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 nr. 159 732 van 12 januari 2016 

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 september 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 31 augustus 2015 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. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november  

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. VAN DER HASSELT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 23 maart 2015 een asielaanvraag in bij de Belgische overheid.  

 

1.2. Een vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van verzoeker op 1 december 

2014 werden geregistreerd in Spanje. 

 

1.3. De Belgische overheid richt op 30 maart 2015 een verzoek tot overname aan Spanje op basis van 

artikel 13, eerste lid van de verordening nr. 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 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 
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onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de 

Dublin III-verordening). 

 

1.4. Op 25 mei 2015 stemmen de Spaanse autoriteiten in met dit overnameverzoek. 

 

1.5. Op 31 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissingen, die verzoeker op dezelfde dag ter kennis worden gebracht, zijn 

gemotiveerd 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 , die verklaart te heten: 

 

naam : [E.] 

voornaam : [M. J.] 

geboortedatum : […] 

geboorteplaats : […] 

nationaliteit : Nigeria 

 

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 Spanje 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 13(1) van 

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

De betrokkene vroeg op 23.03.2015 asiel in België. De betrokkene legde geen identiteits- of 

reisdocumenten voor. Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene 

op 01.12.2014 werden geregistreerd te Motril (Spanje) vanwege illegale binnenkomst. 

De betrokkene werd gehoord op 25.03.2015 en verklaarde dat hij op 19.06.2013 van Nigeria naar Niger 

ging. Na een verblijf van acht dagen vervolgde hij zijn weg naar Algerije en na een verblijf van enkele 

dagen naar Marokko. In november 2014 stak de betrokkene met een boot over naar Spanje, waar hij op 

19.11.2014 aankwam. Hij werd aangehouden en na enkele dagen van Motril overgebracht naar een 

detentiecentrum in Tarifa. Op 08.01.2015 werd hij door de politie overgebracht naar een 

detentiecentrum in Madrid, waar hij zeven dagen verbleef. Enkele weken later reisde de betrokkene 

naar België, waar hij op 14.03.2015 aankwam. De betrokkene voegde toe dat zijn paspoort en 

identiteitskaart door een smokkelaar werden afgenomen in Marokko. 

Op 30.03.2015 werd een verzoek voor overname van de asielaanvraag van de betrokkene gericht aan 

de Spaanse instanties, die op 25.05.2015 instemden met de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene op grond van artikel 13(1) van Verordening 604/2013. 

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 asiel vroeg in België omdat hij in België naar school 

wil gaan en denkt dat hij in België een goede toekomst zal hebben. De betrokkene uitte tijdens het 

verhoor verzet tegen een behandeling van zijn asielaanvraag door de Spaanse instanties omdat hij in 

Spanje niet naar school mocht gaan, in het detentiecentrum "niet heel goed" werd behandeld. De 

betrokken haalde aan dat hij niet mocht deelnemen aan sociale activiteiten en geen behandeling kreeg 

voor problemen met zijn oor. De betrokkene verklaarde tevens een in België verblijvende zus te hebben. 

Hieromtrent merken we 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 

Europeesasielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die 

aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de 

Conventie van Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 

kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat de Lidstaten het beginsel van non-refoulement en 

de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordening 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de 

mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
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van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker werd uitgesloten. De loutere 

persoonlijke appreciatie van een lidstaat 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 volgt 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 

Spanje een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden 

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

Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene tijdens zijn verhoor verzet tegen een behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Spaanse instanties omdat hij in Spanje niet naar school mocht gaan, in het 

detentiecentrum "niet heel goed" werd behandeld. De betrokken haalde aan dat hij niet mocht 

deelnemen aan sociale activiteiten en geen behandeling kreeg voor problemen met zijn oor. 

We wensen te benadrukken dat de betrokkene na zijn aanhouding in Spanje geen asiel vroeg. Hij was 

niet toegelaten tot verblijf en had vanwege die reden dan ook geen toegang tot onderwijs. Betreffende 

de behandeling in de Spaanse detentiecentra merken we op dat de betrokkene tijdens het verhoor de 

gelegenheid kreeg om op omstandige wijze te wijzen op omstandigheden tijdens zijn verblijf in Spanje, 

die volgens hem zouden duiden op een vernederende of onmenselijke behandeling, maar zich beperkt 

tot de bewering dat hij niet mocht deelnemen aan sociale activiteiten en geen behandeling kreeg voor 

problemen met zijn oor. 

Tevens wijzen we er op dat de betrokkene in een andere hoedanigheid namelijk die van verzoeker voor 

internationale bescherming zal terugkeren naar Spanje. Spanje stemde in met ons verzoek voor de 

overname van de betrokkene met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 604/2013. We 

benadrukken dat de instemming van Spanje impliceert dat de betrokkene na overdracht in Spanje een 

asielaanvraag kan indienen indien hij dat wenst en de betrokkene in zijn hoedanigheid van asielzoeker 

de door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. De Spaanse instanties zullen zijn 

asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van zijn asielaanvraag. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven 

in Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming. 

Hieromtrent verwijzen we naar het rapport van Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado, "Dublin II 

Regulation National Report - European network for technical cooperation on the application of the Dublin 

II Regulation - Spain", 20.06.2012, waarin duidelijk wordt gesteld dat personen in wiensgeval Spanje 

zich verantwoordelijk verklaarde voor de behandeling van de asielaanvraag worden toegelaten tot de 

procedure en toegang hebben tot rechtsbijstand en gezondheidszorg. De betrokkene zal in zijn 

hoedanigheid van asielzoeker een machtiging tot verblijf van minstens zes maanden verkrijgen. Alle 

asielzoekers hebben in alle fasen van de procedure recht op kosteloze juridische bijstand. Asielzoekers 

hebben toegang tot gezondheidszorg ("tarjeta individual sanitaria") en kunnen na zes maanden 

procedureverloop werken (pagina 29, alinea 1). Verder wordt in bovenvermeld rapport bevestigd dat alle 

verzoekers voor internationale bescherming aanspraak kunnen maken op bijstand en op opvang 

(pagina 28, alinea 2). 

