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 nr. 100 503 van 5 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 3 januari 2013 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 4 december 2012, tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

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 25 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op 31 oktober 2012 een asielaanvraag indient. Uit 

een vergelijking van de vingerafdrukken via het Eurodac-systeem blijkt dat de verzoekster op 29 

september 2012 reeds een asielaanvraag heeft ingediend in Polen. 

 

Op 9 november wordt de verzoekster gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van 

haar asielaanvraag. 

 

Op 22 november 2012 wordt aan de Poolse autoriteiten gevraagd om de verzoekster terug te nemen in 

toepassing van artikel 16, § 1, d) van Verordening 343/2003/EG van de Raad van 18 februari 2003 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
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behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten 

wordt ingediend (Pb.L. 25 februari 2003, afl. 50) (Dublin II-verordening). 

 

Op 27 november 2012 stemmen de Poolse autoriteiten in met het verzoek tot terugname. 

 

Op 4 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van de verzoekster een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden 

beslissing, die op 4 december 2012 ter kennis gebracht wordt. 

 

Op 3 januari 2013 dient de verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) in. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan POLEN 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 16(1)d van 

Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003. 

De betrokkene vroeg op 31/10/2012 asiel aan in België. Zij verklaarde op 25/09/2012 vanuit Grozny via 

Moskou en Brest naar Polen te zijn gereisd en van daaruit de taxi naar België te hebben genomen. 

Betrokkene reisde in het gezelschap van haar 2 kinderen, nl. M.I. en M.S.. Ze verklaarde reeds asiel te 

hebben aangevraagd in Polen. Het Eurodac verslag bevestigt dat betrokkene op 29/09/2012 asiel 

aanvroeg in Polen. Betrokkene verklaart eveneens het grondgebieden van de lidstaten niet verlaten te 

hebben. 

Op 22/11/2012 werd door onze diensten een verzoek tot terugname gericht aan de Poolse instanties, 

die op 27/11/2012 akkoord gingen met de terugname van betrokkene op grond van artikel 16(1)d van 

Verordening 343/2003. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd om welke specifieke reden(en) zij een 

asielaanvraag in België indiende. De betrokkene antwoordde dat haar moeder en zus in België 

verblijven. 

We benadrukken dat het volgen van de betrokkene in haar keuze van het land waar zij asiel wil vragen 

neerkomt op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 343/2003 

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

de behandeling van een asielaanvraag. Dit impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt 

uitgesloten. Er moet worden opgemerkt dat de Poolse instanties met hun akkoord van 27/11/2012 

instemden met de terugname van de betrokkene op grond van artikel 16(1)d, wat betekent dat haar in 

België ingediende asielaanvraag wordt overgenomen door Polen. 

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

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het is als lidstaat van de Europese Unie door 

dezelfde internationale verdragen gebonden als België. De asielaanvraag van de betrokkene zal dus 

door de Poolse instanties worden behandeld volgens de standaarden die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Lidstaten, waaronder België. Polen kent, net als 

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

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

Poolse 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 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren. Polen kent onafhankelijke 

beroepsinstanties voor afgewezen asielaanvragen en beslissingen van detentie en verwijdering. Indien 

nodig kunnen voorlopige maatregelen worden gevraagd met toepassing van artikel 39 van het 

procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Er is afgaande op de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier geen enkele 

aanleiding om te stellen dat de bevoegde Poolse diensten de betrokkene geen bijstand en bescherming 

zouden kunnen bieden. 

De betrokkene verklaarde een in België verblijvende moeder en zus te hebben. We merken op dat de 

loutere aanwezigheid van familieleden geen grond is voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 343/2003. Bovendien kunnen deze in 

België verblijvende familieleden niet worden beschouwd als “gezinslid” zoals omschreven in artikel 2, i) 

van Verordening 343/2003, wat impliceert dat de artikels 7 en 8 van Verordening 343/2003, die 

betrekking hebben op hereniging van gezinsleden, in dit geval niet kunnen worden ingeroepen. Op 
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grond van de elementen van het dossier wordt geoordeeld dat er geen reden is om te stellen dat de 

aanwezigheid van de betrokkene in België om een welbepaalde reden noodzakelijk is. Verder wijzen we 

erop dat de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene door de Poolse instanties contacten 

met de bovenvermelde familieleden niet uitsluit. 

Gevraagd naar haar gezondheidstoestand stelde de betrokkene last te hebben van de schildklier. Er 

worden echter geen attesten voorgelegd. Met betrekking tot de aangehaalde medische motieven, dient 

verder te worden opgemerkt dat deze niet in overweging worden genomen in het kader van de Dublin-ll-

procedure. Dat betrokkene deze kwalen zou hebben, doet namelijk geen afbreuk aan het gegeven dat 

Polen de verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. 

Bovendien wordt niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet op medische verzorging kan rekenen in 

Polen indien dit nodig zou zijn (betrokkene verklaart slechts op doorreis te zijn geweest in Polen en haar 

beslissing dus niet te hebben afgewacht), noch wordt aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet in staat 

zou zijn om te reizen. 

