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 nr. 218 684 van 22 maart 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2018 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 9 augustus 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 6 april 2018 dient de verzoekende partij een verzoek tot internationale bescherming in.  

 

1.2. Aangezien uit vingerafdrukkenonderzoek gebleken is dat Duitsland de verantwoordelijke lidstaat is 

voor de behandeling van het verzoek tot internationale bescherming, wordt de verzoekende partij op 9 

augustus 2018 de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater) gegeven. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer 

die verklaart te heten: 

naam : A. (..) 

voornaam : Y. (..) A M 

geboortedatum : 10.02.1990 

geboorteplaats : Khan Younis 

nationaliteit : Palestina 

die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat 

aan Duitsland) toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 

artikel 18d van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013. 

De heer A. (..), verder de betrokkene, die inwoner van Gaza van Palestijnse herkomst verklaart te zijn, 

bood zich op 04.04.2018 bij onze diensten aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor 

internationale bescherming in te dienen. Op 06.04.2018 diende hij een verzoek voor internationale 

bescherming in waarbij hij kopieën van een identiteitspagina van een paspoort met nummer 3457472, 

geldig tot 04.12.2018 en van een identiteitskaart met nummer 802440426, afgegeven op 05.02.2006 en 

een originele geboorteakte, afgegeven op 06.11.2014 te Khan Younis, voorlegde. 

Dactyloscopisch onderzoek in het kader van zijn verzoek leidde verder ook tot treffers in het kader van 

Eurodac vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met de 

krachtens artikel 9 van Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffers tonen aan dat 

de betrokkene op 05.11.2015 internationale bescherming vroeg in Duitsland. 

De betrokkene werd in het kader van zijn verzoek op 30.05.2018 gehoord. Hij stelde ongehuwd te zijn 

en een in België verblijvend familielid, een neef, te hebben. 

De betrokkene verklaarde dat hij op 13.06.2015 van Gaza via Egypte naar Turkije reisde. Op 

02.09.2015 kwam hij het grondgebied van de lidstaten binnen via Griekenland. Via onder meer 

Macedonië, Servië, Hongarije en Oostenrijk trok hij naar Duitsland waar hij internationale bescherming 

vroeg. De betrokkene stelde dat zijn verzoek op 27.02.2018 het voorwerp was van een afwijzing. Op 

30.03.2018 verliet hij Duitsland, de volgende dag kwam hij in België aan. 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat België het 

enige land is dat Palestijnen bescherming biedt. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan Duitsland 

omdat hij in Duitsland naar eigen zeggen goed werd behandeld, maar geen recht had op werk, scholing, 

huisvesting en medische zorgen. 

Middels een tussenkomst van zijn advocaat dd. 06.08.2018 verzoekt de betrokkene de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Hij voert aan dat bekend is dat de Duitse 

instanties geen bescherming verlenen aan personen van Palestijnse herkomst uit Gaza en een 

overdracht aan Duitsland "refoulement" en bijgevolg een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) tot gevolg dreigt te hebben. 

Op 31.05.2018 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties, die op 08.06.2018 met 

toepassing van artikel 18d van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken 

C-411/10 en C-493/10 dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is uitgedacht in een context 

waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten 

eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van Genève van 1951 of het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat 

opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat 

de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in die context dat in Verordening 604/2013 de 

criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielaanvraag. Dit betekent dat de verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen. De 

loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of wens in een bepaalde lidstaat te 

kunnen blijven vormen dan ook geen grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers voor internationale 



  

 

 

X Pagina 3 

bescherming, na overdracht aan die lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat 

elke schending van een grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de 

verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 

343/2003. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers voor internationale 

bescherming mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van 

Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers voor internationale bescherming in die lidstaat aannemelijk 

maken dat de verzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. 

Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou 

kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene 

toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een 

overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een 

schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden 

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 

Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn 

aan de situatie van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM 

tevens oordeelde dat de omstandigheden in het kader van de Dublin-Verordening de ontvangende 

lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 

van het EVRM te vallen (Mohammed v.Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). 

De betrokkene stelde dat hij in Duitsland goed werd behandeld, in een opvangcentrum verbleef maar 

toch geen recht had op werk, scholing, huisvesting en medische zorgen. We merken hieromtrent op dat 

de betrokkene geen enkel element aanvoert dat toelaat de gegrondheid van deze bewering te 

beoordelen. 

Betreffende de bewering dat algemeen bekend ("En effet, il est notoire…") is dat de Duitse instanties 

geen bescherming bieden aan Palestijnen uit Gaza merken we ook hier op dat de betrokkene niet 

verwijst naar bronnen, die deze bewering staven. 

