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Samenvatting 
 

Dit boek onderzoekt het gemeenschappelijk Europees asiel stelsel (GEAS) en be-
oordeelt of de conclusie van de Europese Raad te Tampere, het vaststellen van ge-
meenschappelijke normen voor een eerlijke en efficiënte asielprocedure, is gereali-
seerd met betrekking tot kwetsbare asielzoekers. Dit boek onderzoekt ook of de 
wettelijke normen die voortvloeien uit de herschikte wetgevingsinstrumenten van 
het GEAS met betrekking tot kwetsbare asielzoekers in overeenstemming zijn met 
de internationale mensenrechtenstandaarden, en of deze wettelijke Europese nor-
men adequaat zijn geïmplementeerd op nationaal niveau. Dit boek focust met na-
me op slachtoffers van foltering en niet-begeleide minderjarigen asielzoekers. Het 
geselecteerde land om de implementatie van relevante wettelijke Europese normen 
met betrekking tot kwetsbare asielzoekers te beoordelen, is Nederland. Een be-
langrijke vraag die in dit boek aan de orde wordt gesteld, hoe kwetsbaarheid in de 
context van asiel moet worden begrepen.  
 In hoofdstuk 2 wordt het begrip kwetsbaarheid in de context van internationale 
mensenrechtenverdragen onderzocht en waarom bepaalde groepen geacht worden 
kwetsbaar te zijn. Het concept kwetsbaarheid wordt in relatie tot het Vluchtelingen-
verdrag onderzocht en met betrekking tot andere relevante internationale mensen-
rechtenverdragen: het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (ICCPR); het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en cultu-
rele rechten (ICESCR); het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van dis-
criminatie van vrouwen (CEDAW); en het Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap (CRPD). In het tweede deel van hoofdstuk 2 wordt het EVRM en 
het begrip kwetsbaarheid in de jurisprudentie van het EHRM besproken, in het bij-
zonder met betrekking tot asielzoekers. Dit hoofdstuk laat zien dat het Vluchtelin-
genverdrag geen definitie van kwetsbaarheid bevat of aangeeft welke vluchtelingen 
geacht worden kwetsbaar te zijn. Met betrekking tot de internationale mensenrech-
tenverdragen laat dit hoofdstuk zien dat kwetsbaarheid een belangrijk begrip is in de 
internationale mensenrechtenverdragen. Zowel de ExCom-conclusies als de VN-
Comités hebben verschillende mensenrechtensituaties geïnterpreteerd van groepen 
die als kwetsbaar worden beschouwd en beide hebben bepaalde groepen als bijzon-
der kwetsbaar erkend. Verder laat dit hoofdstuk zien dat in verschillende ‘General 
Comments’ en ‘General Recommendations’ van de VN-Comités bepaalde groepen 
als bijzonder kwetsbaar, gemarginaliseerd of benadeeld worden beschouwd om te 
benadrukken dat zij een groter risico lopen op schade. Staten die partij zijn bij deze 
verdragen worden aanbevolen passende maatregelen te nemen om hun bescher-
ming ten aanzien van deze kwetsbare groepen te verbeteren. Deze aanpak kan mo-
gelijk leiden tot een betere rechtsbescherming van kwetsbare groepen. De kwets-
baarheidsbenadering zoals gebruikt door de VN-Comités is echter te beperkt of te 
breed. Soms wordt een breed begrip van kwetsbaarheid toegepast, waardoor bijna 
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iedereen als kwetsbaar wordt beschouwd. Daarnaast zijn er verwijzingen naar 'de 
meest kwetsbare groepen' zonder te specificeren welke groepen als de meest kwets-
bare groepen moeten worden aangemerkt. 
 Met betrekking tot het begrip kwetsbaarheid in de jurisprudentie van het 
EHRM wees dit hoofdstuk erop dat het EHRM een rigide benadering hanteert. 
Verder heeft het begrip kwetsbaarheid in de jurisprudentie van het EHRM belang-
rijke implicaties voor de positieve verplichtingen van lidstaten. Dit houdt onder an-
dere in dat lidstaten rekening moeten houden met de specifieke behoeften van in-
dividuen die tot een kwetsbare groep behoren. Daarnaast heeft kwetsbaarheid 
belangrijke implicaties voor de beoordeling of een gedraging de minimale drempel 
van ernst heeft bereikt die vereist is om te komen tot een onmenselijke of vernede-
rende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.  