Verder dient te worden opgemerkt dat een terugkeer naar Polen door onze diensten kan worden 

georganiseerd. De Poolse autoriteiten zullen ten minste drie werkdagen vooraf in kennis gesteld worden 

van de overdracht van betrokkene (indien betrokkene van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken) 

zodat aangepaste opvang kan voorzien worden. Alle nodige maatregelen zullen worden genomen opdat 

de overdracht naar Polen (indien betrokkene wenst beroep te doen op dit aanbod door onze instanties) 

in de allerbeste omstandigheden zal worden uitgevoerd. 

Hieruit volgt dat er geen aanleiding is om te stellen dat het verklaarde probleem een overdracht aan de 

Poolse instanties zou verhinderen of dat een overdracht aan Polen in strijd zou zijn met artikel 3 van het 

EVRM. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt besloten dat er geen grond is voor de behandeling van 

de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 

343/2003. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, die 

aan de Poolse 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 16(1)d van Verordening 343/2003. 

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de 7 (zeven) dagen en 

dient zij zich aan te bieden bij de bevoegde Poolse instanties.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 3 en 5 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), van artikel 3, 

§2, artikel 7 en artikel 15 van de Dublin II-verordening, van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de rechten van verdediging. In een tweede middel voert de verzoekster de 

schending aan van de artikelen 3 en 5 van het EVRM, van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel en de rechten 

van verdediging. In een derde middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 3 van het 

EVRM, van de rechten van verdediging en van de materiële motiveringsplicht. 

 

De middelen worden als volgt uiteengezet: 

 

“EERSTE MIDDEL 

SCHENDING ART. 3 EN 5 EVRM. 

SCHENDING ARTIKEL 3 § 2. ART 7 EN ART 15 DUBLIN II VERORDENING 

SCHENDING MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT 

SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL EN RECHTEN VAN VERDEDIGING 

 

1. De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le consiel d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

De motivering moet adequaat zijn en in evenredigheid met het belang van de beslissing. Zie ook J. 

VANDE LANOTTE en E. CERECHE, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1992, 11-12. 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt ten genoege van recht dit dit niet gebeurd is in casu. 

2. “Traditioneel aanvaarden rechtspraak en rechtsleer dat deze onmogelijkheid het gevolg kan zijn van 

het actieve optreden door de overheden in het land van herkomst omdat zij de vervolgende partij zijn of 

omdat zij de bescherming juridisch of feitelijk hebben opgeheven. Anderzijds kan zij voortvloeien uit het 
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feit dat de overheid in de onmogelijkheid verkeert om bescherming te bieden, ook al zou zij dit willen.” 

(VAN HEULE, o.e., nr. 106). 

In de belgische rechtspraak blijft het principe onverminderd gehuldigd dat vervolging zowel door de 

overheid als door derden, waartegen de overheid geen bescherming kan of wil bieden, kan leiden tot 

erkenning: 

“Que, pour qu-une persecution émanant de personnes privées puisse être en compte pour l’application 

de la convention de Genève il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux réfugiés des 

Nations Unies, qu’elle soit « sciemment » tolérée parles autorités au que celles-ci soient incapables 

d’offrir « une protection efficace ». (RVS, 06 november 1996, T. Vreemd., 1997 (verkort), 74). 

Er is sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, en de 

DUBLIN II VERORDENING door het feit dat geen enkel onderzoek werd verricht mbt. de door 

verzoekster opgeworpen problemen, doch integendeel deze zomaar als niet-bewezen en niet-relevant 

aan de kant worden geschoven. 

Van verzoekster kan niet verwacht worden dat zij alle elementen die zij aanbrengt, bewijst. 

Verzoekster is van oordeel dat ten onrechte door verwerende partij geen beroep is gedaan op art. 3 

DUBLIN ll-VERORDENING dat stelt in zijn twee lid als volgt: 

“In afwijking van lid 1 kan elke lidstaat een bij hem ingediend asielverzoek van een onderdaan van een 

derde land behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde criteria 

niet verplicht. (...). 

In casu wordt door verwerende partij gesteld dat het toepassen van deze bepaling zomaar het 

ondergraven betekent van de doelstellingen van de Europse instanties. 

Deze argumentatie faalt in rechte. 

Er is uitdrukkelijk in art. 3 DUBLIN ll-VERORDENING bepaald dat in bepaalde omstandigheden een 

lidstaat zich toch kan bevoegd verklaren, en het ondergraaft in tegenstelling tot hetgeen verwerende 

partij stelt, ten zeerste de verdragsbepalingen en de europese instanties door thans te gaan handelen 

alsof dit artikel 3, tweede lid niet bestaat, minstens a priori geen enkele toepassing mag kennen. 

In de geschetste omstandigheden, weze het feit dat haar familieleden reeds in België verblijven en zij 

hen wil vervoegen samen met haar twee minderjarige kinderen en dit in een lamentabele 

gezondheidstoestand, is het aangezen dat België de aanvraag behandelt. 

