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 nr. 145 085 van 8 mei 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 19 december 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 december 2014 tot 

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

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 9 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart dat zij op 17 november 2014 het Rijk is binnengekomen. Ze dient op 19 

november 2014 een asielaanvraag in. 

 

Uit het Eurodacverslag van 19 november 2014 bleek dat de vingerafdrukken van verzoeker reeds op 13 

november 2013 werden genomen te Szeged (Hongarije). 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) richtte op 27 november 2014 een overnameverzoek aan de Hongaarse 

autoriteiten op basis van artikel 13.1 van de Verordening 604/2013/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
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verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de 

Dublin-III-Verordening). 

 

De Hongaarse overheid aanvaardde op 11 december 2014 uitdrukkelijk de terugname van verzoeker op 

grond van artikel 18.1, b) van de Dublin-III-Verordening. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 12 december 2014 een beslissing tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). De verzoekende partij werd hiervan 

diezelfde dag in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

naam : A.(…) 

voornaam : M.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Syrië (Arabische Rep.) 

die een asielaanvraag heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Hongarije 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 18(1)b van  

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

De betrokkene vroeg op 19.11.2014 asiel in België. Hij legde een kopie van een huwelijksakte voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 13.11.2014 werden 

geregistreerd in Hongarije vanwege illegale binnenkomst.  

De betrokkene, staatsburger van Syrië, werd gehoord op 26.11.2014 en verklaarde dat hij in augustus 

2014 met de bus naar Turkije reisde. Na  een twaalftal dagen in Izmir verliet de betrokkene Turkije per 

boot en reisde hij het grondgebied van de lidstaten binnen via Griekenland. De betrokkene verbleef naar 

eigen zeggen een viertal dagen in een opvangcentrum te "Kalymnos" en een drietal dagen bij een 

trafikant in Athene. Vanuit Griekenland reisde de betrokkene via Macedonië en Servië naar Hongarije, 

waar hij drie dagen in een militaire kazerne verbleef. Vervolgens vervolgde de betrokkene vanuit 

Hongarije zijn weg via Oostenrijk en Duitsland naar België, waar hij naar eigen zeggen op 17.11.2014 

aankwam. De betrokkene stelde dat enkel zijn vingerafdrukken werden geregistreerd en ontkende dat 

hij voorafgaand aan zijn asielaanvraag in België in een ander land asiel vroeg.  

Op 27.11.2014 werd een verzoek voor overname met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 

604/2013 gericht aan de Hongaarse instanties, die op 11.12.2014 instemden met de terugname van de 

betrokkene met toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013. De Hongaarse instanties 

voegden toe dat de betrokkene op 14.11.2014 een verzoek tot internationale bescherming indiende, 

maar kort daarna met onbekende bestemming verdween. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij besloot 

asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling 

redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat zouden 

rechtvaardigen. De betrokkene antwoordde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat België de 

mensenrechten respecteert. De betrokkene uitte tijdens zijn verhoor verzet tegen een overdracht aan 

Hongarije omdat hij naar eigen zeggen bij zijn aanhouding als illegaal slecht wed behandeld en werd 

vernederd. Hij werd samen met anderen opgesloten in een "hondenkot" en daarna twee dagen in een 

container zonder eten of drinken.  

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld 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 Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 
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vastgelegd om te bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De 

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

Lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn 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 asielzoekers, 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 asielzoekers 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 asielzoekers in die Lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker 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 

Hongarije 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.  

Betreffende de bovenvermelde motieven van de betrokkene voor verzet tegen een overdracht aan 

Hongarije wensen we ten eerste op te merken dat Hongarije instemde met ons verzoek voor de 

terugname van de betrokkene op grond van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013, wat betekent dat 

de door de betrokkene in Hongarije in december 2013 ingediende asielaanvraag nog niet definitief werd 

afgesloten ("De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is 

en die een verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend 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"). Dit 

betekent dat de Hongaarse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van zijn 

asielaanvraag zullen kunnen hervatten indien de betrokkene dat wenst. De Hongaarse instanties zullen 

dit verzoek tot internationale bescherming onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar zijn land 

van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale 

bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Hongarije in zijn hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming. 

Betreffende de bovenvermelde beweringen met betrekking tot behandeling in Hongarije merken we op 

dat de betrokkene geen elementen aanbrengt die toelaten de gegrondheid van zijn beweringen te 

beoordelen.  We benadrukken verder dat de betrokkene stelde heel kort in Hongarije te zijn geweest en 

reeds na enkele dagen doorreisde.  