 In hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke verplichtingen voortvloeien uit inter-
nationale mensenrechtenverdragen met betrekking tot slachtoffers van foltering en 
niet-begeleide minderjarigen. Het doel is om de geïdentificeerde verplichtingen te 
vergelijken met de relevante wettelijke normen die zijn neergelegd in de herschikte 
wetgevingsinstrumenten van het GEAS met betrekking tot slachtoffers van folte-
ring en niet-begeleide minderjarigen. Dit hoofdstuk onderzoekt de relevante bepa-
lingen van het Verdrag tegen foltering (CAT) en vervolgens het Verdrag inzake de 
rechten van het kind (CRC). Naast het onderzoek van deze internationale verdra-
gen zal de aandacht worden gevestigd op de jurisprudentie van het EHRM. De fo-
cus op slachtoffers van martelingen en niet-begeleide minderjarigen in dit boek is 
gebaseerd op een aantal redenen. Beide categorieën worden over het algemeen be-
schouwd als de meest kwetsbare groepen in de context van asiel. Gezien hun 
kwetsbaarheid biedt het GEAS wettelijke normen die zijn gericht op hun speciale 
bescherming. Bovendien hebben beide geselecteerde categorieën naar alle waar-
schijnlijkheid speciale garanties nodig wat betreft opvang en procedurele regelin-
gen. Dit hoofdstuk heeft een aantal verplichtingen geïdentificeerd die voortvloeien 
uit internationale mensenrechtenverdragen die relevant zijn met betrekking tot 
slachtoffers van foltering en niet-begeleide minderjarigen in de asielprocedure.  
 In hoofdstuk 4 wordt geëvalueerd wat de EU tot nu toe heeft gedaan op het ge-
bied van asiel.  Verder wordt onderzocht waarom en hoe het GEAS tot stand is ge-
komen, en hoe de EU de situatie van kwetsbare personen heeft aangepakt. Dit 
hoofdstuk laat zien dat sinds 1999 de EU werkt aan een Europees asielsysteem met 
gemeenschappelijke normen voor de opvang, procedures om te bepalen of een 
persoon in aanmerking komt voor internationale bescherming en welk land ver-
antwoordelijkheid is voor de behandeling van asielaanvragen. Het GEAS is echter 
verre van coherent, uniform en efficiënt. Bovendien bespreekt dit hoofdstuk de be-
langrijkste wetgevings- en beleidsreacties op EU- en nationaal niveau in reactie op 
de 'vluchtelingencrisis'.  
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 Hoofdstuk 5 onderzoekt de juridische instrumenten van het GEAS en identifi-
ceert de belangrijkste tekortkomingen. Ondanks deze verbeteringen blijft de huidi-
ge richtlijn een uitdaging voor de lidstaten. De bevindingen laten zien dat het 
GEAS nog steeds te kampen heeft met een aantal belangrijke tekortkomingen die 
hebben geleid tot aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten bij de toepassing van 
opvangvoorzieningen, inwilligingspercentages en asielprocedures. De redenen die 
hieraan ten grondslag liggen, zijn onder andere te wijten aan de ruime beoor-
delingsvrijheid die de lidstaten hebben om de GEAS-normen te interpreteren en 
uit te voeren, maar ook vanwege de verschillende uitzonderingen en concepten die 
veel ruimte laten voor interpretatie, wat ook tot arbitraire resultaten leidt. Deze 
kwesties zijn problematisch vanuit het oogpunt van het vaststellen van gemeen-
schappelijke normen voor een eerlijke en efficiënte asielprocedure. Dit hoofdstuk 
laat ook zien dat de lidstaten verschillende benaderingen hebben met betrekking 
tot de interpretatie en toepassing van normen en concepten die zijn vastgelegd in 
het GEAS. Verder zijn in dit hoofdstuk de 2016 voorstellen van de Commissie ter 
hervorming van het GEAS onderzocht. Behalve een aantal positieve ontwikkelin-
gen zijn er ook verschillende aspecten die de rechten van asielzoekers en vluchte-
lingen, ernstig kunnen ondermijnen. 
