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C18-4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van 
Schengen (excerpt: Titel II, Hoofdstuk 7, artt. 28 t/m 
381 

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de 
staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek 
Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen 
gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschafing van de 
controles aan de gemeenschappelijke grenzen; Schengen, 19 juni 1990; 
Trb. 1990,145. 

HOOFDSTUK 7 

Verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielverzoeken 

Artikel 28 

De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen opnieuw hun verplichtingen uit hoof- 
de van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelin- 
gen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967, zonder enige 
geografische beperking van het toepassingsgebied van deze akten, en hun verbintenis 
om met de diensten van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchte- 
lingen samen te werken voor de toepassing van deze akten. 

Artikel 29 

1. De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe elk door een vreemdeling 
op het grondgebied van één der Overeenkomstsluitende Partijen ingediend asielver- 
zoek te behandelen. 

2. Deze verplichting leidt er niet toe dat in alle gevallen die Overeenkomstsluitende 
Partij de asielzoeker de binnenkomst of het verblijf op haar grondgebied moet toe- 
staan. 

Iedere Overeenkomstsluitende Partij behoudt het recht om asielzoekers, op grond 
van haar nationaal recht en met inachtneming van haar internationale verplichtin- 
gen, de toegang te weigeren of hen te verwijderen naar een derde Staat. 

3. Voor de behandeling van een asielverzoek is uitsluitend één Overeenkomstsluiten- 
de Partij verantwoordelijk, ongeacht de Overeenkomstsluitende Partij tot wie de 
vreemdeling zijn asielverzoek richt. De verantwoordelijke Overeenkomstsluitende 
Partij wordt op grond van de in artikel 30 neergelegde criteria bepaald. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 blijft iedere Overeenkomstsluitende Partij 
bevoegd om ingeval van bijzondere redenen, in het bijzonder die ontleend aan het 
nationale recht, een asielverzoek te behandelen, zelfs wanneer de verantwoordelijk- 
heid, in de zin van deze Overeenkomst, op een andere Overeenkomstsluitende Partij 
rust. 
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Artikel 30 

1. De voor de behandeling van een asielverzoekverantwoordelijke Overeenkomstslui- 
tende Partij wordt als volgt vastgesteld : 

a. wanneer een Overeenkomstsluitende Partij aan de asielzoeker een visum, ongeacht 
van welke aard, of een verblijfstitel heeft verleend, is zij verantwoordelijk voor de 
behandeling van het asielverzoek ; wanneer het visum is afgegeven op grond van 
een machtiging van een andere Overeenkomstsluitende Partij is de Overeenkomst- 
sluitende Partij die de machtiging heeft verleend, verantwoordelijk ; 

b. wanneer verscheidene Overeenkomstsluitende Partijen de asielzoeker een visum, 
ongeacht van welke aard, of een verblijfstitel hebben verleend, is de Overeenkomst- 
sluitende Partij van wier visum of verblijfstitel de geldigheidsduur het laatst ver- 
strijkt, verantwoordelijk ; 

c. zolang de asielzoeker het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen niet 
heeft verlaten, blijft de overeenkomstig a. en b., vastgestelde verantwoordelijkheid 
bestaan, ook wanneer de geldigheidsduur van het visum, ongeacht van welke aard, 
of van de verblijfstitel is verstreken ; wanneer de asielzoeker na verlening van het 
visum of de verblijfstitel het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen 
verlaat, blijft de hieruit overeenkomstig het bepaalde onder a. en b. voortvloeiende 
verantwoordelijkheid bestaan, tenzij het visum of de verblijfstitel inmiddels vol- 
gens de nationale wetgeving niet meer geldig zijn ; 

d. wanneer de asielzoeker door de Overeenkomstsluitende Partijen van de visum- 
plicht is vrijgesteld, is de Overeenkomstsluitende Partij, via wier buitengrens de 
asielzoeker het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen is binnenge- 
komen, verantwoordelijk ; 