Wat de toegang tot de asielprocedure en de detentie van asielzoekers betreft wijzen we er op dat reeds 

in een rapport van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) van december 2012 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat personen, die in het kader van Verordening 343/2003 aan Hongarije 

worden overgedragen en wiens asielaanvraag nog niet het voorwerp was van een definitieve beslissing 

toegang hebben tot de asielprocedure en niet worden vastgehouden : "UNHCR observes that Hungary 

no longer denies an examination on the merits of asylum claim where asylum-seekers transit through 

Serbia or Ukraine prior to their arrival in Hungary. Such asylum-seekers are no longer returned to Serbia 

or Ukraine. In addition, access to asylum procedures in Hungary has improved for those asylum-seekers 

returned to Hungary under the Dublin II system whose claims had not been examined and decided in 

Hungary (i.e. those for whom no final in-merit decision on the substance of the claim for international 

protection had been taken). Such asylum-seekers have access to an in-merit examination of their claims 

upon their return, provided they make a formal application to (re)-initiate the examination of the 

previously-made asylum claim. They will then not be detained and may await the outcome of their 

procedure in Hungary", pagina 2, alinea 1).  

In het door medewerkers van het Hongaarse Helsinki Committee opgestelde en door de "European 

Council on Refugees and Exiles" (ECRE) uitgegeven rapport over Hongarije (Márta Pardavi, Grusa 

Matevzic, Júlia Iván & Anikó Bakonyi; "Asylum Information Database - National Country Report 

Hungary", up-to-date tot 30.04.2014, hierna AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier) wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat asielzoekers, wiens 

aanvraag voorwerp is van een overdracht volgens de bepalingen van de "Dublin-Verordening", toegang 
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hebben tot de asielprocedure indien ze dat wensen : "Dublin returnees are now guaranteed access to 

the asylum procedures and to a full examination of their asylum claim (pagina 21, alinea 3).  

Verder lezen we in het AIDA-rapport dat personen, wiens aanvraag voorwerp is van een overdracht 

volgens de bepalingen van de "Dublin-Verordening", niet worden opgesloten tenzij hun asielaanvraag in 

Hongarije reeds volledig werd behandeld: "Asylum seekers returned to Hungary under the Dublin 

Regulation were not detained either, unless they already had a closed case in Hungary, i.e. an in-merit 

negative decision - including manifestly unfounded applications - or withdrawal of the application in 

writing", pagina 49, alinea 3). 

Op grond van bovenvermelde informatie is er ons in zien geen reden om aan te nemen dat dit wat 

betreft de betrokkene, wiens in Hongarije ingediende asielaanvraag nog niet het voorwerp was van een 

definitieve beslissing, niet het geval zal zijn. 

Betreffende opvang meldt het AIDA-rapport dat de condities in de verschillende open opvangcentra in 

Hongarije wel verschillen en maakt het gewag van klachten van bewoners over de hygiëne in onder 

meer het centrum van Debrecen, het grootste open centrum van Hongarije, maar maakt het geen 

melding van significante inbreuken op hygiëne, veiligheid of het verstrekken van voedsel in de centra 

("Conditions in reception centres differ. In all centres residents get three meals per day or a food 

allowance (only possible in Debrecen and Bicske)…in all centres regular cleaning is arranged. 

Vámosszabadi and Balassagyarmat are relatively clean, in Debrecen and Bicske the residents complain 

about the level of cleanness. Number of toilets and showers are sufficient in all facilities", pagina 40, 

alinea's 7 en 8). Verder wordt in het AIDA-rapport gesteld dat in opvangcentra verblijvende personen 

drie maaltijden per dag krijgen ("Asylum seekers residing in reception centres receive accommodation, 

three meals per day (in some reception centres they can receive the food allowance instead, if they wish 

to cook for themselves), a monthly allowance for purchasing hygienic items and pocket money (once 

their application is referred to the in-merit procedure)", pagina 38, alinea 3). 

In het algemeen zijn we van oordeel dat uit een analyse van rapporten met betrekking tot de situatie van 

asielzoekers in Hongarije (AIDA-rapport, up-to-date tot 30.04.2014; Grusa Matevzic, "European network 

for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation. National Report - Hungary", 

oktober 2012; UNHCR, "Note of Dublin Transfers to Hungary of people who have transited through 

Serbia - Update", december 2012) niet kan worden besloten dat de procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Hongarije dermate 

structurele tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan 

Hongarije worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met 

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

EU-Handvest. 