Spanje 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 Spanje 

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

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Spanje 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 Spaanse autoriteiten de asielaanvraag van de 

betrokkene niet met de nodige objectiviteit en gedegenheid zullen onderzoeken en de minimumnormen 

inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale 
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bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG, 

niet zouden respecteren. Spanje kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake 

afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

We zijn van oordeel dat uit een algemene analyse van bronnen met betrekking tot de situatie van 

asielzoekers in Spanje (Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado, "Dublin II Regulation National Report 

- European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation - Spain, 

20.06.2012; Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights, "Report by Nils Muiznieks, Commissioner 

for Human Rights of the Council of Europa Following his visit to Spain from 3 to 7 Juni 2013", 

Straatsburg, 09.10.2013) niet kan worden besloten dat de procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje dermate structurele 

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

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. 

Betreffende de in België verblijvende zus van de betrokkene merken we op dat de betrokkene het 

verblijf van een zus in België niet aanvoerde al reden voor een asielaanvraag in België of als reden voor 

de toepassing van de soevereiniteitsclausule of van de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake 

afhankelijke personen van Verordening 604/2013. Tijdens het verhoor stelde hij ook haar verblijfplaats 

niet te kennen. Hieromtrent merken we op dat Verordening 604/2013 de verantwoordelijkheid legt bij de 

lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als persoon die internationale 

bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor internationale bescherming (artikel 

10). De in België verblijvende zus van de betrokkene, die Belgisch staatsburger is, verblijft niet in België 

in een van de bovenvermelde hoedanigheden en kan ten overstaan van de betrokkene niet worden 

beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg 

heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet van toepassing zijn. Betreffende de discretionaire 

bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 604/2013 merken we op dat 

de loutere aanwezigheid van familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2014. Artikel 17(2) stelt dat de verantwoordelijke lidstaat 

ten allen tijde voordat in eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere lidstaat kan vragen 

een persoon over te nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We 

benadrukken dat in het geval van de betrokkene Spanje zich verantwoordelijk verklaarde voor de 

behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene en België niet vroeg de asielaanvraag van de 

betrokkene te behandelen met toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in 

België verblijvend familielid. Artikel 16(1) bepaalt dat de lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij 

zijn kind, broer of zus of ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige 

ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind,die 

broer, zus of ouder of indien dat kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 

16(1) stelt wel dat dat kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die lidstaat moeten verblijven, de 

familiebanden al in het land van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor 

de afhankelijke persoon te zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. De 

betrokkene, geboren in 1996, maakte tijdens zijn verhoor melding van enkele gezondheidsproblemen. 

We benadrukken dat de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag echter geen attesten of andere 

elementen aanbracht die deze verklaarde problemen staven. Verder wijzen we op artikel 11(2) van 

Verordening 1560/2003 dat stipuleert dat de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde 

situaties van afhankelijkheid zo veel mogelijk worden beoordeeld op grond van objectieve elementen 

zoals bijvoorbeeld medische attesten. Dergelijke elementen worden in dit geval niet voorgelegd. We 

benadrukken dat op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier niet 

kan worden besloten dat de betrokkene afhankelijk is van de hulp van zijn in België verblijvende zus of 

dat zijn zus, verblijvend in België,afhankelijk is van de verzoeker in de zin van artikel 16(1) van 

Verordening 604/2013 en dat de zus van de betrokkene in staat is voor de betrokkene te zorgen. We 

zijn niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de zus van de betrokkene ter zake. 

Indien zou worden aangevoerd dat de overdracht van de betrokkene aan Spanje een schending zou 

betekenen van zijn grondrechten en meer bepaald van artikel 8 van het EVRM, zijn recht op de 

eerbiediging van zijn familie- en gezinsleven moet worden opgemerkt dat het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 8 van het EVRM niet inhoudt dat een Staat verplicht is de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Met toepassing 

van de beginselen van het internationaal recht is het immers de taak van de overheid om de openbare 

orde te waarborgen en in het bijzonder het recht van binnenkomst en het verblijf te controleren. De 

overheid is er wel toe gehouden een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. Het komt in deze ook aan de 

betrokkene toe op voldoende wijze het bestaan van een duurzaam en reëel bestaand familie- of 
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gezinsleven aan te tonen en tevens aan te voeren op welke wijze een overdracht aan Spanje dit 

gezinsleven zou schenden. We benadrukken dat het in dit geval een broer en zus, beiden meerderjarig, 

betreft. We wensen tevens op te merken dat de zus van de betrokkene van maart 2004 tot november 

2005 in België verbleef in de hoedanigheid van asielzoeker en in 23.01.2007 naar België terugkeerde in 

het kader van gezinshereniging. De betrokkene verblijft niet bij zijn zus, maar in een opvangcentrum. 

We zijn dan ook van oordeel dat de betrokkene in grote mate gescheiden leefde van zijn zus –hij was 

zeven jaar oud toen zijn zus asiel vroeg in België- en in dit geval geen sprake is van een verderzetting 

van een reëel bestaand familieleven. Een overdracht van de betrokkene aan Spanje impliceert volgens 

ons dan ook geen inbreuk op artikel 8 van het EVRM. 

We merken op dat de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag geen attesten of andere 

elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een 

overdracht aan Spanje zouden verhinderen of dat redenen betreffende zijn gezondheid bij overdracht 

zouden 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. 