zolang de harmonisatie van het visumbeleid niet volledig is verwezenlijkt en de 
asielzoeker slechts door bepaalde Overeenkomstsluitende Partijen van de visum- 
plicht is vrijgesteld, is de Overeenkomstsluitende Partij via wier buitengrens de 
asielzoeker het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen op grond van 
visumvrijstelling is binnengekomen, onverminderd het bepaalde onder a., b. en c., 
verantwoordelijk ; 

wanneer het asielverzoek wordt ingediend bij een Overeenkomstsluitende Partij 
die de asielzoeker een doorreisvisum heeft verstrekt - daargelaten of de asielzoeker 
de paspoortcontrole gepasseerd heeft - en wanneer dit doorreisvisum is verstrekt 
nadat het land van doorreis zich bij de diplomatieke of consulaire autoriteiten van 
de Overeenkomstsluitende Partij van bestemming ervan heeft vergewist of de asiel- 
zoeker voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst op het grondgebied van de 
Overeenkomstsluitende Partij van bestemming, is de Overeenkomstsluitende Partij 
van bestemming verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek ; 

e. wanneer de asielzoeker het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen is 
binnengekomen zonder in het bezit te zijn van één of meer geldige, door het Uit- 
voerend Comité aangewezen grensoverschrijdingsdocumenten, is de Overeen- 
komstsluitende Partij via wier buitengrens de asielzoeker het grondgebied van de 
Overeenkomstsluitende Partijen is binnengekomen, verantwoordelijk ; 
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f. wanneer een vreemdeling wiens asielverzoek reeds in behandeling is genomen 
door één der Overeenkomstsluitende Partijen, een nieuw verzoek indient, is de 
Overeenkomstsluitende Partij die het asielverzoek in behandeling heeft, verant- 
woordelijk ; 

g. wanneer een vreemdeling wiens eerder asielverzoek door één der Overeenkomst- 
sluitende Partijen reeds is afgehandeld, een nieuw asielverzoek indient, is de Over- 
eenkomstsluitende Partij waar het eerdere asielverzoek werd behandeld, verant- 
woordelijk, indien de asielzoeker het grondgebied van de Overeenkomstsluitende 
Partijen niet heeft verlaten. 

2. Wanneer een Overeenkomstsluitende Partij een asielverzoek op grond van artikel 
29, lid 4, in behandeling heeft genomen, is de krachtens het bepaalde in lid 1 verant- 
woordelijke Overeenkomstsluitende Partij van haar verplichting ontheven. 

3. Wanneer de verantwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij niet op grond van de 
in de leden 1 en 2 genoemde criteria kan worden bepaald, is de Overeenkomstsluiten- 
de Partij bij wie het asielverzoek werd ingediend, verantwoordelijk. 

Artikel 31 

1. De Overeenkomstsluitende Partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk vast te stel- 
len wie van hen verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. 

2. Wordt een asielverzoek gericht aan een Overeenkomstsluitende Partij die op grond 
van artikel 30 niet verantwoordelijk is voor de behandeling daarvan, dan kan die Over- 
eenkomstsluitende Partij, wanneer de vreemdeling zich op haar grondgebied bevindt, 
de verantwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij verzoeken de asielzoeker, ter 
behandeling van diens asielverzoek, over te nemen. 

3. De verantwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij is verplicht de in lid 2 bedoel- 
de asielzoeker over te nemen, indien het verzoek is gedaan binnen een termijn van zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening van het asielverzoek. Indien het 
verzoek niet binnen deze termijn is gediend, is de Overeenkomstsluitende Partij bij 
welke het asielverzoek is ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling van het 
verzoek. 

Artikel 32 

De voor de behandeling van een asielverzoek verantwoordelijke Overeenkomstslui- 
tende Partij behandelt dit overeenkomstig haar nationale recht. 

Artikel 33 

1. Wanneer de asielzoeker zich gedurende de asielprocedure op onregelmatige wijze 
op het grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende Partij bevindt, is de ver- 
antwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij verplicht hem terug te nemen. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing wanneer de andere Overeenkomstslui- 
tende Partij de asielzoeker een verblijfstitel met een geldigheidsduur van één jaar of 
meer heeft verleend. In dit geval gaat de verantwoordelijkheid voor de behandeling 
van het asielverzoek op de andere Overeenkomstsluitende Partij over. 
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Artikel 34 

1. De verantwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij is verplicht tot terugneming 
van de vreemdeling wiens asielverzoek definitief is afgewezen en die zich naar het 
grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende Partij heeft begeven zonder tot 
verblijf aldaar gemachtigd te zijn. 