Verzoekster dreigt thans door de uitvoering van de beslissing om het grondgebied te verlaten, niet enkel 

alle belang te verliezen bij de hangende procedure, doch tevens het slachtoffer worden van een 

manifeste schending van art. 3 EVRM; 

De medische toestand van verzoekster is dermate slecht dat zij onmogelijk verwijderd kan worden. 

Een repatriëring is ten zeerste tegenaangewezen is wegens een schending van art. 3 EVRM. 

Er is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de schildklier; 

Een strikte opvolging door een specialist is noodzakelijk en een uitvoering van het bevel om het 

grondgebied te verlaten is onmogelijk hic et nunc en strijdig met art. 3 EVRM. 

Een uitspraak ten gronde in het kader van de medische problematiek is van het allergrootste belang 

waarbij verzoekster verwijst naar rechtspraak van uw zetel die stelt “De vreemdeling die een aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet indient zal dus niet verwijderd 

kunnen worden indien zijn medische toestand dermate ernstig is dat een verwijdering een schending 

zou uitmaken van art. 3 EVRM (RVV, 31/07/2008, arrest nr. 14.767, zaak 24.093 II). 

Indien de beslissing niet wordt geschorst, is verzoekster in de onmogelijkheid om de medische 

overmacht te laten vaststellen en zal zij gerepatrieerd worden zonder dat hieromtrent ooit vaststelling is 

gebeurd door verwerende partij. 

Hierdoor dreigt een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in die zin dat in voorkomend geval de 

repatriëring een feit zal zijn ondanks het feit dat verzoekster in zeer slechte toestand verkeert. 

Ingeval van medische overmacht in hoofde van verzoekster, kan het bevel om het grondgebied te 

verlaten niet worden uitgevoerd en dit zolang deze onmogelijkheid duurt. 

Zie in dit verband Cass., 18.12.200, Soc. Kron. 2001, 184, + noot JTT, 2001, 92, + concl. Adv. Gen. 

Leclercq die verwijst naar het algemeen rechtsbeginsel dat de wettelijke termijnen - in casu om het 

grondgebied te verlaten - verlengd worden voor de duur van de absolute onmogelijkheid om te 

handelen. 

In dezelfde logica heeft het Arbitragehof art. 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing verklaard (althans 

ongrondwettelijk in zoverre het van toepassing is) op dergelijke vreemdelingen wanneer zij, om 

medische redenen, in de absolute onmogelijkheid zijn om aan dat bevel gevolg te geven (Arbitragehof 

30.06.1999, BS 24.11.1999). E 

 

TWEEDE MIDDEL 

SCHENDING ART. 3 EN 5 EVRM. 

SCHENDING ARTIKEL 48/3 EN 48/4 VREEMDELINGENWET 
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SCHENDING MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT 

SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL EN RECHTEN VAN VERDEDIGING 

 

Ten onrechte wordt in de bestreden beslissing verwezen naar een beweerde asielaanvraag in Polen en 

geoordeeld dat verzoekster naar Polen dan maar dient terug te keren om daar de afloop van deze 

asielaanvraag af te wachten. 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le consiel d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 

1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Het redelijks- en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen 

nochtans dat er minstens een onderzoek zou zijn gebeurd of navraag zou zijn gebeurd inzake de 

actuele toestand in Polen, eerder dan zich gratuit zomaar te gaan baseren op een toestand van jaren 

geleden die geenzins rekening houdt met de actuele toestand. 

De situatie is in Polen immers veel veranderd voor vluchtelingen uit Tjetjenië en naburige deelgebieden, 

en wel in die zin dat voorheen een regering aan de macht was in Polen die eerder Westers gezind was, 

en de Tjetjeense en naburige vluchtelingen effectief bescherming bood tegen vervolging vanuit Rusland, 

doch thans een andere regering aan de macht is die integendeel samenwerkt met Rusland om 

Tjetjeense vluchtelingen evenals vluchtelingen uit naburige streken op te sporen en te vervolgen. 

De informatie waarop verwerende partij zich beroept, houdt geen enkele rekening met dit gegeven, wel 

integendeel, net als er geen rekening wordt gehouden met de ziektetoestand van het kind van 

verzoekster én dit van verzoekster zelf, het gebrek aan toegang voor vluchtelingen uit de Kaukasus op 

een menswaardige medische behandeling in Polen. 

De argumentatie dat Polen een volwaardig lid is van de Europese unie en Internationale Verdragen 

heeft ondertekend en daarom alles wel in orde zal zijn, is niet draagkrachtig, in die zin dat bv. ook 

Griekenland een volwaardig lid is van de Europese Unie én ook Internationale verdragen heeft 

ondertekend, doch algemeen wordt aangenomen dat vluchtelingen niet naar Griekenland kunnen 

teruggestuurd worden wegens de mensonwaardige behandeling die zijn daar dienen te ondergaan. 

in Polen is de situatie voor vluchtelingen uit Tjetjenië dezelfde en is er totaal mensonwaardige 

behandeling aan de orde, volwaardig lid of niet en ondertekening van verdragen of niet. 