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

aannemelijk maakt dat hij door overdracht aan Spanje 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 Spaanse 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 13(1) van Verordening 604/2013. 

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

documenten. 

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 Spaanse instanties.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep op wegens gebrek aan belang. 

Hij wijst er in dit verband op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 14 

september 2015 zonder verzet is vertrokken naar Spanje. 

 

Ter terechtzitting stelt verzoeker dat het feit dat hij – nadat de Raad bij arrest nr. 152 317 van 11 

september 2015 de door hem ingediende vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid verwierp – werd overgedragen aan Spanje 

er niet aan in de weg staat dat hij zijn belang behoudt bij het huidige beroep en met name waarbij werd 

geoordeeld dat Spanje verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn asielverzoek. Dit betoog kan 

worden aangenomen. De Raad wijst in dit verband op het bepaalde in artikel 29, derde lid van de Dublin 

III-verordening, dat luidt: “Indien een persoon ten onrechte is overgedragen of indien een 

overdrachtsbesluit in beroep of na bezwaar wordt vernietigd nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, 

neemt de lidstaat die de overdracht heeft verricht, de betrokkene onmiddellijk terug.” 

 

De opgeworpen exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 3 en 13 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) en van artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest). 

 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 
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“[…] 1. Artikel 3 van het EVRM stelt dat”` 

Verbod van foltering 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen”. 

Artikel 13 van het EVRM stelt dat “ 

Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel 

één ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door 

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie”.  

Artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie stelt dat  

“Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen”. 

De bepaling van artikel 3 EVRM bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische 

samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke en vernederende 

behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer. Volgens de vaste 

rechtspraak van het EHRM heeft artikel 3 van het EVRM een absoluut karakter (EHRM 21 januari 2011, 

MSS/België en Griekenland, § 218). 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering van een kandidaat-vluchteling door Lidstaat naar 

een andere Lidstaat in toepassing van de Dublin II-verordening een probleem ten aanzien van artikel 3 

EVRM kan opleveren. 

Het EHRM heeft bijgevolg geoordeeld dat een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan worden 

gestelde, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat een kandidaat-

vluchteling in een land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan 

behandelingen in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het 

EVRM de verplichting om de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijzen (EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland § 75; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66; RVV 22 november 2011 (arrest nr. 

70.385)). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat, in de zaken waarin een verzoekende partij aanvoert 

dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte 

behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende partij 

aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te 

nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, 

6132. RVV 22 NOVEMBER 2011 arrest NR. 70.385)). 

In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij andere bijzondere 

kenmerken bewijst die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien hierdoor de bescherming van 

artikel 3 van het EVRM illusoir zou worden. 

Om de bescherming van artikel 3 van het EVRM te laten gelden kan men zich baseren op elementen 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.Rusland, § 80; EHRM 23 mei 

2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148; RVV 22 november 2011 (arrest nr. 70.385)). 

Daarenboven heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de lidstaten geen 

asielzoekers in de zin van verordening 343/2003/EG mogen overdragen wanneer zij niet onkundig 

kunnen zijn van het feit dat de fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in deze lidstaat  ernstige op feiten berustende gronden vormen 

om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op een onmenselijke en vernederende 

behandeling (HvJ, 21 december 2011, C-411/10). 

Bovendien dient te worden vermeld dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoeksplicht rust 

om zich er van te verzekeren dat haar beslissingen niet strijdig zijn met artikel 3 EVRM. Uit vaste 

jurisprudentie van het EHRM volgt dat er op de lidstaten een plicht rust om niemand te verwijderen naar 

een land waar hij of zij een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM (ERHM 7 

juli 1989, nr. 14038/88, Soering/Verenigd Koninkrijk, § 90-91; EHRM 20 maart 1991, EHRM 20 maart 

1991, nr. 46/1990/237/307, Crus Varas en anderen/Zweden,  § 69-70; EHRM 15 november 1996, nr. 

70/1995/576/662, Chalal/Verenigd Koninkrijk, § 74. EHRM 28 februari 2008, nr. 37201/06, Saadi/Italië, § 

125; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi/Verenigd Koninkrijk, § 212). Uit deze 

plicht vloeit dan ook voort dat een lidstaat zich moet verzekeren dat er geen reëel risico bestaat op een 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zeker in die gevallen waar de situatie gemakkelijk te verifiëren 

is, moeten de autoriteiten op de hoogte zijn van de risico’s bij verwijdering.  

Het feit dat een verwijdering voort zou vloeien uit Europese of bilaterale overeenkomsten of het feit dat 

een persoon niet nadrukkelijk de risico’s zelf naar voren brengt ontslaat een Lidstaat niet van de 
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verplichting om zich te vergewissen van de risico’s bij verwijdering (EHRM 21 januari 2011, nr. 

30696/09, MSS/Griekenland en België, in het bijzonder § 344 e.v.; EHRM 23 februari 2012, nr. 

27765/09, Hirschi en anderen/Italië, in het bijzonder § 122 e.v.). 

Het instellen van een beroep mag in de zin artikel 13 EVRM niet worden belemmerd door handelingen 

of nalatigheden van de overheid van de verwerende staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 290; EHRM 8 juli 1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier 

betreft waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waar er 

bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet 

uitgesloten dat de buitensporige duur van het beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, 

Doran/Ierland, § 57; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 292).  

Daarenboven vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 EVRM een 

nauwgezette controle door een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en 

Rusland, § 448), een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek (EHRM 11 juli 2000, 

Jabari/Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3juni 2004, Bati en cons./Turkije, § 136). 

Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep dat de verzoekende partij over een van 

rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011 MSS/België en Griekenland §293, 

EHRM 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 

2.1. Uit het rapport VAN 6 JUNI 2013 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de 

mensenrechten in Spanje blijkt dat: 

(i) de speciale rapporteur is bezorgd over de drastische kostenbesparingen die het antiracisme beleid 

ondermijnen. Er wordt gesteld dat er te weinig middelen zijn om uit te voeren wat besloten werd bij 

diverse nationale strategieën (pg. 7 van het rapport); 

(ii) de speciale rapporteur is bezorgd over het feit dat migranten, inclusief migranten zonder papieren, 

onderworpen blijven aan raciale discriminatie in domeinen zoals opleidingen, gezondheidszorg, 

openbare diensten, behuizing en tewerkstelling. Fysieke aanvallen ten aanzien van migranten werden 

eveneens gerapporteerd (pg. 9 van het rapport); 

(iii) de onmenselijke en vernederende werk- en levensomstandigheden van migranten werden eveneens 

aangehaald door de rapporteur. Er blijkt dat de behuizingsfaciliteiten van migranten onfatsoenlijk zijn 

(pg. 9 van het rapport); 

(iv) de speciale rapporteur is diepgaand bezorgd over het feit dat door de slechte economische situatie 

in Spanje de situatie van migranten veel verslechterd is, en dat er een achteruitgang is op het gebied 

van mensenrechten. (pg. 9 van het rapport); 

(v) het gebrek aan toegang tot primaire gezondheidszorg voor migranten zonder papieren wordt 

eveneens vastgesteld door het rapport (pg. 9 van het rapport); 

(vi) het gebrek aan toegang tot basisfaciliteiten voor migranten wordt eveneens vastgesteld (pg. 10 van 

het rapport); 

(vii) het gebrek aan respect voor mensenrechten voor migranten zonder papieren die worden 

aangehouden wordt eveneens vastgesteld (pg. 10 van het rapport); 

(viii) de speciale rapporteur is diepgaand bezorgd over het gemelde aantal zaken over mishandeling, 

foltering en dood van migranten zonder papieren (pg. 11 van het rapport); 

(ix) de situatie van migranten zonder papieren in opvangcentra in Ceuta en Melilla is bijzonder 

alarmerend. In voornoemde gebieden worden vooral mannen opgevangen (pg. 11 van het rapport); 

(x) het rapport merkt op dat er sprake is van gebrekkige asielwetgeving in Spanje. Er wordt tevens 

opgemerkt dat de economische crisis de financiële steun voor vluchtelingen tenietdoet (pg. 11 van het 

rapport); 

(xi) er is een ernstig probleem aangaande overbevolking in de centra in Ceuta en Melilla (pg. 12 van het 

rapport); 

(xii) er zijn vertragingen bij de asielaanvragen (pg. 12 van het rapport); 

(xiii) door de wetgeving van 17 december 2012 wordt de toegang tot justitie en juridische bijstand voor 

migranten ondermijnd, wat aanleiding geeft tot discriminatie en ongelijkheid (pg. 12 van het rapport); 

(xiv) het probleem van “racial profiling” stelt zich voornamelijk bij migranten, inclusief minderheden (pg. 

13 van het rapport); 

(xv) de rapporteur besluit dat Spanje de mensenrechtensituatie van migranten drastisch moet 

veranderen (pg. 17 van het rapport).  

2.2 Uit het rapport van 9 oktober 2013 van Commissaris voor de mensenrechten van de Raad voor 

Europa (pg 21-22) over Spanje blijkt en aanzien van asielzoekers en migranten het volgende: 

(i) de commissaris is bezorgd over het toenemend aantal klachten over mishandeling en 

discriminerende behandeling door ordehandhavers; 
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(ii) Spanje in overtreding gevonden is met artikel 16 van het VN Folteringsverdrag om handelingen 

aangaande onmenselijke en vernederende handelingen en van artikel 12 van het VN Folteringsverdrag 

voor het gebrek aan onpartijdig onderzoek. 

3. In onderhavig geval is Verzoeker een alleenstaande jonge Nigeriaan. Hij wordt naar Spanje 

verwijderd op grond van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf en de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 13(1) van de 

verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de raad van Europa van 26 juni 2013. In het 

licht van onder meer de informatie (aangehaalde rapporten van de Verenigde Naties en de Raad van 

Europa) die hierboven werd uiteengezet zal verzoeker ingeval van verwijdering naar Spanje worden 

blootgesteld aan: 

(i) inadequate opvangomstandigheden; 

(ii) gebrek aan toegang tot primaire gezondheidszorg, openbare diensten, behuizing en tewerkstelling; 

(iii) ernstig risico op fysieke aanvallen; 

(iv) gebrekkige asielwetgeving; 

(v) gebrekkige financiële steun; 

(vi) ernstige overbevolking in de opvangcentra; 

(vii) gebrek aan toegang tot justitie, waaruit moet worden afgeleid dat de mogelijkheid tot het aanvoeren 

van een effectief rechtsmiddel in het gedrang komt; 

(viii) risico op mishandeling door de ordehandhavers; 

Verzoeker behoort dus, als asielzoeker/vreemdeling in het kader van de Dublin-III-verordening, tot een 

kwetsbare groep (“gedublineerde”) die in Spanje systematisch blootgesteld wordt aan onmenselijke en 

vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

Verwerende partij heeft in casu niet (ernstig) onderzocht of verzoeker bij verwijdering naar Spanje zal 

worden blootgesteld aan onmenselijk en vernederende behandelingen. 

Verwerende partij heeft evenmin informatiebronnen geraadpleegd om te weten of de hierboven 

aangehaalde onmenselijke behandelingen in Spanje ooit  werden vastgesteld of aangeklaagd door 

onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. De Spaanse wetgeving hieromtrent werd ook niet 

geverifieerd. 