2. Het bepaalde in lid 1 vindt geen toepassing wanneer de verantwoordelijke Over- 
eenkomstsluitende Partij de vreemdeling uit het grondgebied van de Overeenkomst- 
sluitende Partijen had verwijderd. 

Artikel 35 

1. De Overeenkomstsluitende Partij die een vreemdeling de vluchtelingenstatus heeft 
verleend en hem verblijf heeft toegestaan, dient de verantwoordelijkheid voor de 
behandeling van een asielverzoek van een lid van diens gezin te dragen, voor zover 
betrokkenen daarmee instemmen. 

2. Het in lid 1 bedoelde gezinslid is de echtgenoot van de vluchteling, het ongehuwde 
kind van de vluchteling beneden de achttien jaar of, indien de vluchteling een onge- 
huwd kind beneden de achttien jaar is, diens vader of moeder. 

Iedere voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke Overeenkomst- 
sluitende Partij kan in geval van redenen van humanitaire aard, met name op grond 
van familiebanden of op culturele gronden, een andere Overeenkomstsluitende Partij 
verzoeken de verantwoordelijkheid over te nemen, voor zover betrokkene zulks 
wenst. De aangezochte Overeenkomstsluitende Partij beoordeelt of aan dat verzoek 
gevolg kan worden gegeven. 

Artikel 37 

1. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen lichten elkaar 
wederzijds zo spoedig mogelijk in omtrent : 

a. nieuwe regelingen of maatregelen terzake van het asielrecht of de behandeling van 
asielzoekers, en wel uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding daarvan ; 

b. de statistische gegevens aangaande het aantal binnenkomende asielzoekers per 
maand met opgave van de belangrijkste landen van herkomst en de beslissingen op 
asielverzoeken, voor zover deze beschikbaar zijn ; 

c. het ontstaan van nieuwe groepen asielzoekers of een aanzienlijke toeneming van 
bepaalde groepen asielzoekers, alsmede de dienaangaande beschikbare gegevens ; 

d. essentiële beslissingen op het gebied van het asielrecht. 

2. Met het oog op een gemeenschappelijke beoordelingwerken de Overeenkomstslui- 
tende Partijen bovendien nauw samen ten aanzien van het inwinnen van informatie 
omtrent de situatie in het land van herkomst van de asielzoekers. 
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3. Aanwijzigingen van een Overeenkomstsluitende Partij om vertrouwelijke behande- 
ling van de door haar verstrekte informatie dienen door de overige Overeenkomstslui- 
tende Partijen te worden opgevolgd. 

Artikel 38 

1. Iedere Overeenkomstsluitende Partij verstrekt iedere andere Overeenkomstsluiten- 
de Partij desgevraagd beschikbare gegevens betreffende de individuele asielzoeker 
welke noodzakelijk zijn voor : 

- het vaststellen van de voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke 
Overeenkomstsluitende Partij ; 

- de behandeling van het asielverzoek ; 
- de uitvoering van de uit dit Hoofdstukvoo~loeiende verplichtingen. 

2. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op : 

a. de identiteit (naam, voornaam, eventueel vroegere naam, bijnaam of alias, geboor- 
tedatum, geboorteplaats, huidige en vorige nationaliteit van de asielzoeker en, in 
voorkomend geval, diens familieleden) ; 

b. de identiteitsbewijzen en reisdocumenten (nummer, geldigheidsduur, data van 
afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte, enz.) ; 

c. andere voor identificatie dienstige gegevens ; 

d. de verblijfplaatsen en reisroutes ; 

e. de door een Overeenkomstsluitende Partij afgegeven verblijfstitels of visa ; 

f. de plaats waar het asielverzoek werd ingediend ; 

g. eventueel de datum waarop een eerder asielverzoek werd ingediend, de datum 
waarop het huidige asielverzoek is ingediend, de stand van de procedure, de strek- 
king van de genomen beslissing. 