Verwerende partij kan niet blind blijven voor deze schrijnende situatie, en kan zich er niet mee 

vergenoegen om zonder onderzoek te stellen dat alles wel in orde zal zijn omdat dit zo zou moeten zijn. 

Er dient meer specifiek gewezen te worden op de bijzondere situatie van de groep vluchtelingen uit 

Tjetjenië en naburige streken, die thans gezien de samenwerking tussen Rusland en Polen als een 

aparte categorie behandeld worden in Polen. 

De situatie bestaat erin dat Tjetjeense en aanverwante vluchtelingen zoveel als mogelijk in Tiraspol, 

dicht bij de Witrussische grens worden gehouden, waarbij er geen voldoende voorzieningen zijn en de 

Russische overheid vrij spel krijgt om haar invloed uit te oefenen via infiltraties en ontvoeringen door 

allerlei diensten. 

Het is niet omdat er in Polen een normale behandeling zou moeten zijn van vluchtelingen uit Tjetjenië, 

dat deze ook effectief, nog afgezien van de onveiligheid daar voor Russische geheime diensten, worden 

aangeboden. 

Niets van dit alles. 

De loutere bewering dat verzoekster haar asielaanvraag correct behandeld zal worden in Polen, is geen 

garantie dat zij deze ook zal krijgen, en gezien haar afkomst uit Tjetjenië is nu al zeker dat zij deze NIET 

zal krijgen. 

Verwerende partij kon er zich niet zomaar mee vergenoegen zich op algemene en vage informatie te 

baseren betreffende de situatie in Polen in zijn geheel, om dan jaar na jaar en jaren later zich daarop te 

gaan baseren om te gaan stellen dat de asielaanvraag van verzoekster in Polen een correcte 

afhandeling zal kennen. 

Het is in Polen immers schering en inslag is dat Tjetjeense vluchtelingen evenals vluchtelingen van 

naburige gebieden worden opgepakt en ondervraagd of zelfs definitief meegenomen door Russische 

geheime diensten, reden ook waarom zeer veel van deze vluchtelingen, o.m. na het oppakken van één 

van hun leiders in Polen, het land zijn ontvlucht. 

Gezien er door verwerende partij nooit enig onderzoek is gebeurd naar de actuele toestand van 

vluchtelingen uit Tjetjenië in Tiraspol, hoewel het nu juist de bedoeling moet zijn de toestand bestaand 

op datum van de beslissing te evalueren, is er manifeste schending van art. 9 ter VW, art. 3 EVRM en 

de rechten van verdediging aan de orde. 

Dit totaal gebrek aan kennis van de actuele toestand in Polen op het ogenblik van de beslissing van 

verwerende partij betreffende de concrete behandeling van vluchtelingen uit Tjetjenië, heeft een 

beslissende invloed gehad op de uitkomst van de beslissing. 
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Er is sprake van een manifeste schending van het redelijkheids en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de 

beginselen van Behoorlijk Bestuur. 

 

DERDE MIDDEL 

Schending van art. 3 EVRM. 

Schending rechten van verdediging. 

Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). 

 

In de bestreden beslissing wordt zomaar gratuit gesteld dat aangezien verzoekster al een aanvraag tot 

asiel indiende in Polen, het land van terugname Polen is en voor het overige zomaar aangenomen dat 

er geen beletsel is voor verzoekster om naar Polen terug te keren. 

Hierbij wordt echter in gene mate rekening gehouden met het feit dat verzoekster niet meer naar Polen 

kunnen terugkeren, aangezien zij destijds is moeten vluchten uit dit land na zijn aankomst, dit gezien de 

vervolging van Tjetjeense vluchtelingen in dit land sedert de nieuwe regering is geïnstalleerd. 

Het is de realiteit dat zonder onderscheid in Tjetjenië, en zelfs tot in Polen zomaar mensen opgepakt 

worden en vermoord; 

De artikelen in de pers ondersteunen de waarachtigheid van de verklaringen van verzoekster en dient 

ten volle in overweging genomen te worden dit teneinde de al dan niet terugkeer van verzoekster en zijn 

gezin naar Polen te beoordelen. 

Het is van algemene bekendheid dat het regime verantwoordelijk is voor tal van moor -den op 

tegenstanders, zelfs ongeacht waar deze zich bevinden. Zelfs in het buitenland worden er 

tegenstanders vermoord. 

Verwerende partij kan hiervoor niet blind blijven en er kan dienaangaande verwezen worden naar de 

uitvoerige verslaggeving in kranten en zelfs TV (zie reportages op VRT) die de gruwel van het regime 

met toestemming van de russische leider Poetin aan de kaak hebben gesteld in herhaalde zeer 

uitvoerige reportages. 

Er kan toch niet verwacht worden dat er eerst een moordpoging wordt verricht of aan -gekondigd 

voordat verzoekster en zijn gezin in België mogen blijven. 

Er kan gelet de algemene bekendheid der wreedheden van het regime in geen geval vastgesteld 

worden dat er vermoed kan worden dat verzoekster niet het slachtoffer zal worden van wreedheden en 

onterechte behandelingen. 