In de bestreden beslissing heeft verwerende partij geen rekening gehouden met:  

- De huidige toestand in Spanje zoals aangeklaagd in recente verslagen; 

- de blootstelling van verzoeker aan onmenselijke situaties. 

De bestreden beslissing verifieert niet eens mensenrechtenverslagen om haar beslissing te staven 

terwijl dit makkelijk te verifiëren valt om uit te maken of er een mogelijk risico van schending van artikel 3 

EVRM IS; Zelfs indien per onmogelijkheid er wordt vanuit gegaan dat verzoeker niet zelf nadrukkelijk de 

risico’s naar voren brengt ontslaat dit de bestreden beslissing niet van de verplichtring om de risico’s na 

te gaan bij verwijdering, in casu heeft de bestreden beslissing die oefening niet (afdoende) gedaan.  

4. Er zijn aldus ernstige motieven om aan te nemen dat verzoeker in Spanje een reëel gevaar loopt om 

te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM. In 

die omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM in dat België de verplichting heeft om verzoeker niet 

naar Spanje te verwijzen. Indien België verzoeker naar Spanje verwijst, schendt zij artikel 3 van het 

EVRM. Bijgevolg schendt de bestreden beslissing onmiskenbaar artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.” 

 

3.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 41 van het Handvest, van de 

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het verbod op willekeur. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“[…] 1. Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie stelt dat 

“Recht op behoorlijk bestuur 

eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.  

3.Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 
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4. eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen”. 

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en 

die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 25 juni 

2004, nr. 133, 153). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken een besluit zorgvuldig moet 

voorbereiden en nemen, waarbij er een correcte behandeling van de asielzoeker moet worden 

aangewend, een zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan naar de feiten en belangen teneinde tot 

een deugdelijke besluitvorming te kunnen komen. 

Het verbod van willekeur betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken de in aanmerking komende 

belangen op een juiste wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit. 

Het EHRM heeft geoordeeld dat een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan worden gesteld, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat een kandidaat-vluchteling 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 om de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijzen (EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland § 75; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66; RVV 22 november 2011 (arrest nr. 70.385). 

Het EHRM heeft geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te 

gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van (niet-EU) vreemdelingen naar het land van 

bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en 

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van (niet-UE) vreemdelingen (EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, 6 78. EHRM 28 februari 2008. Saadi/Italië, § 128-129; EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine. RVV 22 november 2011 (arrest nr. 70.385)).  

Voor het onderzoek van de algemene situatie in een land waarnaar de kandidaat-vluchteling wordt 

verwijderd, 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 (EHRM 

21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; 

EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, § 99-

100; RVV 22 november 2011 (arrest nr. 70.385)). 

Tenslotte dient te worden vermeld dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoeksplicht rust 

om zich er van te verzekeren dat haar beslissingen niet strijdig zijn met artikel 3 EVRM; Uit vaste 

jurisprudentie van het EHRM volgt dat er op de lidstaten een plicht rust om niemand te verwijderen naar 

een land waar hij of zij een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM (ERHM 7 

juli 1989, nr. 14038/88, Sopering/Verenigd Koninkrijk, § 90-91; EHRM 20 maart 1991, nr. 

46/1990/237/307, Crus Varcas en anderen/Zweden, § 69-70; EHRM 15 november 1996, nr. 

70/1995/576/662, Chalal/Verenigd Koninkrijk, § 74; EHRM 28februari 2008, nr. 37201/06, Saadi/Italië, § 

125; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi/Verenigd Koninkrijk, § 212).  

Uit deze plicht vloeit dan ook voort dat een lidstaat zich moet verzekeren dat er geen reëel risico bestaat 

op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zeker in die gevallen waar de situatie gemakkelijk te 

verifiëren is, moeten de autoriteiten op de hoogte zijn van de risico’s bij verwijdering. Het feit dat een 

verwijdering voort zou vloeien uit Europese of bilaterale overeenkomsten of het feit dat een persoon niet 

nadrukkelijk de risico’s zelf naar voren brengt ontslaat een lidstaat niet van de verplichting om zich te 

vergewissen van de risico’s bij verwijdering (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, MSS/Griekenland en 

België, in het bijzonder § 344 e.v.; EHRM 23 februari 2012, nr. 27765/09, Hirschi en anderen/Italië, in 

het bijzonder § 122 e.v.). 

2.1. In casu is er niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht omwille van de volgende redenen: 

(i) Verwerende partij heeft in casu niet (ernstig) onderzocht of verzoeker bij verwijdering naar Spanje 

zal worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen. 

(ii) Verwerende partij heeft evenmin informatiebronnen geraadpleegd om te weten of de hierboven 

aangehaalde onmenselijke behandelingen in Spanje, ooit werden vastgesteld of aangeklaagd door 

onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. De Spaanse wetgeving hieromtrent werd ook niet 

geverifieerd.  

(iii) In de bestreden beslissing heeft verwerende partij geen rekening gehouden met: 

o De huidige toestand in Spanje zoals aangeklaagd in recente verslagen; 

o De blootstelling van verzoeker aan onmenselijke situaties. 

(iv) De bestreden beslissing verifieert niet eens mensenrechtenverslagen om haar beslissing te staven 

terwijl dit makkelijk te verifiëren valt om uit te maken of er een mogelijk risico van schending van artikel 3 

EVRM is. De bestreden beslissing stelt dat het aan verzoeker toekomt om dergelijke elementen 

aannemelijk te maken aangaande het lopen van een reëel risico en dit terwijl het EHRM vaststaand stelt 
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dat de Lidstaat de verplichting heeft om dergelijk onderzoek te voeren naar die risico’s zoals hierboven 

aangehaald, zelfs al zou verzoeker niet zelf nadrukkelijk de risico’s naar voren brengen. 

