
28 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de veroordeling 
van ons land door doorverwijzing van een asielzoeker aan Griekenland" (nr. 2252) 
28 Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et 
d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "la condamnation 
de notre pays pour le renvoi d'un demandeur d'asile vers la Grèce" (n° 2252) 
  
28.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ons land werd onlangs 
door het Europese Hof voor de rechten van de mens veroordeeld in de zaak van een Afghaanse 
asielzoeker die, conform de Dublin-akkoorden, voor de behandeling van zijn asielaanvraag naar 
Griekenland werd doorverwezen, omdat hij eigenlijk ook in Griekenland asiel had kunnen aanvragen. 
  
Mijn vragen zijn de volgende. 
  
Wat zijn de gevolgen van bedoeld arrest voor het Belgische asielbeleid? Betekent het dat ons land 
alle aanvragen van asielzoekers die via Griekenland de Europese Unie zijn binnengekomen, zelf zal 
moeten behandelen? Zulks lijkt mij niet conform het Dublin-akkoord. 
  
Wat is de houding van andere Europese lidstaten tegenover asielzoekers die via Griekenland de 
Europese Unie zijn binnengekomen? 
  
Het lijkt mij bovendien een rare beslissing. Wij weten immers dat België, bijvoorbeeld via Frontex, heel 
wat middelen in de opvang van asielzoekers investeert, teneinde tot een zo goed mogelijke opvang te 
komen van asielzoekers die via Griekenland Europa zijn binnengekomen. Indien blijkt dat wij bedoelde 
asielzoekers alsnog zullen moeten opvangen en hun asielaanvraag in België zullen moeten laten 
behandelen, vraag ik mij af of België hierdoor geen twee keer betaalt. Het lijkt mij een zaak die in een 
Europese context nader zal moeten worden besproken. 
  
Hoeveel asielzoekers werden de voorbije drie jaar in het raam van de Dublin-conventie naar 
Griekenland teruggewezen? 
  
Bovendien zou ik er u opmerkzaam op willen maken dat ik heb gehoord dat voormeld Europees Hof 
ook van oordeel is dat het een uitspraak tegen de behandeling van de beslissingen van de Raad van 
Vreemdelingenbetwistingen is. Aangezien ik voormelde component nog niet heb doorgegeven, kan ik 
evenwel misschien later mijn vraag ter zake nog indienen. Ik weet immers niet of u het antwoord erop 
al hebt. 
  
28.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw Lanjri, het arrest bevat twee delen.. Het eerste 
deel in verband met de RVV moet nog worden bekeken omdat voor de problematiek van de 
effectiviteit van de schorsende periode maatregelen moeten worden genomen. Dit wordt bekeken in 
samenwerking met de RVV. Als er initiatieven moeten worden genomen dan zullen wij die nemen. Het 
andere grote deel van het arrest heeft natuurlijk betrekking op Griekenland. 
  
De uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dateert van 21 januari. We moeten 
de precieze gevolgen van dit arrest nog bekijken. België zal een groot deel van de dossiers zelf 
moeten behandelen. Op 13 oktober 2010 werd in afwachting van de uitspraak beslist om de transfer 
voorlopig op te schorten. Wij hadden een brief gekregen van het Europese Hof. Sinds 25 oktober 
wordt de asielaanvraag voor Griekenland door België behandeld, ook degene waarvoor er reeds een 
overnameakkoord was. Wij deden het al, maar nu zijn we ook nog eens verplicht het te doen door het 
arrest. Verschillende Europese landen waaronder het VK, Nederland, Noorwegen en Duitsland zijn 
ook reeds overgegaan tot opschorting van de overdrachten aan Griekenland. 
  
U zegt dat België twee keer betaalt. Dat is waar omdat Griekenland zijn Europese en internationale 
verplichtingen niet respecteert. Dat is frustrerend en moeilijk te aanvaarden. Daarom hebben wij op 
Europees niveau aan Griekenland gevraagd om de nodige maatregelen te nemen tijdens het 
Belgische voorzitterschap. Griekenland heeft met de Europese Commissie een actieplan opgesteld 
om verschillende maatregelen te nemen. Zij hebben zelfs geld gekregen via de Commissie, maar nu 
moet dit absoluut worden uitgevoerd. Wij hebben Griekenland ook gevraagd om een stand van zaken 
te geven over het actieplan. Als dat niet vlug gebeurt, zal dit het systeem in gevaar brengen. Ik heb dit 
gezegd en herhaald tijdens het Belgische voorzitterschap. 



  
Andere Europese lidstaten moet de tijd worden gegund om het arrest van vorige week te onderzoeken 
en hun standpunt te bepalen. Ook de resultaten van hun onderzoek dienen te worden afgewacht. Ik 
heb u al enkele landen aangehaald die de overdrachten aan Griekenland hadden geschorst. 
  
In 2010 zijn er 38 personen overgedragen aan Griekenland. Zij vertrokken allemaal per vliegtuig. 
  
28.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor het 
antwoord. Het lijkt mij echt wel noodzakelijk dat dit in Europees verband, want het gaat over een 
Europese kwestie, wordt aangekaart en aangepakt. Het kan niet zijn dat een ander Europees land zijn 
verplichtingen inzake opvang van asielzoekers en procedures niet nakomt en dat daardoor andere 
lidstaten de gevolgen moeten dragen. 
  
Ik ben uiteraard voor een correcte behandeling van asielzoekers, maar daarin moet elke lidstaat zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Ik steun u als u zegt dat daarin nog stappen moeten worden genomen. 
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 