De betrokkene stelde verder dat een overdracht refoulement en bijgevolg een indirecte schending van 

zijn rechten tot gevolg zal hebben. Hieromtrent wijzen we er op dat de Duitse instanties instemden met 

de terugname van de betrokkene op grond van artikel 18(1)d van Verordening 604/2013 ("de lidstaat is 

verplicht…d) een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die 

een verzoek heeft ingediend in een andere lidstaat of die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere 

lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen"). We 

verwijzen hieromtrent ook naar artikel 18(2) : "In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de 

verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is 

afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU". De door de betrokkene in Duitsland ingediende 

verzoeken tot internationale bescherming waren blijkens de door de Duitse instanties verstrekte 

informatie reeds het voorwerp van een afwijzing. 

We wensen te benadrukken dat de gegrondheid van de vrees voor vervolging of de nood aan 

subsidiaire bescherming reeds door de Duitse instanties werden onderzocht en niet gegrond werden 

bevonden. 

We benadrukken dat het afwijzen van een verzoek tot internationale bescherming, het vervolgens 

opdragen terug te keren naar het land van herkomst en het nemen van maatregelen met het oog op de 

verwijdering onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en immigratiebeleid en op zich geen 

onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Het enkele feit dat een voorafgaand beschermingsverzoek door een andere 

lidstaat werd afgewezen noopt geenszins tot de toepassing van de soevereiniteitsclausule. Duitsland 

ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van worden uitgegaan dat Duitsland het 

beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. 
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Duitsland onderwerpt verzoeken tot internationale bescherming aan een individueel onderzoek en kent 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de 

regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de 

Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling 

of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese 

richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Op basis van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de 

door de betrokkene voorafgaand aan zijn beschermingsverzoek in België in Duitsland ingediende 

verzoeken niet op een objectieve en gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden werden 

getoetst. De betrokkene voerde geen elementen aan die het tegendeel aantonen. 

De betrokkene zal na overdracht in Duitsland een nieuw verzoek kunnen indienen indien hij dat wenst. 

In het rapport over asiel en internationale bescherming in Duitsland van het onder meer mede door de 

"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" over Duitsland (Michael Kalkmann, "Asylum Information Database -Country Report - 

Germany", laatste update op 03.04.2018, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene) wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat personen, die 

in het kader van de Dublin-verordening aan Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden 

om toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 

35, "There have been no reports of "Dublin returnees" facing difficulties in accessing an asylum 

procedure after having been transferred to Germany"). 

Als de betrokkene besluit opnieuw internationale bescherming te vragen in Duitsland zal dit verzoek 

worden beschouwd als een navolgend verzoek ("subsequent application"). Er zijn geen redenen om aan 

te nemen dat dit verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als 

navolgende verzoeken van personen, die Duitsland niet verlieten. 

Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op opvang, maar in beperkte omvang ("reduced 

material conditions", pagina 59). Het AIDA-rapport meldt dat in dergelijke omstandigheden het recht op 

opvang en bijstand kan worden beperkt tot datgene dat absoluut noodzakelijk is. In de praktijk betekent 

dit dat financiële toelagen worden beperkt of stop worden gezet en uitsluitend materiële opvang wordt 

geboden ("The list of reduction grounds is exhaustive, so benefits cannot be reduced for other reasons. 

If one of the above grounds is met, authorities have full discretion to reduce benefits but "irredeemably 

necessary" benefits have to be granted in any case. Therefore reduction usually means that cash 

benefits are reduced or withdrawn, but persons concerned still have to be provided with 

accommodation, food and other basic necessities", pagina 61). 

Wat de bezetting van de opvangstructuren betreft meldt het AIDA-rapport dat de bezettingsgraad in de 

collectieve centra aanzienlijk verbeterde ("Occupancy rates have considerably improved in many 

regions throughout 2016 and 2017", pagina 70). 

Verzoekers hebben in Duitsland tijdens de eerste bestuurlijke fase geen recht op kosteloze 

rechtsbijstand. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/32/EU niet noopt tot het verstrekken van 

kosteloze rechtsbijstand in de bestuurlijke fase. Het niet (automatisch) verstrekken van kosteloze 

rechtsbijstand in de bestuurlijke fase in Duitsland kan ons inzien dan ook niet worden beschouwd als 

een tekortkoming, die het afzien van een overdracht zou rechtvaardigen. 

Het AIDA-rapport stelt dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale 

bescherming in Duitsland wettelijk is gewaarborgd (pagina 74). De auteurs maken melding van factoren 

die een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren maar dit leidt geenszins 

tot de conclusie dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale bescherming 

dermate problematisch is dat een overdracht aan Duitsland een risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest tot gevolg dreigt te 

hebben. 