Hieromtrent wensen we eveneens op te merken dat het UNHCR tot heden de staten, die gebonden zijn 

door de bepalingen van Verordening 604/2013, niet adviseerde overdrachten aan Hongarije in het kader 

van Verordening 604/2013 stop te zetten vanwege structurele tekortkomingen, die zouden leiden tot een 

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

Handvest. 

Hongarije 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 

Hongarije het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende 

uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de 

Hongaarse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder dus ook België. 

Hongarije onderwerpt asielaanvragen, net als België en de andere Lidstaten, 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 Hongaarse 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.  

Hongarije kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen 

asielaanvragen en beslissingen inzake 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.       

De betrokkene verklaarde geen in België of in een andere Lidstaat verblijvende familie te hebben.                   

Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene tijdens zijn verhoor d.d. 26.11.2014 geen 

gezondheidsproblemen te kennen. De betrokkene bracht tijdens de duur van zijn asielaanvraag geen 

attesten of andere elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid een 

overdracht aan Hongarije zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden 
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leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 

3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

De Hongaarse autoriteiten zullen bovendien minstens zeven dagen vooraf in kennis worden gesteld van 

de overdracht van de betrokkene zodat -indien nodig- aangepaste opvang kan worden voorzien.  

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door overdracht aan Hongarije een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

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

behandeling van de asielaanvraag 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 de 

asielaanvraag, die aan de Hongaarse 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)b 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(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Hongaarse instanties.” 

 

Op 16 december 2014 vordert de verzoekende partij bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing. Bij arrest van 17 december 2014 met nummer     

135 311 wordt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen verworpen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing werd genomen op grond van de Dublin-III-Verordening, 

die van toepassing is nu zowel het beschermingsverzoek in België als het terugnameverzoek aan 

Hongarije dateren van na 1 januari 2014. Verweerder betwist dit niet, zoals blijkt uit de bestreden 

beslissing, nu hij zelf toepassing maakt van deze verordening. 

 

Artikel 29, 3 van de Dublin-III-Verordening bepaalt als volgt: “Indien een persoon ten onrechte is 

overgedragen of indien een overdrachtbesluit in beroep of na bezwaar wordt vernietigd nadat de 

overdracht heeft plaatsgevonden, neemt de lidstaat die de overdracht heeft verricht, de betrokkene 

onmiddellijk terug.” 

 

Artikel 30, 2 van de Dublin-III-Verordening bepaalt: “Wanneer de betrokkene moet worden terugge-

zonden naar een lidstaat omdat hij ten onrechte is overgedragen of omdat het overdrachtsbesluit in 

beroep of na bezwaar is vernietigd nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, worden de kosten van 

het terugzenden gedragen door de lidstaat die de overdracht oorspronkelijk heeft verricht.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de eventuele vernietiging van de bestreden beslissing de verzoekende partij 

een voordeel kan opleveren. 

 

Bijgevolg wordt het actueel belang in casu aangenomen. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

Vreemdelingenwet), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft.” 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991). In het middel zelf voert de verzoekende partij ook de schending aan van artikel 2 van voormelde 

wet van 29 juli 1991. 

 

3.1.1. De verzoekende partij licht haar middel in de synthesememorie als volgt toe: 
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“De bestreden beslissing van de DVZ maakt een bestuurshandeling uit zodat deze overeenkomstig de 

wet op de uitdrukkelijke motivering dient te worden gemotiveerd. De DVZ dient zijn beslissingen op 

gemotiveerde wijze te nemen, hetgeen niet gebeurd is in casu.  

2. De onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de bestreden beslissing van de DVZ in het 

licht van de Wet van 29 juli 1991 

Als motivering voor de terugleiding naar de grens, stelt de DVZ voor wat betreft de detentie 

problematiek in Hongarije dat verzoeker niet zal opgesloten worden bij aankomst in Hongarije. 

DVZ heeft duidelijk het AIDA rapport niet voldoende gelezen als zij verwijzen naar pag 49.  

Zij verwijzen naar het stukje op p. 49, waar het volgende geschreven staat: 

“Asylum seekers returned to Hungary under the Dublin Regulation were not detained either, unless they 

already had a closed case in Hungary, i.e. an in-merit negative decision -including manifestly unfounded 

applications –or withdrawal of the application in writing.” 