(v) Er is geen feitenbevinding gebeurd, de bestreden beslissing bestaat uit stereotype argumentatie. 

(vi) De situatie in Spanje is makkelijk te verifiëren, bijvoorbeeld door het raadplegen van rapporten van 

de Verenigde Naties of de Raad van Europa, waarnaar verzoeker in huidig verzoekschrift verwijst, maar 

naar waar verweerder al dan niet bewust, niet verwijst. Verweerder voldoet dus niet aan zijn 

onderzoekplicht. 

(vii) De bestreden beslissing houdt geen rekening met de algemene situatie in Spanje en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van asielzoekers. 

(viii) de bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat verzoeker in Spanje reeds betekend kreeg voor zijn komst naar België: verzoeker heeft dit 

aangehaald bij zijn verhoor bij DVZ maar hieromtrent is er niet met het minste woord een antwoord terug 

te vinden in de bestreden beslissing. 

2.2. In casu is er niet voldaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel omwille van de volgende redenen: 

(i) Verwerende partij heeft in casu niet (ernstig) onderzocht of verzoeker bij verwijdering naar Spanje 

zal worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen. 

(ii) Verwerende partij heeft evenmin informatiebronnen geraadpleegd om te weten of de hierboven 

aangehaalde onmenselijke behandelingen in Spanje, ooit werden vastgesteld of aangeklaagd door 

onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. De Spaanse wetgeving hieromtrent werd ook niet 

geverifieerd.  

(iii) In de bestreden beslissing heeft verwerende partij geen rekening gehouden met: 

• De huidige toestand in Spanje zoals aangeklaagd in recente verslagen; 

• De blootstelling van verzoeker aan onmenselijke situaties. 

(iv) De bestreden beslissing verifieert niet eens mensenrechtenverslagen om haar beslissing te staven 

terwijl dit makkelijk te verifiëren valt om uit te maken of er een mogelijk risico van schending van artikel 3 

EVRM is. De bestreden beslissing stelt dat het aan verzoeker toekomt om dergelijke elementen 

aannemelijk te maken aangaande het lopen van een reëel risico en dit terwijl het EHRM vaststaand stelt 

dat de Lidstraat de verplichting heeft om dergelijk onderzoek te voeren naar die risico’s zoals hierboven 

aangehaald, zelfs al zou verzoeker niet zelf nadrukkelijk de risico’s naar voren brengen. 

(v) Er is geen feitenbevinding gebeurd, de bestreden beslissing bestaat uit stereotype argumentatie. 

(vi) De situatie in Spanje is makkelijk te verifiëren, bijvoorbeeld door het raadplegen van rapporten van 

de Verenigde Naties of de Raad van Europa, waarnaar verzoeker in huidig verzoekschrift verwijst, maar 

naar waar verweerder al dan niet bewust, niet verwijst. Verweerder voldoet dus niet aan zijn 

onderzoeksplicht. 

(vii) De bestreden beslissing houdt geen rekening met de algemene situatie in Spanje en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van asielzoekers. 

(viii) de bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat verzoeker in Spanje reeds betekend kreeg voor zijn komst naar België: verzoeker heeft dit 

aangehaald bij zijn verhoor bij DVZ maar hieromtrent is er niet met het minste woord een antwoord terug 

te vinden in de bestreden beslissing. 

2.3. In casu is het verbod van willekeur niet gerespecteerd  omwille van de volgende redenen:  

(i) Verwerende partij heeft in casu niet (ernstig) onderzocht of verzoeker bij verwijdering naar Spanje 

zal worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen. 

(ii) Verwerende partij heeft evenmin informatiebronnen geraadpleegd om te weten of de hierboven 

aangehaalde onmenselijke behandelingen in Spanje, ooit werden vastgesteld of aangeklaagd door 

onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. De Spaanse wetgeving hieromtrent werd ook niet 

geverifieerd.  

(iii) In de bestreden beslissing heeft verwerende partij geen rekening gehouden met: 

• De huidige toestand in Spanje zoals aangeklaagd in recente verslagen; 

• De blootstelling van verzoeker aan onmenselijke situaties. 

(iv) De bestreden beslissing verifieert niet eens mensenrechtenverslagen om haar beslissing te staven 

terwijl dit makkelijk te verifiëren valt om uit te maken of er een mogelijk risico van schending van artikel 3 

EVRM is. De bestreden beslissing stelt dat het aan verzoeker toekomt om dergelijke elementen 

aannemelijk te maken aangaande het lopen van een reëel risico en dit terwijl het EHRM vaststaand stelt 

dat de Lidstraat de verplichting heeft om dergelijk onderzoek te voeren naar die risico’s zoals hierboven 

aangehaald, zelfs al zou verzoeker niet zelf nadrukkelijk de risico’s naar voren brengen. 

(v) Er is geen feitenbevinding gebeurd, de bestreden beslissing bestaat uit stereotype argumentatie. 

(vi) De situatie in Spanje is makkelijk te verifiëren, bijvoorbeeld door het raadplegen van rapporten van 

de Verenigde Naties of de Raad van Europa, waarnaar verzoeker in huidig verzoekschrift verwijst, maar 

naar waar verweerder al dan niet bewust, niet verwijst. Verweerder voldoet dus niet aan zijn 

onderzoeksplicht. 
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(vii) De bestreden beslissing houdt geen rekening met de algemene situatie in Spanje en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van asielzoekers. 

