU.
Deze criteria lijken eenvoudig, maar blijken dat in praktijk niet te zijn. De NBMV komt namelijk vaak zonder documenten in
Europa toe. Vooral de leeftijd van de kinderen kan daardoor moeilijk geschat worden en de EU-lidstaten vullen de
leeftijdsbepaling verschillend in. Ook het land van oorsprong van de NBMV is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Tot slot is het
soms moeilijk om zijn familieleden op te sporen. Duidelijke richtsnoeren van de EU-regelgevers lijken hier welkom.
Daarenboven is het voor de NBMV zelf niet gemakkelijk om zich op zijn internationale rechten te beroepen, aangezien deze niet
altijd rechtstreekse werking hebben. Bovendien liggen de rechtsregels verspreid over verschillende instrumenten. De NBMV moet
hiertussen zelf zijn weg zoeken. Gezien de specifieke hoedanigheid van de NBMV is het voor de EU-regelgevers niet eenvoudig om
één omvattende wettekst of richtsnoeren op te maken met betrekking tot deze groep kinderen, maar inspanningen daartoe
zouden de NBMV alleen tot voordeel kunnen strekken. In ieder geval toont deze puzzel aan rechtsregels aan dat het erg belangrijk
is dat de NBMV over een vertegenwoordiger beschikt. Toch lijkt het Commissievoorstel voor de Dublinverordening hem deze
vertegenwoordiger niet altijd te garanderen.
73. De toekomst van de voorstellen – De Commissievoorstellen schieten ook op andere punten tekort en lijken niet overal te
voldoen aan de mensenrechten van de NBMV. Op sommige vlakken lijkt het zelfs alsof zowel de Europese Commissie als het
Europees Parlement de principes in verband met de rechten van het kind en de NBMV naast zich neerleggen. In beginsel zou de
NBMV zo weinig mogelijk overgedragen mogen worden. De Dublinprocedure mag voor kinderen immers niet nodeloos gerekt
worden. Daarom zou voor de NBMV meer soepelheid moeten bestaan betreffende het aanduiden van een verantwoordelijke
lidstaat, zodat hij kan verblijven in de staat waar hij zich bevindt als hij elders in Europa geen familie heeft. Los daarvan is het erg
belangrijk om een beperking tot het louter onderzoeken van ‘systeemfouten’ te schrappen. Mochten overdrachten met NBMVs
toch noodzakelijk zijn, moet hen minstens een individuele beoordeling van hun rechten gegarandeerd worden en dat lijkt
onmogelijk indien alleen ‘systeemfouten’ onderzocht moeten worden.
Daarnaast is het belangrijk om, wat de bepalingen in verband met vrijheidsontneming betreft, te voldoen aan de
basisvoorwaarden uit het Kinderrechtenverdrag. Zo zouden onduidelijke regels rond de vrijheidsontneming beter verduidelijkt of
eenvoudigweg geschrapt worden. Vervolgens zou de juridische bijstand beter afgestemd kunnen zijn op de NBMV. Het is aan te
raden dat de Opvangrichtlijn hieromtrent meer concrete bepalingen bevat. Ook de omstandigheden van detentie van de NBMV
verdienen een betere omschrijving. Detentie in aangepaste centra is vandaag de dag niet altijd te garanderen, de vraag blijft dan
ook waar de NBMV wel terecht kan als daar geen plaats blijkt te zijn. Sommige lidstaten kiezen ervoor om de NBMV überhaupt
niet op te sluiten. Het Europees Parlement schaarde zich achter deze visie en stelde een algemeen verbod op de detentie van
kinderen voor.
Tot slot bleek uit dit onderdeel dat de notie ‘het belang van het kind’ zeer belangrijk is voor de NBMV. Door de vage formulering
ervan is het voor de lidstaten echter niet altijd duidelijk hoe ze dit beginsel precies moeten toepassen op deze jongeren, wat leidt
tot verschillende resultaten. Ook hier lijken richtsnoeren van de EU-regelgevers nuttig.
74. Overzicht – Op basis van de analyse van de GEAS-voorstellen met betrekking tot de Dublinprocedure en de Opvangrichtlijn,
werd de volgende figuur opgesteld. In de rechterkolom wordt kort aangegeven waarop het eigen voorstel het meest gebaseerd is.