Maar als de DVZ op de volgende pagina verder gelezen had, dan had de DVZ moeten vaststellen dat 

asielzoekers nu wel opnieuw in detentie belanden, asieldetentie, volgens nieuwe wetgeving (p.50). 

“From 1 July 2013 until the end of the year, pursuant to legal changes brought about by Act XCIII of 

2013, first time asylum applicants can be detained in asylum detention” 

 Bevestigd door een volgend rapport dat recenter is dan het AIDA rapport:  

Hungarian Helsinki Committee, “Information Note On Asylum-Seekers in Detention and in Dublin 

Procedures in Hungary”, mei 2014 

Bij aankomst in Hongarije zal mijnheer in detentie belanden: 

“Bovendien is er geen effectief rechtsmiddel beschikbaar voor de controle betreffende de wettigheid van 

de detentie: 

Voor wat detentie betreft werd Hongarije al veroordeeld door het EHRM (art. 5 §1 EVRM): 

De motivering door de DVZ is met andere woorden niet correct en niet gebaseerd op recente feiten en 

omstandigheden. De bestreden beslissing is gebaseerd op verouderde rapporten, die niet meer stroken 

met de werkelijkheid. 

Zodat, de bestreden beslissing niet beantwoordt aan de motiveringsvereisten die krachtens artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen vereist zijn.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in de akte 

op te nemen en dit op een afdoende wijze. (R.v.St., 6 september 2002, nr. 110.071; R.v.St., 19 maart 

2004, nr. 129.466; R.v.St., 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip “afdoende” houdt in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (R.v.V., 5 juni 2012, nr. 82.466) 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat de determinerende motieven, op grond 

waarvan de beslissing is genomen, worden aangegeven. In de bestreden beslissing worden de 

juridische en feitelijke grondslagen op een duidelijke en uitvoerige wijze aangegeven. 

Uit de in het verzoekschrift geuite kritiek blijkt overigens dat verzoeker die motieven kent, zodat in casu 

het voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

Waar hij inhoudelijk kritiek uit op de bestreden beslissing, voert hij in werkelijkheid een schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

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

aanvraag 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. 

Waar verzoeker zich in het kader van zijn kritiek beroept op de “Information note on asylum-seekers in 

detention and in Dublin procedures in Hungary” van mei 2014, dient te worden opgemerkt dat dit rapport 

dezelfde periode bestrijkt als het AIDA-rapport d.d. 30 april 2014 en dus samen met dit rapport dient te 

worden gelezen om een correct beeld te krijgen van de situatie van asielzoekers die in het kader van de 

Dublin-regeling worden teruggestuurd. Verzoeker beroept zich met name op volgend passage uit het 

rapport d.d. mei 2014: 
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“A high number of first-time asylum-seekers arriving in Hungary, including many of those sent back to 

Hungary in a Dublin procedure, are now held in asylum detention throughout most or all of the asylum 

procedure.” 

Voormeld algemeen passage uit het door verzoeker aangehaald rapport, doet evenwel geen afbreuk 

aan het feit dat personen die in het kader van de Dublin-reglementering teruggestuurd worden naar 

Hongarije en wiens asielaanvraag nog niet ten gronde behandeld werd in Hongarije, hun asielaanvraag 

alsnog ten gronde behandeld zien als zij uitdrukkelijk verklaren dit te wensen, en dat zij, als zij 

onmiddellijk kenbaar maken asiel te willen aanvragen, niet zullen worden opgesloten. 

Het EHRM wijst er in zijn arrest van 6 juni 2013 (nr. 2283/12) op dat asielzoekers, die in het kader van 

de Dublin-reglementering teruggestuurd worden naar Hongarije en aldaar onmiddellijk asiel aanvragen, 

niet meer het voorwerp zullen uitmaken van detentie. Verder wijst het Hof op bijkomende wettelijke 

garanties inzake detentie en toegang tot basisfaciliteiten. Onder deze omstandigheden oordeelde het 

Hof dat gelet op deze nota van het UNCHR, betrokkene geen risico aantoonde op een schending van 

artikel 3 EVRM bij terugkeer. 