(viii) de bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat verzoeker in Spanje reeds betekend kreeg voor zijn komst naar België: verzoeker heeft dit 

aangehaald bij zijn verhoor bij DVZ maar hieromtrent is er niet met het minste woord een antwoord terug 

te vinden in de bestreden beslissing. 

3. Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie, de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur.” 

 

3.1.3. Voorafgaand aan beide middelen stelt verzoeker ook nog dat hij om volgende redenen onmogelijk 

gevolg kan geven aan de bestreden beslissingen: 

 

“-Verzoeker kreeg in Spanje geen mogelijkheid er naar school te gaan; 

-Verzoeker verbleef reeds in een detentiecentrum in Spanje en werd er niet goed behandeld, zo kreeg 

hij onder meer niet de nodige medische zorgen toegediend (die kreeg hij maar eerst hier in België voor 

een ernstig probleem aan zijn oor); 

-Verzoeker zijn zus woont in België met wie hij nauwe familiebanden heeft; 

Maar ook: 

-verzoeker kreeg in Spanje een bevel om het grondgebied te verlaten betekend, hieromtrent werd met 

geen woord gerept in de bestreden beslissing; 

-er is geen opvangplaats gegarandeerd aan verzoeker waardoor er niet geweten is in welke 

omstandigheden hij er zal moeten verblijven;  

In de bestreden beslissing wijst de verwerende partij erop dat het aan de betrokkene toekomt om op 

grond van concrete feiten en omstandigheden te bewijzen dat er sprake zou zijn van een schending van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest door een terugkeer naar Spanje.  

In de bestreden beslissing tracht men te rechtvaardigen dat verzoeker geen kans of toegang kreeg er 

onderwijs te volgen omdat hij er illegaal was en geen asiel had aangevraagd. Het regime  in het 

detentiecentrum was bijzonder strikt. Met velen zaten zij samen in een kleine ruimte, moesten verplicht 

zeer vroeg in de ochtend opstaan. 

In tegenstelling tot dat wat in de bestreden beslissing valt te lezen als dat verzoeker zijn zus niet opgaf 

als een reden om zijn asielaanvraag te laten behandelen in België is dit wel degelijk een door verzoeker 

aangehaald argument. Verzoeker kent inmiddels ook het volledige adres van zijn zus te […]. Hoe kon 

verzoeker dat adres nu geheel vanbuiten  kennen toen hij amper twee dagen in België was?” 

 

3.2.1. Beide middelen worden, gelet op hun onderlinge samenhang, samen behandeld. 

 

3.2.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze 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.  

 

3.2.3. De Raad wijst er verder op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt 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 het zorgvuldigheids-

beginsel houdt 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. 

 

3.2.4. De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van de aangevoerde schendingen van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 

van het Handvest. 

 

3.2.5. 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). 
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Het 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 verant-

woordelijk 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)). 

 

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 verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, 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). 

 

Waar de verzoekende partij beweert dat zij 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 

verzoekende partij aannemelijk maakt dat er ernstige redenen zijn om het bestaan van zulke praktijken 

alsook het lidmaatschap van 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). 

 

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). 

 

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

Griekenland, § 366). 

 

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). 

 

3.2.6. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 4 van het Handvest (“Verbod van 

folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”), dat een gelijk-

lopende inhoud heeft als artikel 3 van het EVRM, blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie van 21 december 2011 inzake N.S. tegen Secretary of State for the Home Departement 

dat een eventualiteit van een mensonterende of onmenselijke behandeling niet voldoende is opdat de 

lidstaten verhinderd zouden zijn om het interstatelijk vermoeden van eerbiediging van het EVRM en het 

Handvest te hanteren. 

 

Het Hof van Justitie bevestigt uitdrukkelijk de principes die worden vooropgesteld door het EHRM, 

waarbij de bescherming van artikel 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

toepassing vindt. Niet elke schending van de grondrechten door de overeenkomstig de Dublin-criteria 

verantwoordelijke staat heeft immers een invloed op de verantwoordelijkheid van de andere lidstaten. 

Een dergelijke redenering zou strijdig zijn met de bestaansreden van de Unie, de verwezenlijking van de 

ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, en meer bepaald het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, dat berust op wederzijds vertrouwen en een vermoeden dat de overige lidstaten het 

Unierecht en meer in het bijzonder de grondrechten eerbiedigen, die in de onderhavige context op het 

spel staan (HvJ, Grote Kamer, 21 december 2011, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10, punten 84 

en 85). 

 

Hieruit blijkt dat het Hof van Justitie van oordeel is dat de verplichtingen neergelegd in de criteria van de 

Dublin-reglementering tot het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat elke inhoud wordt ontnomen 

indien iedere niet-naleving van afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9, 2004/83 of 2005/85 

door een bevoegde lidstaat tot gevolg zou hebben dat de lidstaat waarin een asielverzoek is ingediend, 

de asielzoeker niet meer aan die eerste lidstaat kan overdragen. Ingeval echter “ernstig moet worden 

gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de 

verantwoordelijke lidstaat tekort schieten, waardoor asielzoekers die aan deze lidstaat worden 

overgedragen er onmenselijk of vernederd worden behandeld in de zin van artikel 4 van het Handvest” 

(cf. N.S. t. Secretary of Home Departement, 86) is de overdracht in strijd met die bepaling. 

 

Hieruit volgt dat een uitwijzing naar een bevoegde lidstaat wordt verhinderd indien ernstig moet worden 

gevreesd dat asielzoekers in deze lidstaat een behandeling ondergaan die strijdt met artikel 3 van het 

EVRM en artikel 4 van het Handvest. De tekortkomingen in de asielprocedure en de opvangvoor-

zieningen moeten van die aard zijn dat ernstig moet worden gevreesd dat de asielzoekers die aan deze 

lidstaat worden overgedragen er een onmenselijke of vernederende behandeling ondergaan in de zin 

van artikel 4 van het Handvest en artikel 3 van het EVRM. 