FIGUUR 5:  Overzicht

Artikel Europese Commissie Eigen voorstel

3 lid 2 (2)
Voorstel
Dublin IV-
Verordening

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

Indien het niet mogelijk is een verzoeker over
te dragen aan de lidstaat die in de eerste
plaats als verantwoordelijke lidstaat is
aangewezen, omdat ernstig moet worden
gevreesd dat er een reëel risico bestaat
dat de grondrechten van de verzoeker
ernstig zullen worden geschonden, blijft
de lidstaat die met het bepalen van de
verantwoordelijke lidstaat is belast de criteria
van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast
te stellen of een andere lidstaat als
verantwoordelijke lidstaat kan worden
aangewezen. (- Gebaseerd op Verslag
Europees Parlement 2017)

10 lid 5
Bij ontstentenis van gezinsleden of familieleden als
vermeld in de leden 2 en 3, is de lidstaat waarbij de niet-

Bij ontstentenis van gezinsleden of
familieleden als vermeld in de leden 2 en 3, is
de lidstaat waar de niet-begeleide
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Voorstel
Dublin IV-
Verordening

begeleide minderjarige zijn verzoek om internationale
bescherming het eerst heeft ingediend de
verantwoordelijke lidstaat, tenzij wordt aangetoond dat
dit niet in het belang van de minderjarige is.

minderjarige zich op dat moment bevindt
de verantwoordelijke lidstaat, tenzij wordt
aangetoond dat dit niet in het belang van de
minderjarige is. (- Gebaseerd op Advies CvdR
en Meijers Committee)

8 lid 2 Voorstel
Dublin IV-
Verordening

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer een niet-
begeleide minderjarige aanwezig moet zijn, de niet-
begeleide minderjarige bij de relevante procedures
waarin deze verordening voorziet, wordt
vertegenwoordigd en/of bijgestaan door een
vertegenwoordiger.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer er een
niet-begeleide minderjarige aanwezig is, de
niet-begeleide minderjarige bij alle
procedures waarin deze verordening voorziet,
wordt vertegenwoordigd en/of bijgestaan door
een vertegenwoordiger. (- Gebaseerd op
Verslag Europees Parlement 2017)

11 lid 3
Voorstel
Opvangrichtlijn

Niet-begeleide minderjarigen worden alleen in
uitzonderlijke omstandigheden in bewaring
gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om de
bewaring van niet-begeleide minderjarigen zo
spoedig mogelijk op te heffen.

Niet-begeleide minderjarigen worden nooit in
een gevangenis in bewaring gehouden.

Zij worden zoveel als mogelijk ondergebracht in
instellingen met personeel dat rekening houdt
met de rechten en noden van personen van hun
leeftijd en faciliteiten die zijn aangepast aan
niet-begeleide minderjarigen.

Ingeval niet-begeleide minderjarigen toch in
bewaring worden gehouden, zorgen de lidstaten
ervoor dat zij afgescheiden van volwassenen
worden gehuisvest.

Niet-begeleide minderjarigen worden
in geen geval in bewaring gehouden. De
lidstaten zorgen in plaats daarvan voor
passende zorgvoorzieningen. (-
Gebaseerd op Voorstel Europese Commissie
Opvangrichtlijn 2008 en Verslag Europees
Parlement 2017)
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Bijlage: Overzicht van wetgeving en voorstellen (in volgorde van voorkomen in het werk)

Huidige wetgeving Voorstel Commissie Voorstel Parlement

Artikel 3 lid 2 (2) Dublin III

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

Artikel 3 lid 2 (2)
Dublin IV

Idem huidige wetgeving.