De betrokkene stelde een in België verblijvende neef te hebben. Artikel 7 van Verordening 604/2013 

stipuleert dat welke lidstaat met toepassing van de in hoofdstuk III beschreven criteria de 

verantwoordelijke lidstaat is, wordt bepaald op grond van de situatie op het tijdstip waarop de verzoeker 

zijn verzoek om internationale bescherming voor de eerste maal bij een lidstaat indient. De Duitse 

instanties namen verantwoordelijkheid op en behandelden het beschermingsverzoek van de 

betrokkene. Dit impliceert dat de criteria ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat betreffende 

familie van Hoofdstuk III van Verordening 604/2013 in het geval van de betrokkene niet van toepassing 

zijn. 

Artikel 16 bepaalt dat de lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of ouder 

indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of 

hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of indien dat 
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kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. In het geval van de betrokkene betreft het 

geen kind, broer, zus of ouder, maar een neef wat betekent dat artikel 16 in dit geval niet toepasbaar is. 

Wat de soevereiniteitsclausule betreft zijn we van oordeel dat de loutere aanwezigheid van familieleden 

op zich niet noopt tot de toepassing van artikel 17, de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2014. We zijn van oordeel dat enkel dwingende redenen een toepassing van de 

soevereiniteitsclausule rechtvaardigen. Dit kan het geval zijn wanneer er sprake is van een medische of 

psychische problematiek en de betrokkene zonder de bijstand van dat welbepaalde familielid niet kan 

functioneren. We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat dit van toepassing is op de 

relatie tussen de betrokkene en zijn in België verblijvende neef. 

Tijdens het verhoor dd. 30.05.2018 maakte de betrokkene gewag van psychologische problemen. 

We wensen te benadrukken dat de betrokkene tot heden niet aan de hand van objectieve elementen 

aannemelijk maakte dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Duitsland verhinderen 

of dat redenen van gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

Er werden geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de betrokkene 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het EU-Handvest zou impliceren. 

We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een medische 

problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor 

de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze omschreven in artikel 32 van 

Verordening 604/2013. 

We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Duitsland niet 

van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. 

We merken in deze verder op dat de Duitse autoriteiten minstens 7 dagen vooraf in kennis zullen 

worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de een overdracht van 

de betrokkene aan Duitsland een reëel risico inhoudt op blootstelling aan omstandigheden, die een 

inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Gelet op het voorgaande wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het 

verzoek voor internationale bescherming door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) 

van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van het 

verzoek tot internationale bescherming, die aan de Duitse autoriteiten toekomt met toepassing van 

artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(1)d van Verordening 604/2013. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Duitse instanties.” 

 

1.3. Op 4 oktober 2018 werd de verzoekende partij overgedragen aan de Duitse autoriteiten.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat als een enig middel kan worden beschouwd, betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“A. Voorafgaand 

 

Bij het nemen van haar beslissingen dient verweerster rekening te houden met een heel aantal 

wettelijke bepalingen, verdragsbepalingen, alsook beginselen (van behoorlijk bestuur). 

Verzoeker is van oordeel dat verweerster nagelaten heeft alle toepasselijke bepalingen en beginselen 

na te leven, reden waarom de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

Meer bepaald is verzoeker van oordeel dat verweerster: 

 

- Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en 
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- Het motiveringsbeginsel schendt. 

 

A. Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 

1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en het gedrag van de verzoeker (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België̈ en Griekenland, § 218). 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. 

In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar 

dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, 

par. 96). 

2. Specifiek met betrekking tot de overdracht van asielzoekers in het kader van de Europese 

Dublinreglementering concludeerde het Hof van Justitie dat een asielzoeker niet aan de 

verantwoordelijke lidstaat in de zin van deze reglementering mag worden overgedragen wanneer men 

niet onkundig kan 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 (HvJ 21 december 2011, nr. C-411/10 en C-493/10, §94). 

Het EHRM van zijn kant heeft gesteld dat de verplichting om deugdelijke materiële opvang te voorzien 

voor onbemiddelde asielzoekers deel uitmaakt van het positieve recht waardoor bij de beoordeling van 

de graad van ernst die wordt vereist door artikel 3 van het EVRM een specifiek gewicht dient te worden 

gegeven aan de hoedanigheid van asielzoeker van de betrokkene die behoren tot een uiterst kwetsbare 

groep die nood heeft aan speciale bescherming. 

3. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna 

verkort het EHRM), zoals onder meer het arrest MSS v België̈ en Griekenland van 21 januari 2011 en 

naar rechtspraak van het Hof van Justitie (hierna verkort het Hof), zoals onder meer het arrest ‘NS’ van 

21 december 2011 waaruit blijkt dat de Belgische instanties moeten nagaan of het terugsturen van een 

asielzoeker onder de Dublin III Verordening een onmenselijke of vernederende behandeling zou 

uitmaken, in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

Verzoeker meent dat dit in casu onvoldoende is gebeurd. 