Bijgevolg weerhield het Hof de klachten van betrokkene inzake detentie en ontvangst van Dublin-

terugkeerders niet. Inderdaad blijkt uit de nota dat garanties geboden worden dat personen die in het 

kader van de Dublin-reglementering teruggestuurd worden naar Hongarije en wiens asielaanvraag nog 

niet ten gronde behandeld werd in Hongarije, hun asielaanvraag alsnog ten gronde behandeld zien als 

zij uitdrukkelijk verklaren dit te wensen, en dat zij, als zij onmiddellijk kenbaar maken asiel te willen 

aanvragen, niet zullen worden opgesloten. Zij mogen de behandeling van hun asielaanvraag dan ook 

afwachten in Hongarije. Het Hof benadrukt voorts dat, gelet op de meest recente informatie van het 

UNHCR inzake de wijzigingen van de Hongaarse wetgeving en praktijk, blijkt dat personen in het kader 

van de Dublin-reglementering teruggestuurd naar Hongarije, aldaar voldoende toegang hebben tot de 

asielprocedure en zij de uitkomst van deze procedure in Hongarije kunnen afwachten, op voorwaarde 

dat zij onmiddellijk asiel aanvragen bij aankomst in Hongarije. 

Aldus blijkt dat verzoeker een opsluiting kan voorkomen wanneer hij onmiddellijk asiel aanvraagt bij 

terugkeer in Hongarije, een gegeven waarvan hij door zijn raadsman ongetwijfeld op de hoogte zal 

worden gebracht. 

Voorts blijkt dat verzoeker bij terugkeer toegang zal hebben tot een grondige behandeling van zijn 

asielaanvraag zolang hij zijn asielaanvraag onmiddellijk indient bij terugkeer. Een vrees voor 

refoulement naar het land van herkomst wordt evenmin aannemelijk gemaakt. Tenslotte blijkt dat 

verzoekster toegang zal hebben tot essentiële opvangfaciliteiten. (zie: RvV, 28 februari 2014, nr. 

119.902; RvV, 20 juni 2014, nr.125.860; RvV, 6 november 2014, nr. 132.860) 

In casu, werd het overnameverzoek door de Hongaarse autoriteiten ingewilligd op basis van artikel 18, 

1, b van de Dublin III-Verordening: 

“De verantwoordelijke lidstaat is verplicht: 

b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft 

ingediend 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.” 

Verzoeker kan zich dus niet dienstig beroepen op voormeld algemeen passage, noch op de passages 

betreffende het rechtsmiddel dat openstaat tegen een detentie, daar hij als Dublin-terugkeerder wiens 

asielaanvraag nog niet ten gronde behandeld werd in Hongarije, zijn asielaanvraag alsnog ten gronde 

behandeld zal zien als hij uitdrukkelijk verklaart dit te wensen, en hij niet zal worden opgesloten als hij 

onmiddellijk kenbaar maakt asiel te willen aanvragen. 

Louter te overvloede, dient te worden opgemerkt dat waar verzoeker stelt dat er geen effectief 

rechtsmiddel zou zijn voor de controle betreffende de wettigheid van de detentie en verwijst naar pagina 

13 van het door hem aangehaald rapport, uit pagina 14-15 van hetzelfde rapport het volgende blijkt: 

“It should be noted that currently a working group set up at the Curia (Hungarian Supreme Court) is 

carrying out a study about judicial review practices concerning asylum detention, which will result in a 

public analysis and set of non-binding recommendations for judges, similarly to the previous study on 

immigration detention. 

In May 2014 the president of Debrecen Public Administrative and Labour Law Courtinformed the HHC 

that from 1 May 2014, judges who otherwise also adjudicate asylum cases have also become involved 

in reviewing asylum detention decisions in Debrecen, which is expected to improve the quality of judicial 

review procedures.” 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoeker met zijn betoog niet aantoont dat verwerende partij niet zou zijn 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, noch dat zij die niet correct zou hebben beoordeeld. 

Verzoeker toont evenmin aan dat er een kennelijke wanverhouding zou bestaan tussen de 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van die beslissing. 

Het middel is ongegrond.” 
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3.1.3.De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124 464). Deze hebben tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg 

dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De Raad is 

bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in 

de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is 

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

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

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 18.1 van 

de Dublin-III-Verordening als haar juridische grondslagen.  

 

Artikel 51/5, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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.” 

 

In artikel 51/5, §3, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet wordt het volgende gesteld: 

 

“§ 3. (…) 

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. 

Wanneer de Minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig 

acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen terugleiden.” 