In de bestreden beslissing werd dan ook ten onrechte gesteld dat er geen beletsel bestaat opdat 

verzoekster en zijn gezin naar Polen zouden teruggewezen worden. 

Verzoekster is destijds uit veiligheidsoverwegingen naar België gevlucht en hierop heeft zich een 

medische problematiek geënt in zijnen hoofde die niet zomaar kan weggemoffeld worden of waarmee 

geen rekening dient gehouden te worden. 

De bestreden beslissing druist in tegen art. 3 EVRM en ontbeert elke draagkrachtige motivering.” 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen behandeld. 

 

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat het beginsel van de rechten van de verdediging in principe niet 

van toepassing is op een administratieve procedure. De rechten van de verdediging in 

administratiefrechtelijke zaken zijn enkel van toepassing in tuchtzaken, doch niet op zuiver 

administratiefrechtelijke beslissingen die worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (RvS 

3 november 2003, nr. 124.957). Verzoekster kan zich niet met goed gevolg op dit beginsel beroepen. 

 

2.3. In de mate dat een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, herinnert de 

Raad eraan dat bij de beoordeling van de materiële motivering het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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2.4. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en 

artikel 16, 1, d) van de Dublin II-verordening. 

 

Artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“§1. Zodra de vreemdeling aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51, een 

asielaanvraag indient), gaat de Minister of zijn gemachtigde, met toepassing van Europese regelgeving 

die België bindt, over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van 

het asielverzoek. 

(…) 

§3. Wanneer België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek, richt de Minister of 

zijn gemachtigde zich onder de voorwaarden bepaald bij Europese regelgeving die België bindt, tot de 

verantwoordelijke Staat met het verzoek de asielzoeker over te nemen of opnieuw over te nemen. 

Wanneer de asielzoeker aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient te worden, kan de Minister 

of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk weigeren en hem gelasten zich vóór 

een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze Staat aan te melden. 

(…)” 

 

Artikel 16, 1, d) van de Dublin II-verordening bepaalt: 

“De lidstaat die krachtens deze verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek, is verplicht: 

d) een asielzoeker die zijn verzoek tijdens de behandeling heeft ingetrokken en die in een andere 

lidstaat een asielverzoek heeft ingediend, volgens de in artikel 20 bepaalde voorwaarden terug te 

nemen;” 

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op 29 september 2012 een asielaanvraag 

heeft ingediend in Polen. De Eurodac-databank bevestigt immers dat op die dag haar vingerafdrukken 

werden genomen in Polen in het kader van een asielaanvraag. Dit wordt door de verzoekster niet 

betwist, noch weerlegd. Uit het voorgaande volgt dat de verwerende partij op goede gronden heeft 

geoordeeld dat Polen dan ook verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

verzoekster. 

 

2.6. De verzoekster voert echter aan dat ze niet naar Polen terug kan omwille van de actuele toestand 

aldaar ten aanzien van vluchtelingen uit Tsjetsjenië, en stelt daarbij dat artikel 3, §2, artikel 7 en artikel 

15 van de Dublin II-verordening door de bestreden beslissing geschonden werden. 

 

Artikel 3.2 van de Dublin II-Verordening (“de soevereiniteitsclausule”) bepaalt dat een lidstaat een 

ingediend asielverzoek steeds “kan” behandelen, zelfs indien deze lidstaat hiertoe niet verplicht is. Deze 

bepaling laat een individuele asielzoeker niet toe zelf te kiezen door welk land hij zijn asielverzoek 

behandeld wenst te zien, doch biedt een lidstaat de mogelijkheid om, wanneer dit nodig of opportuun 

wordt geacht, zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor de inhoudelijke beoordeling van een 

asielverzoek.  

Uit de bewoordingen van artikel 3.2 van de Dublin-Verordening kan aldus op zich geen verplichting voor 

een lidstaat afgeleid worden om een asielaanvraag te behandelen, indien op basis van de criteria vervat 

in hoofdstuk III van deze verordening reeds werd vastgesteld dat een andere Lidstaat dient in te staan 

voor de behandeling van het asielverzoek.  

Uit het administratief dossier blijkt dat aan verzoekster de vraag werd gesteld of ze redenen had om een 

verzet tegen de overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat te rechtvaardigen, waarop verzoekster 

antwoordde een in België verblijvende moeder en zus te hebben. De bestreden beslissing motiveert in 

dit verband echter: “We merken op dat de loutere aanwezigheid van familieleden geen grond is voor de 

behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 

343/2003.” 

 

De Raad benadrukt dat aldus, in casu, artikel 3.2. van de Dublin-Verordening in hoofde van de 

verwerende partij geen verplichting met zich meebrengt om af te wijken van de bevoegdheidsregels die 

zijn vervat in de Dublin-Verordening en dat zij heeft uiteengezet waarom zij van oordeel was dat er geen 

reden bestaat om af te wijken van deze regels. Zo wordt in fine van de beslissing gesteld dat “Op basis 

van bovenvermelde argumenten wordt ook besloten dat er geen grond is voor de behandeling van de 

asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 343/2003.”  