 Hoofdstuk 6 gaat dieper in op het begrip kwetsbaarheid in de context van het 
GEAS. De juridische normen die voortvloeien uit de herschikte GEAS-
wetgevingsinstrumenten met betrekking tot kwetsbare asielzoekers worden on-
derzocht. Het begrip kwetsbaarheid in de context van asiel roept een aantal vragen 
op: wie wordt verondersteld kwetsbaar te zijn en wat maakt iemand kwetsbaar in 
de context van asiel, en hoe kunnen kwetsbare asielzoekers worden geïdentifi-
ceerd? Wat zijn bovendien de juridische implicaties om als kwetsbaar te worden 
aangemerkt in het kader van het GEAS? Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in 
op de wettelijke normen die voortkomen uit het GEAS met betrekking tot slacht-
offers van foltering en niet-begeleide minderjarigen, en het laatste deel van dit 
hoofdstuk vergelijkt deze wettelijke normen met de verplichtingen die voortvloeien 
uit de internationale mensenrechtenverdragen. Dit hoofdstuk laat zien dat er ver-
schillende problemen zijn met de kwetsbaarheidsbenadering in het GEAS. In dit 
hoofdstuk wordt gepleit voor een meer genuanceerde benadering van het begrip 
kwetsbaarheid in het GEAS. Ook is aangevoerd dat de richtlijnen de lidstaten een 
ruime beoordelingsmarge bieden met betrekking tot de vraag hoe de kwetsbaar-
heid moet worden vastgesteld bij een asielzoeker en of een asielzoeker bijzondere 
procedurele garanties nodig heeft. Dit is problematisch omdat dit tot aanzienlijk 
verschillende uitkomsten tussen de lidstaten kan leiden. Verder wordt in dit hoofd-
stuk de voorgestelde wetsvoorstellen behandeld die de Commissie naar voren heeft 
gebracht met betrekking tot kwetsbare asielzoekers. Tot slot laat de analyse zien 
dat een aantal normen die voortkomen uit het GEAS met betrekking tot slachtof-
fers van foltering en niet-begeleide minderjarigen in overeenstemming zijn met de 
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internationale mensenrechtenstandaarden. Aangetoond wordt dat een aantal nor-
men die zijn vastgelegd in de juridische instrumenten van het GEAS niet voldoen 
aan de eisen die worden gesteld door de internationale mensenrechtenverdragen. 
 Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de huidige praktijk met betrekking tot 
kwetsbare asielzoekers in verschillende lidstaten. Dit hoofdstuk gaat in op de vraag 
wie als kwetsbaar wordt beschouwd in de nationale asielprocedure en wat de ten-
dens is in verschillende lidstaten om kwetsbare asielzoekers te identificeren. Een 
belangrijke conclusie is dat gegevens over kwetsbare asielzoekers in de asiel-
procedure op EU- en nationaal niveau ontbreken. De meeste lidstaten houden geen 
gegevens bij over kwetsbare asielzoekers, zoals het aantal gehandicapte asiel-
zoekers of asielzoekers met geestelijke gezondheidsproblemen die in de EU aan-
komen. De enige kwetsbare groep in de asielprocedure die door de lidstaten is ge-
registreerd betreft niet-begeleide minderjarigen. Verder kan worden geconclu-
deerd dat de aanpak van de kwetsbaarheid in de context van asiel en de implemen-
tatie van normen die zijn vastgelegd in het GEAS met betrekking tot kwetsbare 
asielzoekers sterk verschillen tussen de lidstaten. Bovendien hebben de lidstaten 
verschillende benaderingen bij het identificeren van kwetsbare personen in de 
asielprocedure en zijn er aanzienlijke verschillen in de vorm, het niveau en de be-
schikbaarheid van specifieke ondersteuning voor dergelijke asielzoekers.  
 Het laatste deel van dit boek bevat een case study van Nederland. In hoofdstuk 8 
wordt de interpretatie en toepassing van het begrip kwetsbaarheid in het Neder-
landse asielsysteem onderzocht. Er wordt aandacht besteed aan de vraag wie wordt 
verondersteld kwetsbaar te zijn in het kader van asiel en of een procedure op natio-
naal niveau wordt geïmplementeerd om kwetsbare asielzoekers systematisch te 
identificeren en of dergelijke asielzoekers toegang hebben tot de speciale garanties 
zoals verstrekt in het GEAS. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in detail in op 
de nationale uitvoeringsmaatregelen en de praktijk met betrekking tot slachtoffers 
van foltering en niet-begeleide minderjarigen in de Nederlandse asielprocedure. 
Dit hoofdstuk laat zien dat er een aantal juridische kwesties en uitdagingen zijn met 
betrekking tot kwetsbare asielzoekers in de Nederlandse asielprocedure. Daarnaast 
laat dit hoofdstuk zien dat Nederland belangrijke garanties met betrekking tot ge-
detineerde kwetsbare asielzoekers niet heeft geïmplementeerd. Dit boek conclu-
deert dan ook dat Nederland niet voldoet aan al zijn verplichtingen die voortvloeien 
uit de GEAS-normen met betrekking tot kwetsbare asielzoekers en dat kwetsbare 
asielzoekers in Nederland worden belemmerd om volledig deel te nemen aan de 
asielprocedure.  