 

Artikel 18.1, b) van de Dublin-III-Verordening bepaalt het volgende: 

 

“1. De verantwoordelijke lidstaat is verplicht: 

(…) 

b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft 

ingediend 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; 

 

De verzoekende partij betwist thans niet dat haar vingerafdrukken op 13 november 2014 in Hongarije 

werden genomen en dat zij op 14 november 2014 in Hongarije een asielaanvraag heeft ingediend. De 

partijen betwisten in casu niet dat de rechtmatigheid van de terugname moet worden onderzocht ten 

aanzien van Hongarije, dat op grond van artikel 18, 1, b van de Dublin-III-Verordening de terugname 

heeft aanvaard.  

 

De kritiek van de verzoekende partij op de bestreden beslissing is dat zij meent dat zij bij een terugkeer 

naar Hongarije in detentie zal worden gehouden en dat ze aldaar geen effectief rechtsmiddel heeft om 

haar vasthouding aan te vechten. Ze verwijst hiervoor naar pagina 50 van het AIDA-rapport, dat zich in 

het administratief dossier bevindt, en naar een “Information Note on Asylum-seekers in Detention and in 

Dublin-procedures in Hungary” van mei 2014 van het Hungarian Helsinki Committee (HHC). 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt is de bestreden beslissing niet 

gebaseerd op een verouderd rapport. Het AIDA-rapport gepubliceerd door ECRE dateert van 30 april 
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2014. Het rapport dat de verzoekende partij zelf aan haar verzoekschrift voegt, met name de Information 

note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, dateert van mei 2014. Dit 

rapport op zich toont niet aan dat de gegevens opgenomen in het AIDA-rapport verouderd zijn. 

Daarenboven werd het AIDA-rapport ook opgesteld door het Hungarian Helsinki Committee, evenals het 

rapport van mei 2014 door de verzoekende partij bijgebracht. 

 

Uit een samenlezing van de door de beide partijen voorgebrachte rapporten blijkt dat een onderscheid 

moet worden gemaakt tussen de verschillende vormen van opvang in Hongarije. Zo bestaat er naast de 

opvang in open asielcentra ook detentie. Wat deze detentie betreft, kan niet worden voorbijgegaan aan 

het feit dat ingevolge de kritiek van HHC, de Europese Commissie en het UNHCR en ingevolge de 

rechtspraak van het EHRM de wetgeving (en de daaruit voortvloeiende praktijk) in Hongarije werd 

aangepast in die zin dat sedert juli 2013 – voor die asielzoekers die niet in een open centrum of een 

andere opvanginitiatief terecht komen – een onderscheid wordt gemaakt tussen asieldetentie en 

immigratiedetentie. Heden zijn de asieldetentiecentra in handen van OIN (Office of Immigration and 

Nationality). Het is weliswaar zo dat sommige asielzoekers nog steeds in immigratiedetentie worden 

geplaatst zoals dat voorheen het geval was, maar dit is enkel zo wanneer zij meervoudige asielaan-

vragen hebben ingediend die telkens door OIN als manifest ongegrond of ontoelaatbaar werden afge-

daan. Alle andere meervoudige asielaanvragers worden in asieldetentiecentra geplaatst.  

 

De verzoekende partij maakt geen melding van het feit dat zij het voorwerp is geweest van een manifest 

ongegronde of ontoelaatbare asielaanvraag. Derhalve kan niet worden aangenomen dat zij bij terugkeer 

zal worden vastgehouden in immigratiedetentiecentrum.  

 

Wat betreft een eventuele detentie in een asieldetentiecentrum, wordt het volgende vastgesteld:  

 

Zoals supra reeds gezegd, worden alle meervoudige asielaanvragers die niet voldoen aan de voor-

waarden om te worden vastgehouden in een immigratiedetentiecentrum in een asieldetentiecentrum 

geplaatst. 

 

Uit de Information Note van HHC van mei 2014, waarnaar de verzoekende partij zelf verwijst, blijkt dat 

de Dublin-terugkeerder enkel in de volgende welomschreven gevallen een herhaalde asielaanvraag 

moet indienen: (1) wanneer hij zijn eerste asielaanvraag schriftelijk heeft ingetrokken, (2) wanneer hij 

reeds een negatieve beslissing ontving aangaande zijn asielaanvraag en daartegen geen beroep 

aantekende, (3) wanneer een beroep tegen een negatieve beslissing inzake een eerdere asielaanvraag 

werd afgewezen. In alle andere gevallen kan de hangende asielaanvraag zonder meer verder worden 

behandeld in Hongarije (p. 19). Aangezien de verzoekende partij op geen enkele manier gewag maakt 

van het feit dat zij zich in één van de voormelde gevallen zou bevinden, kan zij niet worden beschouwd 

als een meervoudige asielaanvrager en toont zij niet aan dat zij als Dublin-terugkeerder geen 

volwaardige toegang zal krijgen tot de asielprocedure en een grondig onderzoek van haar aanvraag (p. 