De asielprocedure in Duitsland vertoont gebreken inzake de toegang tot rechtsbijstand, de 

“hoedanigheid” van de asielprocedure, de inadequate opvangmogelijkheden en overbevolking van de 

asielcentra en het xenofoob klimaat: 

4. Uit verschillende media blijkt dat de Duitse overheden om reden van hun opvangbeleid overbelast zijn 

door asielaanvragen. 

Dat dit een aangepaste behandeling belet van de migranten die zich op het Duitse grondgebied 

bevinden. 

Dat het AIDA-verslag geprezen door verweerster dit eveneens rapporteert gezien het vaststelt dat : 

« Since 2013, asylum seekers should not be sent back to neighbouring countries without their 

applications having been registered. It is not clear, though, whether this practice is actually applied in all 

cases: even if migrants have crossed the border, on the basis of a legal fiction laid down in the 

Residence Act, they have not necessarily entered the territory, 9 and it is possible that a removal to the 

neighbouring state (Zurückweisung) is still carried out at this point. The border police (Federal Police) 

claims that no returns of people who make it clear that they intend to apply for asylum take place at the 

borders, but there might have been cases in 2016 in which asylurn seekers were returned, supposedly 

on the basis of the Dublin Reegulation (see section on Access to the Territory) » (Aida-verslag, "Country 

Report: Germany, 2017", p. 17). 

Dat men eveneens kan lezen dat « In practice, difficulties with registration have been reported in 

connection with the refusal of entry at the borders. Occasionally, it has been reported that asylurn 

seekers were arrested by border police in the immediate vicinity of a branch of the Federal Office before 

they could apply for asylum. 

Furthermore, it is also possible that asylurn applications are not referred to the BAMF if entry to the 

territory is denied in "cases of apprehension' at the border. 5 » (Aida-verslag, "Country Report: 

Germany, 2017", p. 16). 
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Dat deze toename van de asielaanvragen eveneens een slechte behandeling van de vermelde 

aanvragen inhoudt. 

Dat zij niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze worden behandeld overeenkomstig de Europese 

normen. 

Dat het AIDA-verslag geprezen door verweerster zo stelt dat « In November 2016, an alliance of 12 

German NGOs published a "Memorandum, to enhance fair and diligent asylurn procedures in Germany 

". 

Based on an analysis of transcripts, decisions and reports from lawyers and NGOs, several recurring 

deficiencies were identified and observed in the interviews in asylurn procedures at the BAMF:32 m 

Asylum seekers are not sufficiently informed about their rights and obligations during the interview; they 

often have no access to lawyers and/or advice centres before the interview; m BAMF staff uses 

inadequate communication techniques e.g. biased, 'interrogation-like ' questioning of asylurn seekers; w 

Asylum seekers are not given an opportunity to fully substantiate their applications or to clarify alleged 

inconsistencies or contradictions in their statements; m Mistakes occurring during translation or in the 

transcripts lead to credibility of asylurn seekers 'statements being cast into doubt. The Memorandum 

concludes that these problems cannot only be attributed to the high number of applications that the 

BAMF had to deal with since 2014, as many of the flaws have been criticised by NGOs for many years. 

However, the report states that the quality of procedures has deteriorated considerably in recent years, 

partially due to a large number of new staff members at the BAMF who were deployed with insufficient 

training. These new staff members often do not decide on applications, but only carry out the interviews. 

The protocols of their interviews are sent to decision-makers who decide on a large number of cases 

without having met the applicants in person.34 In such cases, deficiencies during the interview and 

mistakes in the transcripts might have particularly severe consequences for the outcome of the asylum 

procedure. 35 Other reports suggest that the increasing number of asylum applications has also led to 

lower standards in the quality of interviews, since staff members of the BAMF are under increasing 

pressure to process as many applications as possible within short timeframes » (Aida- verslag, "Country 

Report: 

Germany, 2017", p. 22). 

Dat indien de aan verzoekers betekende beslissingen negatief blijken te zijn, zij, overeenkomstig het 

Duitse recht beschikken over de mogelijkheid om een beroep tegen deze beslissingen, in te dienen. 

Dat het AIDA-verslag geprezen door verweerster echter noteert dat deze beroepsprocedure 

anticonstitutioneel is en geenszins het recht op een effectief beroep verzekert « The short deadlines in 

these rejections are often difficult to meet for asylum seekers and it might be impossible to make an 

appointment with lawyers or counsellors within this timeframe. Therefore it has been argued that the 1-

week period do es not provide for an effective remedy and might constitute a violation of the German 

Constitution. 38 In any case, suspensive effect is only granted in exceptional circumstances. » (Rapport 

Aida, "Country Report: 

Germany, 2017", p. 23). 