De verzoekster maakt geenszins duidelijk op welke wijze artikel 3.2. van de Dublin-Verordening werd 

geschonden. 
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2.7. Waar de verzoekster de schending van artikel 7 van de Dublin II-verordening aanvoert, en dus op 

basis van het verblijf in België van bepaalde gezinsleden wil afdwingen dat haar asielaanvraag in België 

behandeld wordt, dient gewezen te worden op de motivering uit de bestreden beslissing: 

Bovendien kunnen deze in België verblijvende familieleden niet worden beschouwd als “gezinslid” zoals 

omschreven in artikel 2, i) van Verordening 343/2003, wat impliceert dat de artikels 7 en 8 van 

Verordening 343/2003, die betrekking hebben op hereniging van gezinsleden, in dit geval niet kunnen 

worden ingeroepen. Op grond van de elementen van het dossier wordt geoordeeld dat er geen reden is 

om te stellen dat de aanwezigheid van de betrokkene in België om een welbepaalde reden noodzakelijk 

is. Verder wijzen we erop dat de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene door de Poolse 

instanties contacten met de bovenvermelde familieleden niet uitsluit.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekster aangeeft dat haar moeder en zus in België 

verblijven. De Raad merkt, samen met de verwerende partij, op dat, gelet op het feit dat de verzoekster 

meerderjarig is, noch de moeder, noch de zus onder de definitie van ‘gezinslid’ in toepassing van artikel 

2 van de verordening vallen. Een schending van artikel 7 van de Dublin II-verordening kan niet worden 

aangenomen. 

 

2.8. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 15 van de Dublin II-verordening, dient te 

worden opgemerkt dat artikel 15, lid 1 van de verordening een facultatieve bepaling betreft die de 

lidstaten een ruime beoordelingsbevoegdheid toekent om te beslissen gezinsleden en andere 

afhankelijke familieleden te “herenigen” op humanitaire gronden, in het bijzonder op grond van 

familiebanden of op culturele gronden (HvJ 6 november 2012, C-245/11, ro. 27). Artikel 15, lid 1 van de 

Dublin-Verordening houdt op zich dus geen verplichting in voor de verwerende partij. Het is immers niet 

verzoekster die bepaalt welke staat haar asielaanvraag zal behandelen (RvS, nr. 125.747, 27 november 

2003). Uit het feit dat de verweerder ervoor gekozen heeft geen gebruik te maken van de mogelijkheid 

die artikel 15, lid 1 van de Dublin II-verordening biedt, kan geen schending van dit artikel worden 

afgeleid. Waar de verzoekster louter verwijst naar de aanwezigheid van haar moeder en zus in België, 

blijft zij bovendien in gebreke om humanitaire omstandigheden zoals bedoeld in artikel 15, lid 1 van de 

verordening aan te tonen. 

 

Artikel 15, lid 2 van de verordening stelt aan de beoordelingsbevoegdheid van de Lidstaten de beperking 

dat wanneer de in deze bepaling gestelde voorwaarden zijn vervuld, de lidstaten normaliter ervoor 

zorgen dat de asielzoeker bij een familielid kan blijven (HvJ 6 november 2012, C-245/11, ro. 27). Met 

name stelt artikel 15, lid 2 van de Dublin II-verordening het volgende: “Wanneer de ene betrokkene 

afhankelijk is van de hulp van de andere wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige 

ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd, zorgen de lidstaten er normaliter voor dat de asielzoeker 

kan blijven bij of wordt herenigd met een familielid dat zich op het grondgebied van een van de lidstaten 

bevindt, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden.” In casu stelt de Raad 

vast dat verzoekster in gebreke blijft om een situatie van afhankelijkheid, zoals omschreven in artikel 15, 

lid 2 van de Dublin II-verordening aan te tonen.  

 

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de 

artikelen 3, §2, 7 of 15 van de Dublin II-verordening wordt aangetoond. 

 

2.9. Waar de verzoekende partij de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet 

aanvoert, dient de Raad op te merken dat de bestreden beslissing geheel werd genomen in toepassing 

van de artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, en dat in de bestreden beslissing ook nergens verwezen 

wordt naar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. De bepalingen van deze artikelen doen 

geen afbreuk aan de inhoud van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat van zodra een 

vreemdeling een asielaanvraag indient, eerst wordt nagegaan welke staat verantwoordelijk is voor de 

behandeling ervan. Uit het voorgaande is gebleken dat Polen verantwoordelijk is voor de inhoudelijke 

behandeling van de asielaanvraag van verzoekster. De verwerende partij kon bijgevolg op goede 

gronden besluiten om de asielaanvraag niet ten gronde te beoordelen, daar deze beoordeling op basis 

van de criteria in de Dublin-II-verordening aan de Poolse overheden toekomt. De schending van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet kan in casu dan ook niet dienstig worden aangevoerd. 