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Summary 
 
This book examines the Common European Asylum System (CEAS) and as-
sesses whether the European Council Tampere policy objective of establishing 
common standards for a fair and efficient asylum procedure has been realized 
with regard to vulnerable asylum applicants. It also examines whether the legal 
standards that stem from the recast CEAS legislative acts with regard to vulner-
able asylum applicants are in accordance with international human rights law, and 
whether these legal standards have been adequately implemented at the national 
level. In this regard, this book focusses on victims of torture and unaccompanied 
minors. The country selected to assess the implementation of relevant legal stan-
dards with regard to vulnerable asylum applicants is the Netherlands. An impor-
tant question that is raised herein is how vulnerability should be understood in the 
context of asylum.  
 Chapter 2 examines the notion of vulnerability employed in international hu-
man rights law and determines why certain groups are presumed to be vulnerable. 
After discussing the Refugee Convention, the chapter examines the notion of vul-
nerability in the context of the following treaties: the International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR); the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights (ICESCR); the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW); and the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The second part of chapter 2 dis-
cusses the ECHR and the notion of vulnerability in the case law of the ECtHR, in 
particular with regard to asylum applicants. This chapter shows that the Refugee 
Convention does not contain a definition of vulnerability nor indicates which 
refugees are presumed to be vulnerable. With regard to the international human 
rights treaties, the chapter demonstrates that vulnerability is an important notion 
in international human rights law. Both the ExCom Conclusions and the reviewed 
UN treaty monitoring bodies have interpreted various issues related to the human 
rights situation of groups that are considered vulnerable and both have recognized 
certain groups as particularly vulnerable. Furthermore, this chapter shows that the 
reviewed General Comments and General Recommendations of the UN human 
rights treaty monitoring bodies label certain groups as particularly vulnerable, 
marginalized, or disadvantaged to highlight that they are at greater risk of harm, 
and State parties are recommended to take appropriate measures to improve their 
protection. This approach may lead vulnerable groups increasingly enjoying of the 
substantive rights at issue. However, the vulnerability approach as used by the 
treaty monitoring bodies in the General Comments and General Recommenda-
tions is both too narrow and yet too broad. At times, a broad understanding of 
vulnerability is applied, meaning that nearly all groups are deemed vulnerable. In 
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addition, there are references to ‘the most vulnerable groups’ but without specify-
ing which groups qualify as the most vulnerable.  
  With regard to the notion of vulnerability in the case law of the ECtHR, this 
chapter points out that that ECtHR applies a rigid approach to vulnerability. Fur-
thermore, the notion of vulnerability in ECtHR case law has important implica-
tions for the positive obligations of State parties. State parties are required to take 
into account the particular needs of applicants who belong to a vulnerable group. 
In addition, vulnerability has important implications when assessing whether the 
severity of a conduct has reached the minimum level of severity required to 
amount to inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 3 of the 
ECHR. 
 Chapter 3 examines which obligations stem from international human rights 
law with regard to victims of torture and unaccompanied minors. The objective is 
to compare the identified obligations with the relevant legal standards enshrined 
in the recast legislative acts of the CEAS in respect to victims of torture and unac-
companied minors. This chapter examines the relevant provisions of the Conven-
tion against Torture (CAT) and subsequently the Convention on the Rights of the 
Child (CRC). As well as examining these international treaties, attention is fo-
cused on the ECtHR case law. The focus on victims of torture and unaccompanied 
minors here is based on a number of reasons. Both categories of applicants are 
generally considered the most vulnerable in the context of asylum. Considering 
their vulnerability, the CEAS explicitly provides enhanced legal standards that are 
aimed at their special protection. In addition, both categories are most likely to re-
quire special guarantees in terms of reception and procedural arrangements. This 
chapter has identified a number of obligations that stem from international hu-
man rights law that are of relevance with regard to victims of torture and unac-
companied minors in the asylum process.  
 Chapter 4 assesses what the EU has done so far in the field of asylum. The 
chapter examines why and how the CEAS has been established.  In addition, it ex-
amines how the EU has addressed the situation of vulnerable persons in the 
CEAS. This chapter shows that since 1999 it has been the EU’s aim to establish a 
CEAS, which includes common standards on the reception, procedures for de-
termining whether a person qualifies for international protection, and the alloca-
tion of responsibility among Member States for the examination of asylum claims. 
However, the CEAS is currently far from being coherent, uniform, and efficient. 
Furthermore, this chapter discusses the main legislative and policy responses at 
the EU and national level in response to the ‘refugee crisis.’  