Dat het AIDA-verslag geprezen door verweerster eveneens noteert dat de asielaanvragers geen 

toegang hebben - of met grote moeilijkheden toegang hebben - tot een advocaat die opkomt voor de 

verdediging van hun belangen. «Legal assistance is not systematically available to asylum seekers in 

Germany. Welfare organisations and other NGOs offer free advice services which include basic légal 

advice. In some initial reception centres welfare organisations or refugee councils have regular office 

hours or asylum seekers can easily access the offices of such organisations close to the centres. 

However, such advice services are not available in all centres and not all of the time, so very often 

interviews take place before asylum seekers have had a chance to contact an NGO or a lawyer. There 

is no mechanism which ensures that asylum seekers are getting access to legal advice from an 

independent institution before the interview. Once asylum seekers have left the initial reception centres 

and have been transferred to other accommodation, the accessibility of legal advice depends strongly 

on the place of residence. For instance, asylum seekers accommodated in rural areas might have to 

travel long distances to reach advice centres or lawyers with special expertise in asylum law. » 

(Rapport Aida, "Country Report: Germany, 2017", p. 25). 

Dat deze informatie het ergste doet vrezen voor het onderzoek van een tweede verzoek om 

internationale bescherming door verzoeker. 

Dat verweerster in de bestreden beslissing duidelijk geen kennis van deze elementen heeft genomen. 

Dat de asielaanvraag van verzoekers duidelijk niet overeenkomstig de Europese normen zal worden 

onderzocht. 

Dat het op deze enige basis aan verweerster toebehoorde zich verantwoordelijk te verklaren voor de 

asielaanvraag van verzoekers op grond van artikel 17 van de Verordening 604/2013, quod non. 

Dat gezien verweerster niet alleen artikel 17 van de Verordening 604/2013 zonder enige motivatie niet 

heeft toegepast, maar ook geen rekening heeft gehouden met de informatie opgenomen in het AIDA- 
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verslag dat zij aan het administratief dossier heeft gevoegd, zij de in het middel beoogde beschikkingen 

schendt. 

Overwegende dat de onthaalcentra voor asielaanvragers overbevolkt zijn. Dat de geïmmigreerde 

bijgevolg veel sneller verdreven worden. 

Dat zo 50 à 100 migranten elke dag in Frankrijkaankomen (naar aanleiding van deze verdrijvingen). 

Dat vluchtelingen daarenboven wegens deze overbelasting integratieproblemen hebben. 

Dat de krant "ARTE" zo schrijft : « on constate que l'Allemagne n'a pas réussi encore à intégrer de 

manière satisfaisante la plus grande partie de ces réfugiés et demandeurs d'asile. Elle n 'a pas encore 

réussi à les intégrer sur le marché du travail (...)». 

Dat «Aujourd'hui le doute est plus grand sur la capacité de l'Allemagne à absorber ce flot de réfugiés ».  

Dat de positie van de bevolking ook is veranderd. 

Dat de « élan de générosité s'est depuis beaucoup amenuisé. Globalement, l'opinion publique est 

beaucoup plus circonspecte face à l'opportunité d'une telle politique de bras ouverts. » 

Dat de krant Altantico eveneens een verscherping vaststelt van de Duitse bevolking tegenover de 

vluchtelingen. 

Dat men zo in de krantartikelen kan lezen dat "En Allemagne, 3 500 actes de violence contre des 

réfugiés et des demandeurs d'asile ont été commis en 2016, première année où ce type de criminalité 

spécifique a été comptabilisée depuis l'arrivée massive de migrants en 2015. » 

Dat verweerster deze verslechtering van de situatie in Duitsland niet in acht neemt. 

5. Aangezien de procedures inzake asiel en internationale bescherming alsook de onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Duitsland dermate structurele tekortkomingen vertonen zijn er 

aldus ernstige motieven om aan te nemen dat verzoeker die in het kader van de Verordening 604/2013 

aan Duitsland wordt overgedragen per definitie in een situatie belandt die kan worden gelijkgesteld met 

een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest. 

 

B. De motiveringsplicht 

 

1. Verder moet de gemachtigde zijn beslissing op afdoende, draagkrachtige en duidelijke wijze 

motiveren (R.v.V., arrest nr. 92 227 dd. 27.11.2012). 

2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven. 

Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter 

verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, nr. 