 

2.10. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 
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door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

Voor wat betreft de ingeroepen schending van het artikel 5 van het EVRM, merkt de Raad op dat 

verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot een loutere vermelding van het artikel 5 van het 

EVRM, zonder evenwel aan te geven op welke manier dit artikel door de bestreden beslissing 

geschonden wordt. 

Het middel is onontvankelijk in de mate dat verzoekster een schending aanvoert van het artikel 5 van 

het EVRM. 

 

2.11. 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 de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 

218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering 

door een verdragsluitende Staat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren 

en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige 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 EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 95, punt (b)). 

 

De Raad verwijst naar vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM waarin wordt 

gesteld dat een gevreesde behandeling een minimum niveau van hardheid moet bereiken vooraleer het 

valt onder de werkingssfeer van artikel 3 van het EVRM (EHRM 26 oktober 2000, Grote Kamer, nr. 

30210/96, Kudla v. Polen, par. 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. 

België en Griekenland, par. 219-220). Hoewel alle voornoemde behandelingen en bestraffingen in artikel 

3 EVRM op gelijke voet zijn verboden, ligt het minimumniveau van hardheid dat t.a.v. foltering wordt 

vereist hoger dan t.a.v. vernederende behandeling. Dit onderscheid vloeit voornamelijk voort uit een 

verschil in de intensiteit van het veroorzaakte leed. Om een behandeling als foltering te kwalificeren is 

daarbij het element van opzettelijkheid vereist (EHRM 28 juli 1999, nr. 25803/94, Selmouni v. Frankrijk, 

par. 97-100). Om een behandeling als onmenselijke of vernederende behandeling te kwalificeren kan 

opzettelijkheid een relevante factor zijn maar geen factor die op afdoende wijze een vaststelling van 

schending van artikel 3 van het EVRM uitsluit (vaste rechtspraak: EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, 

nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau van hardheid 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, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, morele integriteit en menselijke waardigheid 

(EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 220).  

 

Een slechte behandeling die het minimum niveau van hardheid bereikt, zoals vereist onder artikel 3 van 

het EVRM, kan worden toegebracht door opzettelijke daden van overheidsactoren en niet-

overheidsactoren alsook het gevolg zijn van nalatigheid door overheidsactoren en niet-overheidsactoren 

(zie EHRM 27 mei 2008, nr. 26565, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 43; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 254; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 

11449/07,  Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk, par. 281). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekster toekomt om een begin van bewijs te leveren 

van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij bij verwijdering naar het land van 
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bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

 

Om het bestaan van een risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het EHRM de te 

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming te 

worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden 

die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 

78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons. 

v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

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 zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v .België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said v. 

Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal v. 

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 e.a .v. Verenigd Koninkrijk, § 111; EHRM 20 september 2007, nr. 

45223/05, Sultani v. Frankrijk, par. 67; EHRM 26 april 2005, nr. 5366/99, Müslim v. Turkije, par. 70 en 

EHRM 29 april 1997, nr. 24573/93, H.L.R. v. Frankrijk, par. 41) 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. v. 

Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, nr. 46827/99 en 

6951/99, Mamatkulov en Askarov v. Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 68). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Waar de verzoekster beweert dat ze lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

slechte behandelingen, treedt de bescherming onder artikel 3 van het EVRM in werking wanneer de 

verzoekster aannemelijk maakt dat er ernstige redenen zijn om het bestaan van zulke praktijken alsook 

het lidmaatschap in de betrokken groep voor waar aan te nemen (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, 

Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (e); EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 132). In dergelijke 

omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van andere 

bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het 

EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het relaas van 

de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat de groep in 

kwestie betreft (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh v. 

Nederland, § 148). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas e.a. v.  Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. Verenigd Koninkrijk, § 107 en EHRM, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (f)). De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van 

de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, §§ 293 en 388). 

 

2.12. De verzoekster voert aan dat wat betreft de situatie in Polen er veel veranderd is voor 

vluchtelingen uit Tsjetsjenië, aangezien er nu een regering aan de macht is die samenwerkt met 

Rusland om vluchtelingen uit Tsjetsjenië en naburige streken op te sporen en te vervolgen. Deze 

zouden zoveel mogelijk in Tiraspol, nabij de Wit-Russische grens, gehouden worden waar ze het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

slachtoffer zijn van infiltraties en ontvoeringen door de Russische overheid. Mensen zouden ook zomaar 

worden opgepakt en vermoord. 

 

2.13. Waar verzoekster de verwerende partij een totaal gebrek aan kennis van de actuele toestand in 

Polen m.b.t. de behandeling van vluchtelingen verwijt, dient te worden opgemerkt dat artikel 3 EVRM 

vereist dat de verzoekster doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan 

te nemen dat, in het land waarnaar ze mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Loutere beweringen en algemene 

beschouwingen naar een algemene toestand in een welbepaald land, volstaan niet. Diegene die 

aanvoert dat ze een dergelijk risico loopt zal haar beweringen moeten staven met een begin van bewijs, 

zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling, zoals geuit 

in onderhavig verzoekschrift, op zich niet volstaan om een inbreuk op artikel 3 van het EVRM aan te 

tonen.  