3. Bovendien kan een Overeenkomstsluitende Partij een andere Overeenkomstslui- 
tende Partij verzoeken haar mededeling te doen van de door de asielzoeker opgege- 
ven redenen ter staving van zijn verzoek en, in voorkomend geval, de redenen van de 
jegens hem genomen beslissing. De aangezochte Overeenkomstsluitende Partij 
beoordeelt of zij aan het tot haar gerichte verzoek gevolg kan geven. In ieder geval is 
voor het verstrekken van deze gegevens de toestemming van de asielzoeker vereist. 

4. De gegevensverstrekking vindt plaats op verzoek van een Overeenkomstsluitende 
Partij en mag slechts geschieden tussen de autoriteiten, wier aanwijzing door iedere 
Overeenkomstsluitende Partij ter kennis van het Uitvoerend Comité wordt gebracht. 

5. De verstrekte gegevens mogen slechts worden gebruikt voor de doeleinden als 
bedoeld in lid 1. Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan de instanties en 
gerechtelijke autoriteiten die belast zijn met : 
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- het vaststellen van de voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke 
Overeenkomstsluitende Partij ; 

- de behandeling van het asielverzoek ; 

- de uitvoering van de uit dit Hoofdstuk voortvloeiende verplichtingen. 

6. De Overeenkomstsluitende Partij die de gegevens verstrekt, ziet erop toe dat deze 
juist en actueel zijn. 

Wanneer blijkt dat deze Overeenkomstsluitende Partij gegevens heeft verstrekt die 
onjuist zijn of niet hadden mogen worden verstrekt, wordt dit de ontvangende Over- 
eenkomstsluitende Partijen onverwijld medegedeeld. Zij zijn verplicht deze gegevens 
te verbeteren of te vernietigen. 

7. Een asielzoeker heeft het recht desgevraagd kennis te nemen van de op hem 
betrekking hebbende verstrekte gegevens, zolang deze beschikbaar zijn. 

Indien hij vaststelt dat deze gegevens onjuist zijn of niet hadden mogen worden ver- 
strekt, heeft hij het recht de verbetering of vernietiging daarvan te verlangen. Dit recht 
wordt uitgeoefend onder de voorwaarden als bedoeld in lid 6. 

8. In iedere Overeenkomstsluitende Partij wordt van de verstrekking en ontvangst van 
de verstrekte gegevens aantekening gehouden. 

9. De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 
doeleinden waartoe de verstrekking heeft plaatsgevonden. De noodzaak tot bewaren 
van de verstrekte gegevens dient door de desbetreffende Overeenkomstsluitende Par- 
tij op het daartoe geschikte tijdstip te worden getoetst. 

10.Voor de verstrekte gegevens geldt tenminste dezelfde bescherming als die waarin 
het recht van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij voor soortgelijke gege- 
vens voorziet. 

1l.Wanneer de gegevens niet in een geautomatiseerde registratie, doch anderszins 
worden verwerkt, treffen de Overeenkomstsluitende Partijen passende maatregelen, 
opdat de naleving van dit artikel door middel van een doeltreffend toezicht wordt 
gewaarborgd. Wanneer een Overeenkomstsluitende Partij een controle-autoriteit als 
bedoeld in lid 12 heeft, kan zij deze met dit toezicht belasten. 

12.Wanneer Bén of meer Overeenkomstsluitende Partijen de verwerking van alle of 
van een gedeelte van de in de leden 2 en 3 bedoelde gegevens willen automatiseren, is 
dit slechts toegestaan indien de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen wettelijke 
bepalingen betreffende deze verwerking hebben aangenomen waardoor uitvoering 
wordt gegeven aan de beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 
januari 1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde 
registratie van persoonsgegevens en zij een passende controle-autoriteit hebben aan- 
gewezen die belast is met de onaíhankelijke controle op de verwerking en het gebruik 
van de op grond van deze Overeenkomst verstrekte gegevens. 
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