185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

3. Verzoeker is van oordeel dat verweerster haar materiële motiveringsplicht schendt en wel op 

volgende wijze : 

Verweerster baseert zich op foutieve informatie. Verweerster verwijst enkel naar stukken uit een rapport 

die dienstig kunnen zijn om verzoeker terug te leiden naar Duitsland en houdt andere informatie achter. 

Het vertrouwensbeginsel dat Duitsland gebonden zou zijn door dezelfde verdragen als België̈ en dat er 

dus geen aanleiding zou zijn om aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft niet zou respecteren, geeft niet daadkrachtig aan dat de bestreden beslissing en dus 

verweerster zou voldaan hebben aan zijn onderzoeksplicht conform art. 3 EVRM. 

Aldus is de motivering van verweerster niet afdoende. 

Zodat, de overdracht naar Duitsland in strijd is met art. 3 EVRM en de bestreden beslissing eveneens 

niet beantwoordt aan de motiveringsvereisten die krachtens art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen vereist zijn.” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De voorziene motivering stelt verzoekende partij in staat kennis te nemen van de redenen die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen. Verzoekende partij kent deze motieven ook, nu zij deze aan 
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een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel. Er is aldus voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en het gedrag van de 

verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) heeft reeds geoordeeld dat 

de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren 

en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 96). 

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

van de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de 

fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen – dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel – niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste 

rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 

betrokken asielzoeker bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of 

onmenselijke behandeling (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, § 104).  

 

Wanneer lidstaten de Dublin III-verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor 

overdracht aangezochte lidstaat een procedure om internationale bescherming hanteert waarin 

voldoende waarborgen zijn voorzien om te voorkomen dat een asielzoeker, op rechtstreekse of 

onrechtstreekse wijze, wordt verwijderd naar zijn land van herkomst zonder een beoordeling in het licht 

van artikel 3 van het EVRM van de risico’s waaraan hij aldaar kan worden blootgesteld (EHRM 21 

januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, § 342). 

 

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dienen de gevreesde slechte 

behandelingen en omstandigheden in het land van terugkeer een minimum niveau aan hardheid en 

ernst te vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 

oktober 2000, Grote Kamer, nr. 30210/96, Kudla v. Polen, § 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, § 219-220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau aan hardheid en ernst is relatief en afhankelijk van alle omstandigheden van het 

individueel geval, zoals de duur van de behandeling en de fysieke of mentale gevolgen ervan, alsook, 

desgevallend, het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (Zie EHRM 15 juli 

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, § 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, 

M.S.S. v. België en Griekenland, § 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM kan 

betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke waardigheid (EHRM 

21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, § 220). In dit kader 

worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep die een bijzondere bescherming behoeft 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 251). 

 

Om te beoordelen of verzoekende partij een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een gedwongen 

terugkeer van verzoekende partij naar Duitsland te worden onderzocht, rekening houdend met de 

algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan haar geval (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (c)). 
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Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens of van regeringsbronnen (zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 

2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het 

EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen 

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een 

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, 

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). 

 

Het komt verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die 

aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan 

een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, § 99, punt (b)). 

 

De Raad benadrukt dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III-verordening 

deel van uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. Er wordt dan ook in eerste 

instantie uit gegaan van een vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke lidstaat in 

overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het EVRM. 

Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het kader van het 

Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn met het verbod van artikel 4 van het 

Handvest. 

 

Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de praktijk 

in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat een 

asielzoeker een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel zou 

lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan ernstig moet worden gevreesd dat het 

systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers er tekortschieten. Op 

grond van het in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een 

lidstaat verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het 

bestaan van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C- 

411/10 en 493/10). 

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor 

systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een 

asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-verordening in 

omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen risico inhoudt dat de 

betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 

van het Handvest. Dit vereist een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in de weg 

staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden 

dat de grondrechten door elke Lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1 van de Dublin III-

verordening, houdt evenwel niet in dat de overdragende lidstaat in zulke omstandigheden gehouden is 

om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. Slovenië, C-

578/16 PPU). 

 

2.3.1. Verzoekende partij betoogt in essentie dat de asielprocedure in Duitsland gebreken vertoont 

inzake de toegang tot rechtsbijstand, de hoedanigheid van de asielprocedure, de inadequate 

opvangmogelijkheden en overbevolking van de asielcentra en het xenofoob klimaat. Zij wijst op media-

bronnen alsook op passages uit het AIDA-rapport van 2017.  

 

2.3.2. De Raad stelt vooreerst vast dat beide partijen zich beroepen op de AIDA-informatie terug te 

vinden op de database ervan.  