 

Daarenboven dient verzoekster “concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen” 

(RvS 20 mei 2005, nr. 144.754), quod non. Verzoekster moet enig verband met haar persoon 

aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. Door enkel te 

verwijzen naar “de algemene bekendheid der wreedheden”, brengt verzoekster geen enkel concreet 

element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er in haar hoofde een schending van artikel 3 van 

het EVRM is, met name dat zij slachtoffer zou zijn van groepsvervolging, en staaft zij haar blote 

beweringen omtrent de toestand in Polen niet met een begin van bewijs. 

 

Waar verzoekster stelt dat er ernstige twijfels zijn omtrent een normale behandeling van haar 

asielaanvraag in Polen en beweert dat ze een mensenonwaardige behandeling zal ondergaan 

concludeert de Raad voorts dat verzoekster dit alvast niet aantoont door haar loutere beweringen en 

algemene beschouwingen. 

 

2.14 Met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan 

medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, oordeelt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM 

aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Het Hof heeft tot nu toe nog maar in één enkele zaak, meer bepaald in D. v. Verenigd Koninkrijk (EHRM 

2 mei 1997, nr. 30240/96) geoordeeld dat deze “zeer uitzonderlijke omstandigheden” aanwezig waren. 

In deze zaak oordeelde het Hof dat wegens de combinatie van een aantal factoren, zowel persoonlijke 

factoren als factoren m.b.t. de medische en sociale omstandigheden in het land van terugkeer, er in dit 

geval sprake was van “zeer uitzonderlijke omstandigheden”. Concreet betrof het (1) het terminale en 

kritieke stadium van een ongeneeslijke ziekte, (2) het gebrek aan en de ontoereikendheid van medische 

en verzorgende voorzieningen voor de behandeling van de ziekte in het land van terugkeer en (3) het 

gebrek aan sociale opvang, m.n. de afwezigheid van familieleden of vrienden die een minimum aan 

voedsel, huisvesting en sociale ondersteuning kunnen verstrekken. 

 

In casu, waar de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM verbonden is met de medische 

situatie van de verzoekster en een van haar minderjarige kinderen, wijst de Raad erop dat een 

eenvoudige vrees voor een schending van het leven of de fysieke integriteit of voor een onmenselijke of 

vernederende behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

Het is aan de verzoekende partij om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die 

aannemelijk maken dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst zal worden blootgesteld aan een 

dergelijk reëel risico (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en 

RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). De verzoekende partij laat evenwel na in haar verzoekschrift aan te 

geven of te concretiseren welke de zeer uitzonderlijke humanitaire omstandigheden zouden zijn die 

pleiten tegen de bestreden beslissing. Daarenboven stelt de Raad vast dat uit het administratieve 

dossier niet blijkt dat verzoekster en haar kind niet de benodigde medische zorgen zouden kunnen 

verkrijgen in Polen, minstens toont verzoekster met haar loutere beweringen niet aan dat medische 

zorgen niet beschikbaar zijn.  

 

Het loutere feit dat een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen werd ingediend, laat op 

zich niet toe te besluiten dat er ook een gezondheidsproblematiek aanwezig is die ingevolge de 

uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten in dusdanige mate zou worden beïnvloed dat 

kan worden besloten tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM. 
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Ten overvloede stipt de Raad aan dat in de voorbereidende werken bij (oud) artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet het volgende kan gelezen worden : “(…)het is echter evident dat een ernstig zieke 

vreemdeling die uitgesloten is van het voordeel van artikel 9ter om een van die redenen, niet zal worden 

verwijderd indien hij dermate ernstig ziek is dat zijn verwijdering een schending zou zijn van artikel 3 

EVRM.(…)” (Gedr. St. Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 36). 

 

Hieruit kan afgeleid worden dat indien verwerende partij in de huidige fase van de procedure de 

verzoekster op gedwongen wijze zou wensen te verwijderen, artikel 3 van het EVRM vereist dat zij de 

medische situatie van de verzoekster en haar kinderen in zijn geheel dient onderzocht te hebben (cf. 

CE. 29 oktober 2010, nr. 208.586: “ qu’en revanche il appartiendra à l’autorité, conformément aux 

travaux préparatoires précités, d’examiner la situation médicale de l’étranger avant de procéder à son 

éloignement forcé; (…).” 

In casu blijkt echter nergens uit dat verwerende partij de huidige bestreden beslissing op een 

gedwongen wijze zal uitvoeren of een dergelijke maatregel plant. Het treffen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten ten opzichte van een vreemdeling die zich op illegale wijze op het grondgebied 

bevindt, vormt op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM. Voorts staat het de verzoeksterj vrij 

om aan de verwerende partij, gelet op zijn medische situatie, zo nodig een verlenging van de 

uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten aan te vragen en desgevallend een 

nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in te 

dienen. 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in deze stand van zaken niet aannemelijk gemaakt. 

 

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. 

 

 

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 vijf april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