Artikel 3 lid 2 (2) Dublin IV

Indien het niet mogelijk is een verzoeker
over te dragen aan de lidstaat die in de
eerste plaats als verantwoordelijke
lidstaat is aangewezen, omdat ernstig
moet worden gevreesd dat er een reëel
risico bestaat dat de grondrechten van de
verzoeker zwaar zullen worden
geschonden, blijft de lidstaat die met het
bepalen van de verantwoordelijke lidstaat
is belast de criteria van hoofdstuk III
onderzoeken teneinde vast te stellen of
een andere lidstaat als verantwoordelijke
lidstaat kan worden aangewezen.
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Artikel 8 lid 4 Dublin III

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

Artikel 10 lid 5
Dublin IV

Bij ontstentenis van
gezinsleden of
familieleden als vermeld
in de leden 2 en 3, is de
lidstaat waarbij de niet-
begeleide minderjarige
zijn verzoek om
internationale
bescherming het eerst
heeft ingediend de
verantwoordelijke
lidstaat, tenzij wordt
aangetoond dat dit niet
in het belang van de
minderjarige is.

Artikel 10 lid 5 Dublin IV

Bij ontstentenis van gezinsleden of
familieleden als vermeld in de leden 2 en
3, en indien er geen andere criteria als
bedoeld in de hoofdstukken III en IV, met
name in artikel 19, van toepassing zijn,
wordt de verantwoordelijke lidstaat
bepaald aan de hand van het in hoofdstuk
VII bedoelde toewijzingsmechanisme, op
voorwaarde dat de minderjarige altijd de
keuze krijgt tussen de lidstaten van
toewijzing overeenkomstig artikel 36 lid 1
quater. Elke beslissing over de
verantwoordelijke lidstaat moet worden
voorafgegaan door een multidisciplinaire
beoordeling van het belang van de
minderjarige, ook in het geval van
toewijzing.

Artikel 6 lid 2 (eerste zin) Dublin III

De lidstaten zorgen ervoor dat de niet-begeleide
minderjarige bij alle procedures waarin deze
verordening voorziet, wordt vertegenwoordigd
en/of bijgestaan door een vertegen woordiger.

Artikel 8 lid 2 (eerste
zin) Dublin IV

Elke lidstaat zorgt ervoor
dat, wanneer een niet-
begeleide minderjarige
aanwezig moet zijn, de
niet-begeleide
minderjarige bij de
relevante procedures
waarin deze verordening
voorziet, wordt
vertegenwoordigd en/of
bijgestaan door een
vertegenwoordiger.

Artikel 8 lid 2 (eerste zin) Dublin IV

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer er
een niet-begeleide minderjarige aanwezig
is, de niet-begeleide minderjarige bij alle
procedures waarin deze verordening
voorziet, wordt vertegenwoordigd en/of
bijgestaan door een voogd.

Artikel 9 lid 3 en 4 Opvangrichtlijn

3. Wanneer de bewaring wordt bevolen door een
administratieve instantie, zorgen de lidstaten er
ambtshalve of op verzoek van de verzoeker voor
dat de rechtmatigheid van de bewaring door de
rechter met spoed wordt getoetst. Indien de
rechtmatigheid van de bewaring ambtshalve wordt
getoetst, wordt het besluit daartoe zo spoedig
mogelijk bij aanvang van de bewaring genomen.
Indien de verzoeker om toetsing verzoekt, wordt
het besluit tot toetsing van de rechtmatigheid zo
spoedig mogelijk na de aanvang van de betrokken
procedures genomen. Te dien einde stellen de
lidstaten in hun nationale recht een termijn vast
binnen welke de rechterlijke toetsing ambtshalve
en/of de rechterlijke toetsing op verzoek van de
verzoeker moet worden uitgevoerd.

Indien de toetsing ertoe leidt dat de bewaring als
niet rechtmatig beoordeeld wordt, wordt de
betrokken verzoeker onmiddellijk vrijgelaten.

4. Verzoekers die in bewaring worden gehouden,
worden onmiddellijk schriftelijk, in een taal die zij
verstaan of waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat zij deze verstaan, op de hoogte
gebracht van de redenen van bewaring en van de in
het nationale recht vastgestelde procedures om het
bevel tot bewaring aan te vechten, alsook van de
mogelijkheid om gratis rechtsbijstand en
vertegenwoordiging aan te vragen.