 

De Raad ziet vooreerst de relevantie niet in van de geciteerde passages uit het voormelde AIDA-rapport 

van 2017, p. 16 en 17, daar deze betrekking hebben op personen die Duitsland binnenkomen en wiens 

asielaanvraag nog niet geregistreerd is of die zich aan de grens bevinden. Verzoekende partij die in het 

kader van de Dublin III-verordening wordt teruggestuurd naar Duitsland is geenszins in dat geval. Zoals 
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blijkt uit de bestreden beslissing ent de verwerende partij zich wel op de meest recente versie van het 

AIDA-rapport inzake Duitsland en blijkt inderdaad uit p.35 van dit rapport dat Dublin-terugkeerders die 

overgedragen worden aan Duitsland geen problemen ondervinden bij de toegang tot de asielprocedure.  

 

Uit het door verzoekende partij geciteerde deel van het AIDA-rapport van 2017 blijkt dat zich 

moeilijkheden voordeden met een grote groep van nieuwe werknemers bij de BAMF die werden 

tewerkgesteld zonder voldoende training. De Raad gaat er echter vanuit dat ondertussen deze groep 

van werknemers niet langer als nieuw en onervaren zal kunnen worden beschouwd in geval van 

overdracht. Verzoekende partij gaf ook zelf aan dat zij zonder problemen haar verzoek om internationale 

bescherming heeft kunnen indienen in Duitsland en stelde een negatieve beslissing te hebben 

ontvangen. Zij verklaarde geen problemen te hebben gehad en er goed behandeld te zijn geweest. Uit 

niets blijkt dat zij in beroep is gegaan tegen deze beslissing. Zij stelt enkel dat zij na het ontvangen van 

de negatieve beslissing besloten heeft om naar België te komen omdat ze bang was uitgewezen te 

worden na de negatieve beslissing in Duitsland. Dit is echter geen criterium volgens de Dublin III-

verordening voor het aanduiden van de verantwoordelijke lidstaat. 

 

Verzoekende partij leest verder in het AIDA-rapport dat geen effectief beroep door Duitsland wordt 

verzekerd. Zij citeert uit het AIDA-rapport en wijst op de korte termijn van 1 week om een beroep in te 

dienen welke te kort zou zijn. Deze termijn is echter volgens het AIDA-rapport enkel van toepassing op 

beslissingen die manifest ongegrond of ontoelaatbaar zijn bevonden, hetgeen niet duidelijk is in deze 

zaak. Uit het rapport blijkt dat vreemdelingen wanneer zij een gewone negatieve beslissing krijgen, 14 

kalenderdagen de tijd hebben om een beroep in te dienen en deze nadien kunnen aanvullen met 

redenen waarom zij menen dat de beslissing verkeerd is en bewijsmateriaal kunnen toevoegen (p.24 

van het meest recente AIDA-rapport zoals gebruikt door de verwerende partij). Van deze termijn wordt 

in het rapport niet gesteld dat zij te kort zou zijn. Verder bepaalt artikel 18, laatste lid van de Dublin III-

verordening dat indien het een terugname betreft op grond van artikel 18, 1, d van de verordening, de 

verantwoordelijke lidstaat ervoor zorgt dat de betrokkene indien het verzoek alleen in eerste aanleg is 

afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig artikel 39 van de Richtlijn 2013/32/EU. Er blijkt niet uit het AIDA-rapport dat dit recht 

vervat in de Dublin III-verordening in de praktijk in Duitsland een probleem stelt voor terugkeerders. 

Verzoekende partij wijst er nog op dat de toegang tot een advocaat in Duitsland moeilijk verloopt en in 

grote mate afhangt van de opvangplaats waar de vreemdeling terecht komt. De Raad merkt hierbij op 

dat het gegeven dat een verzoeker van internationale bescherming zich niet steeds voor het gehoor 

door de Duitse asielinstanties zou kunnen laten bijstaan door een raadsman of dat een asielzoeker 

langere afstanden moet afleggen om gespecialiseerde juridische bijstand te bekomen, niet toelaat te 

concluderen dat de Duitse asielinstanties de toepasselijke verdragen en Europese regelgeving niet 

respecteren of dat de asielinstanties niet overgaan tot een volledig en onpartijdig onderzoek van het 

verzoek om internationale bescherming. Er blijkt immers uit artikel 27, voorlaatste lid van de Dublin III-

verordening dat de rechtsbijstand ten minste het voorbereiden van de vereiste procedurestukken en het 

vertegenwoordigen voor een rechterlijke instantie omvat doch geen bijstand voor de administratie die 

het gehoor afneemt. 

 

Verzoekende partij toont hiermee geen algemene situatie van systeemfouten aan waaruit zou 

voortvloeien dat de gemachtigde de overdrachten naar Duitsland in het algemeen moet stoppen. Er kan 

actueel niet worden aangenomen dat de mogelijkheid die België altijd heeft om in toepassing van artikel 

17 van de Dublin III-verordening toch de aanvraag van verzoekende partij te behandelen, in casu 

verplichtend had moeten geïnterpreteerd worden. 