20) en al evenmin dat zij louter omwille van haar statuut zal worden opgenomen in een asieldetentie-

centrum. 

 

Uit de voorliggende rapporten kan immers niet worden afgeleid dat Dublin-terugkeerders om andere dan 

de hiervoor vermelde redenen per definitie worden opgenomen in de asieldetentiecentra. Hoewel zij op 

grond van de meest recente informatie inderdaad niet worden uitgesloten van de groep die kan worden 

opgenomen in deze centra (AIDA-rapport zoals aangehaald door de verwerende partij, p. 21) , moet 

erop worden gewezen dat er limitatieve voorwaarden zijn voor opname in asieldetentie. Uit het 

voormelde AIDA- rapport blijkt dat het HHC heeft vastgesteld dat asieldetentie alleen wordt bevolen op 

grond van een onzekere nationaliteit of identiteit van de asielzoeker in combinatie met het gevaar op 

onderduiken. Andermaal blijkt dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij zou worden beschouwd als 

een persoon die voldoet aan dat profiel. 

 

In haar verzoekschrift beperkt de verzoekende partij zich tot algemene en vage verklaringen met 

betrekking tot situatie van personen in detentie in Hongarije. Hiermee maakt de verzoekende partij niet 

aannemelijk dat zij in Hongarije het slachtoffer zou zijn geweest van een arbitraire detentie, noch dat zij 

bij een terugkeer naar Hongarije om slechte behandelingen moet vrezen in de zin van artikel 3 EVRM. 

De verwerende partij kan aldus gevolgd worden waar zij in de motivering van de bestreden beslissing 

stelt: “Betreffende de bovenvermelde beweringen met betrekking tot behandeling in Hongarije merken 

we op dat de betrokkene geen elementen aanbrengt die toelaten de gegrondheid van zijn beweringen te 

beoordelen.  We benadrukken verder dat de betrokkene stelde heel kort in Hongarije te zijn geweest en 

reeds na enkele dagen doorreisde.  
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Wat de toegang tot de asielprocedure en de detentie van asielzoekers betreft wijzen we er op dat reeds 

in een rapport van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) van december 2012 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat personen, die in het kader van Verordening 343/2003 aan Hongarije 

worden overgedragen en wiens asielaanvraag nog niet het voorwerp was van een definitieve beslissing 

toegang hebben tot de asielprocedure en niet worden vastgehouden : "UNHCR observes that Hungary 

no longer denies an examination on the merits of asylum claim where asylum-seekers transit through 

Serbia or Ukraine prior to their arrival in Hungary. Such asylum-seekers are no longer returned to Serbia 

or Ukraine. In addition, access to asylum procedures in Hungary has improved for those asylum-seekers 

returned to Hungary under the Dublin II system whose claims had not been examined and decided in 

Hungary (i.e. those for whom no final in-merit decision on the substance of the claim for international 

protection had been taken). Such asylum-seekers have access to an in-merit examination of their claims 

upon their return, provided they make a formal application to (re)-initiate the examination of the 

previously-made asylum claim. They will then not be detained and may await the outcome of their 

procedure in Hungary", pagina 2, alinea 1).  

In het door medewerkers van het Hongaarse Helsinki Committee opgestelde en door de "European 

Council on Refugees and Exiles" (ECRE) uitgegeven rapport over Hongarije (Márta Pardavi, Grusa 

Matevzic, Júlia Iván & Anikó Bakonyi; "Asylum Information Database - National Country Report 

Hungary", up-to-date tot 30.04.2014, hierna AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier) wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat asielzoekers, wiens 

aanvraag voorwerp is van een overdracht volgens de bepalingen van de "Dublin-Verordening", toegang 

hebben tot de asielprocedure indien ze dat wensen : "Dublin returnees are now guaranteed access to 

the asylum procedures and to a full examination of their asylum claim (pagina 21, alinea 3).  

Verder lezen we in het AIDA-rapport dat personen, wiens aanvraag voorwerp is van een overdracht 

volgens de bepalingen van de "Dublin-Verordening", niet worden opgesloten tenzij hun asielaanvraag in 

Hongarije reeds volledig werd behandeld: "Asylum seekers returned to Hungary under the Dublin 

Regulation were not detained either, unless they already had a closed case in Hungary, i.e. an in-merit 

negative decision - including manifestly unfounded applications - or withdrawal of the application in 

writing", pagina 49, alinea 3). 