Artikel 9 lid 3 en 4
Opvangrichtlijn

3. Idem huidige
wetgeving.

4. Idem huidige
wetgeving.

Artikel 9 lid 3 en 4 Opvangrichtlijn

3. Schrappen.

4. Idem huidige wetgeving.

Artikel 11 lid 3
Opvangrichtlijn
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Artikel 11 lid 3 Opvangrichtlijn

Niet-begeleide minderjarigen worden alleen in
uitzonderlijke omstandigheden in bewaring
gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om de
bewaring van niet-begeleide minderjarigen zo
spoedig mogelijk op te heffen.

Niet-begeleide minderjarigen worden nooit in een
gevangenis in bewaring gehouden.

Zij worden zoveel als mogelijk ondergebracht in
instellingen met personeel en faciliteiten die zijn
afgestemd op de noden van personen van hun
leeftijd.

Ingeval niet-begeleide minderjarigen toch in
bewaring worden gehouden, zorgen de lidstaten
ervoor dat zij afgescheiden van volwassenen
worden gehuisvest.

Niet-begeleide
minderjarigen worden
alleen in uitzonderlijke
omstandigheden in
bewaring gehouden.
Alles wordt in het werk
gesteld om de bewaring
van niet-begeleide
minderjarigen zo spoedig
mogelijk op te heffen.

Niet-begeleide
minderjarigen worden
nooit in een gevangenis
in bewaring gehouden.

Zij worden zoveel als
mogelijk ondergebracht
in instellingen met
personeel dat rekening
houdt met de rechten en
noden van personen van
hun leeftijd en
faciliteiten die zijn
aangepast aan niet-
begeleide minderjarigen.

Ingeval niet-begeleide
minderjarigen toch in
bewaring worden
gehouden, zorgen de
lidstaten ervoor dat zij
afgescheiden van
volwassenen worden
gehuisvest.

Artikel 11 lid 3 Opvangrichtlijn

Schrappen.

Artikel 11 lid 2 (3) Opvangrichtlijn

In bewaring gehouden minderjarigen moeten
kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, met
inbegrip van spel- en recreatieve activiteiten die
passen bij hun leeftijd.

Artikel 11 lid 2 (3)
Opvangrichtlijn

Het recht van in
bewaring gehouden
minderjarigen op
onderwijs moet worden
gewaarborgd en zij
moeten kunnen
deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten, met
inbegrip van spel- en
recreatieactiviteiten die
passen bij hun leeftijd.

Artikel 11 lid 2 (3) Opvangrichtlijn

Schrappen.

Artikel 11 lid 6 Opvangrichtlijn

In naar behoren gemotiveerde gevallen mogen de
lidstaten voor een zo kort mogelijke, redelijke
termijn afwijken van de derde alinea van lid 2 lid 4
en de eerste alinea van lid 5, wanneer de verzoeker
in bewaring wordt gehouden aan een grenspost of
in een transitzone, tenzij het gaat om de in artikel
43 van Richtlijn 2013/32/EU bedoelde gevallen.

Artikel 11 lid 6
Opvangrichtlijn

In naar behoren
gemotiveerde gevallen
mogen de lidstaten voor
een zo kort mogelijke,
redelijke termijn
afwijken van de derde
alinea van lid 2 lid 4 en
de eerste alinea van lid 5,
wanneer de verzoeker in
bewaring wordt
gehouden aan een
grenspost of in een
transitzone, tenzij het
gaat om de in artikel 41
van Verordening (EU)
XXX/XXX [verordening
asielprocedures]
bedoelde gevallen.

Artikel 11 lid 6 Opvangrichtlijn

In naar behoren gemotiveerde gevallen
mogen de lidstaten voor een zo kort
mogelijke, redelijke termijn afwijken van
de eerste alinea van lid 5, wanneer de
verzoeker in bewaring wordt gehouden
aan een grenspost of in een transitzone.
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