 

Verzoekende partij uit vervolgens nog kritiek op de opvangvoorzieningen. Wat betreft de algemene 

situatie wijst verzoekende partij erop dat uit verschillende media blijkt dat de onthaalcentra overbelast 

zijn en immigranten bijgevolg sneller zouden verdreven worden en er zich integratieproblemen 

voordoen. 

 

Wat betreft de integratie verwijst verzoekende partij naar een artikel uit Arte waarin wordt gewezen op 

de problematiek van de integratie op de arbeidsmarkt van asielzoekers en vluchtelingen en op het 

gegeven dat de “open armen politiek” niet langer door de publieke opinie wordt onderschreven. Ook de 

krant Atlantico zou een verscherping van de Duitse bevolking tegen vluchtelingen waarnemen. Omwille 

van de actuele situatie in Duitsland zou verzoekende partij een risico lopen op een behandeling in strijd 

met artikel 3 van het EVRM. 
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De Raad kan geenszins aannemen dat op grond van een verwijzing naar “verschillende media” waarbij 

wordt geciteerd uit de krant Arte en wordt beweerd dat Atlantico iets gelijkaardigs zou stellen, een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk wordt gemaakt. Vooreerst worden de artikelen niet 

gevoegd en vermeldt verzoeker geen enkele datum zodat de Raad de bronnen niet kan checken, noch 

de actualiteit van de informatie. Bovendien stelt zich de vraag voor verzoekende partij naar de integratie 

in de Duitse samenleving en toegang tot de arbeidsmarkt nog niet als dusdanig. Vooreerst dient te 

worden onderzocht door de Duitse instanties of verzoekende partij in aanmerking komt voor 

internationale bescherming alvorens van een werkelijke integratie sprake kan zijn. Dat de Duitse 

bevolking minder gastvrij zou geworden zijn, toont ook in geen geval aan dat verzoekende partij in geval 

van terugkeer naar Duitsland een mensonwaardige of vernederende behandeling dreigt te ondergaan. 

De Raad wijst erop dat wat betreft eventuele elementen van racisme geen enkele lidstaat volledig vrij is 

van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid en dat dit niet automatisch impliceert dat wat 

betreft de behandeling van verzoeken tot internationale bescherming en de opvang en begeleiding, 

personen die aan Duitsland worden overgedragen een reëel risico lopen te worden onderworpen aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen.  Hoe dan ook, zelfs indien men werkelijk zou te maken 

hebben met een klimaat van racisme, dan nog zou zich de vraag stellen of verzoekende partij in geval 

van terugkeer en indien zij hiermee in ernstige vorm zou geconfronteerd worden, geen beroep zouden 

kunnen doen op een efficiënte bescherming van de Duitse overheid. Er blijkt niet dat dit redelijkerwijs 

niet mogelijk zou zijn. Waar verzoekende partij stelt dat de gemachtigde geen rekening gehouden heeft 

met de informatie opgenomen in het AIDA-rapport, blijkt dat de bestreden beslissing gesteund is op het 

actuele rapport van AIDA, hetgeen een recent verslag is rekening houdend met de datum van de 

bestreden beslissing en in elk geval een veel ernstiger bron uitmaakt dan de extracten uit persartikelen 

waar verzoekende partij naar verwijst. Uit het gehoor blijkt ook niet dat verzoekende partij tijdens haar 

verblijf in Duitsland slecht behandeld werd. Zij stelde daarentegen dat zij in Duitsland goed behandeld 

werd. Op grond van de aangehaalde citaten uit de persartikelen toont verzoekende partij geen gegronde 

grief op grond van artikel 3 van het EVRM aan op grond van de opvangvoorzieningen of gevaar voor 

racisme in Duitsland. 

 

Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in 

Duitsland, blijkt niet dat op grond van het betoog van verzoekende partij een schending van artikel 3 van 

het EVRM kan aangenomen worden. Verzoekende partij voert geen individuele elementen aan die op 

zich ook een schending van artikel 3 van het EVRM zouden kunnen opleveren in geval van overdracht. 

 

De Raad is van oordeel dat de gemachtigde is overgegaan tot een zorgvuldig en grondig onderzoek in 

het licht van artikel 3 van het EVRM van de elementen eigen aan de persoonlijke situatie van 

verzoekende partij op basis van de stukken waarover hij beschikte op het ogenblik van de bestreden 

beslissing. De motieven zijn afdoende. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van  artikel 3 van het 

EVRM, als van het materiële motiveringsbeginsel of voorzorgsbeginsel blijkt niet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

  

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