 Chapter 5 examines the legal instruments of the CEAS and identifies key 
shortcomings and challenges. The evidence suggests that the CEAS still suffers 
from a number of key shortcomings that have resulted in notable differences be-
tween the Member States in terms of the implementation of reception conditions, 
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recognition rates, and procedures on asylum. It has been submitted that the rea-
sons underlying these outstanding/continued differences are, inter alia, due to the 
wide discretion allowed for Member States to interpret and implement the CEAS 
standards, but also because of the various derogation clauses and concepts that are 
too broad or too vague, which also lead to arbitrary outcomes. These issues are 
problematic from the perspective of establishing common standards for a fair and 
efficient asylum procedure. This chapter also shows that Member States have dif-
ferent approaches in interpreting and applying standards and concepts laid down 
in the CEAS. Furthermore, this chapter examines the 2016 Commission pro-
posals to reform the CEAS and identifies a number of positive developments. 
Nevertheless, several aspects that have been submitted by the Commission could 
seriously undermine the rights of asylum applicants and beneficiaries of interna-
tional protection.  
 Chapter 6 examines the notion of vulnerability in the context of the CEAS. 
The first part of this chapter examines the legal standards that stem from the re-
cast CEAS legislative acts with regard to vulnerable asylum applicants. The notion 
of vulnerability in the context of asylum gives rise to a number of questions: who is 
presumed to be vulnerable and what makes them vulnerable in the context of asy-
lum, and how are vulnerable asylum applicants identified? In addition, what are 
the legal implications of being identified as vulnerable in the context of the CEAS? 
The second part of this chapter examines the legal standards that stem from the 
CEAS with regard to victims of torture and unaccompanied minors, with the last 
section comparing these legal standards with the obligations that stem from inter-
national human rights law. This chapter shows that there are several issues with 
the vulnerability approach in the CEAS. It has been argued that the EU should 
adopt a more nuanced approach to vulnerability in the asylum process. It has also 
been submitted that the Directives allow Member States wide discretion as to how 
the identification of vulnerability should take place and whether an applicant is in 
need of special procedural guarantees. This is problematic because it may lead to 
considerably different outcomes between Member States. Furthermore, this chap-
ter also examines the proposed legislative amendments brought forward by the 
Commission in relation to vulnerable applicants. Its proposed changes, if adopted, 
would improve the legal standards with regard to vulnerable asylum applicants. 
Finally, my analysis shows that a number of standards that stem from the CEAS 
with regard to victims of torture and unaccompanied minors are consistent with 
international human rights law. The analysis also shows that a number of stan-
dards that are laid down in the legal instruments of the CEAS fall short of the re-
quirements adopted under international human rights law. 
 Chapter 7 provides an overview of the current practice with regard to vulner-
able asylum applicants in various Member States. This chapter examines who is 
presumed to be vulnerable in the national asylum process and what trends can be 
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seen in various Member States in identifying vulnerable asylum applicants. An 
important conclusion is that there is a lack of data on vulnerable asylum applicants 
in the asylum process at both the EU and the Member State level. The majority of 
Member States do not keep records of vulnerable asylum applicants, such as the 
number of disabled asylum applicants or applicants with mental health problems. 
The only vulnerable group in the asylum process that Member States register con-
cerns unaccompanied minors. Furthermore, the approach to vulnerability in the 
asylum context and the implementation of the standards laid down in the CEAS 
with regard to vulnerable asylum applicants differ widely between Member States. 
In addition, Member States have different approaches in identifying vulnerable 
persons in the asylum process and there are significant disparities in the form, 
level and availability of specific support to such applicants.  
 The final part of this book entails a case study of the Netherlands. Chapter 8 
examines the interpretation and application of the notion of vulnerability and spe-
cial needs in the Dutch asylum system. Attention is paid to the questions of who is 
presumed to be vulnerable in the context of asylum and whether a mechanism or 
procedure is implemented at the national level in order to systematically identify 
vulnerable applicants, and whether such applicants have access to the special guar-
antees as provided in the CEAS. The second part of this chapter examines the na-
tional implementing measures and practice with regard to victims of torture and 
unaccompanied minors in the domestic asylum procedure. This chapter shows 
that there are a number of outstanding legal issues and challenges with regard to 
vulnerable asylum applicants in the Dutch asylum process. In addition, it shows 
that the Netherlands has not implemented important mandatory guarantees with 
regard to detained vulnerable asylum applicants. This book concludes that that the 
Netherlands is not complying with all its obligations arising from the CEAS stan-
dards with regard to vulnerable asylum applicants and that vulnerable asylum ap-
plicants in the Netherlands are impeded from fully participating in the asylum 
process.  

352