Op grond van bovenvermelde informatie is er ons in zien geen reden om aan te nemen dat dit wat 

betreft de betrokkene, wiens in Hongarije ingediende asielaanvraag nog niet het voorwerp was van een 

definitieve beslissing, niet het geval zal zijn.”  

Vervolgens bespreekt de bestreden beslissing de opvang van asielzoekers in Hongarije. Deze motieven 

van de bestreden beslissing worden niet weerlegd of betwist door de verzoekende partij.  

 

Voorts wijst de Raad erop dat ook in België verzoekers in een Dublinprocedure het voorwerp kunnen 

uitmaken van vasthouding. De verzoekende partij bevindt zich bovendien niet in de situatie van een 

familie met kinderen en is evenmin nog te beschouwen als een niet-begeleide minderjarige en evenmin 

heeft de verzoekende partij enige andere kwetsbaarheid van haar profiel aannemelijk gemaakt. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij bij een 

terugkeer naar Hongarije zal worden vastgehouden. Ter terechtzitting wordt aan de advocaat van de 

verzoekende partij uitdrukkelijk gevraagd of de verzoekende partij vastgehouden werd of op heden 

vastgehouden is. De advocaat van de verzoekende partij blijft het antwoord schuldig op voormelde 

vraag. Ze weet niet of haar cliënt vastgehouden is. 

 

Waar de verzoekende partij voorts poneert dat indien ze wordt vastgehouden er geen effectief 

rechtsmiddel is om haar vasthouding aan te vechten, wijst de Raad ervoor eerst op dat uit hetgeen 

voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat ze in Hongarije in asiel- of 

immigratiedetentie zal terechtkomen. Bovendien kan de advocaat van de verzoekende partij geen 

informatie geven waar de verzoekende partij zich heden in Hongarije bevindt en of ze al dan niet is 

vastgehouden. Door een gebrek aan concrete informatie, vraagt de verzoekende partij aan de Raad om 

zich te buigen over een louter theoretisch vraagstuk. Een dergelijk algemeen betoog kan niet leiden tot 

de nietigheid van de bestreden beslissing. Bovendien blijkt uit het HHC-rapport van mei 2014 dat ten 

eerste de OIN een persoon voor ten hoogste 72 uren in detentie kunnen plaatsen en dat indien ze de 

detentie willen verlengen, ze dit aan de rechter moeten vragen. De rechter kan de detentie dan met 60 

dagen verlengen. Elke verlenging van detentie dient OIN aan de rechter te vragen ten laatste 8 

werkdagen voor het verstrijken van de termijn van de vasthouding. Een persoon kan maximaal 6 

maanden in detentie vastgehouden worden. Gedurende deze gerechtelijke procedure kan de 

verzoekende partij een beroep doen op een advocaat: ofwel een toegewezen advocaat ofwel een HHC 

advocaat ofwel een eigen advocaat. In haar verzoekschrift maakt de verzoekende partij niet aannemelijk 

dat ze in Hongarije geen beroep kan doen op een advocaat betaald uit eigen middelen. Daarenboven 
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heeft de Curia, Hungarian Supreme Court, een werkgroep opgericht om de problematiek van het 

effectief rechtsmiddel te bestuderen zodat ze aan de rechters een overzicht van niet-bindende adviezen 

kunnen geven. Ook blijkt uit het rapport dat de verzoekende partij aan haar verzoekschrift voegt dat 

sinds 1 mei 2014 de asielrechters eveneens bevoegd zijn voor het beroep tegen een asieldetentie-

beslissing van Debrecen. Uit het rapport blijkt dat dit tot een verbetering van het gerechtelijk beroep zal 

leiden.  

 

Tot slot citeert de verzoekende partij 3 paragrafen uit een arrest van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (EHRM), maar laat ze na aan te geven over welk arrest het precies gaat. Uit de 

weergegeven paragrafen lijkt het erop dat de verzoekende partij het arrest van 20 september 2011 van 

het EHRM Lokpo & Touré t. Hongarije bedoelt. Bijgevolg dient er te worden aangestipt dat de feiten die 

aan de basis lagen van dit arrest ondertussen meer dan 5 jaar oud zijn en hieruit bijgevolg bezwaarlijk 

een actueel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in hoofde van de verzoekende 

partij blijkt. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS 

 