 

3.2.7. Het komt verzoeker in eerste instantie toe om op grond van concrete, op zijn individuele zaak 

betrokken feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij bij een overdracht aan Spanje een 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan een door artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest verboden behandeling. 

 

Verzoeker dient in principe een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk 

maken dat hij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel 

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

99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

3.2.8. Verzoeker vangt zijn kritiek aan met een zeer uitgebreide theoretische uitzetting betreffende de 

aangehaalde schendingen. Verder verwijst verzoeker naar en citeert hij uit twee rapporten die 

betrekking hebben op de algemene mensenrechtensituatie in Spanje, met name het rapport van de 

Algemene Vergadering van de VN van 6 juni 2013 en het rapport van de Commissaris voor de 

Mensenrechten van de Raad voor Europa van 9 oktober 2013. Onder verwijzing naar deze rapporten 

stelt verzoeker dat dient te worden aangenomen dat personen die in het kader van de Dublin-

reglementering worden overgedragen systematisch worden blootgesteld aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling, en dat het aldus volstaat dat hij aantoont lid te zijn van deze kwetsbare 
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groep opdat een schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest wordt 

aangetoond. Hij stipt aan dat verweerder geen ernstig onderzoek heeft gevoerd naar de algemene 

situatie in Spanje en de omstandigheden aldaar voor asielzoekers en geen informatiebronnen heeft 

geraadpleegd of de Spaanse wetgeving of mensenrechtenverslagen heeft geverifieerd om uit te maken 

of er al dan niet sprake kan zijn van een schending van deze bepalingen. Hij benadrukt dat deze 

oefening niet werd gemaakt, dat geen rekening werd gehouden met de huidige situatie in Spanje, dat er 

geen feitenvinding is gebeurd en dat de bestreden beslissingen zich beperken tot een stereotiepe 

argumentatie. Hij voert verder aan dat ten onrechte geen rekening werd gehouden met het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat hij in Spanje reeds betekend kreeg en dat hierop niet werd geantwoord. 

Verder stipt hij aan dat hij in Spanje geen toegang had tot onderwijs, dat hij er reeds in een 

detentiecentrum verbleef alwaar hij niet goed werd behandeld en met name niet de nodige medische 

zorgen kreeg, en dat zijn zus met wie hij een hechte familieband heeft in België verblijft. Hij benadrukt 

het strikte regime in het detentiecentrum. Hij stelt verder dat er geen opvangplaats voor hem is 

gegarandeerd en het aldus niet is geweten in welke omstandigheden hij in Spanje zal moeten verblijven. 

Verder geeft hij aan dat hij wel degelijk de aanwezigheid van zijn zus in België heeft aangehaald als 

argument opdat zijn asielaanvraag in België zou worden behandeld en stelt hij thans wel het adres van 

zijn zus in België te kennen. 

 

3.2.9. Uit het zogenaamde Dublingehoor van 25 maart 2015 blijkt dat verzoeker werd gevraagd naar de 

specifieke omstandigheden die hem ertoe hebben gebracht om asiel aan te vragen in België en of hij 

met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling in Spanje redenen heeft tot 

verzet tegen een overdracht naar dat land. Wat de redenen betreft om een asielaanvraag in te dienen in 

België stelde verzoeker dat hij wenst naar school te kunnen en dat hij hoopt op een betere toekomst in 

België. Daarnaast verklaarde hij niet te willen terugkeren naar Spanje omdat hij aldaar niet naar school 

mocht gaan en hij er gedurende zestig dagen werd opgesloten in een detentiecentrum alwaar hij “niet 

heel goed” werd behandeld. Wat dit laatste betreft, verduidelijkte hij dat hij niet mocht deelnemen aan 

sociale activiteiten en dat hij niet de nodige medische zorg kreeg voor zijn oorproblemen. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder rekening heeft gehouden met deze ingeroepen elementen en 

hieromtrent uitdrukkelijk en uitvoerig heeft gemotiveerd. In zijn motivering geeft verweerder duidelijk aan 

dat de problemen die verzoeker aanhaalt verband houden met zijn eerdere statuut van illegale 

vreemdeling in Spanje en het feit dat hij er geen asiel vroeg. Hierbij stipt verweerder aan dat verzoeker 

in andere omstandigheden zal terugkeren naar Spanje, namelijk als asielzoeker die op grond van de 

Dublin III-verordening wordt overgedragen aan Spanje. Deze vaststelling acht de Raad niet kennelijk 

onredelijk. Hierbij wordt ook geduid – waarop verderop nader wordt ingegaan – dat personen in wier 

geval Spanje zich akkoord verklaarde voor de behandeling van de asielaanvraag (zoals verzoeker in 

casu) voor de behandeling van de asielaanvraag toegang zullen hebben tot gezondheidszorg en een 

machtiging tot verblijf van minstens zes maanden verkrijgen. Verzoeker betoogt nog dat geen rekening 

werd gehouden met het feit dat hij in Spanje reeds bevel kreeg om het grondgebied te verlaten en 

hieromtrent niet wordt gemotiveerd. De Raad merkt evenwel op dat uit de stukken van het administratief 

dossier niet blijkt dat verzoeker dit gegeven aanbracht bij het bestuur, zodat ook niet blijkt dat het 

hieromtrent specifiek diende te motiveren. In ieder geval merkt de Raad daarnaast ook op dat 

verweerder met zijn motivering duidelijk heeft aangegeven dat een onderscheid dient te worden 

gemaakt tussen enerzijds verzoekers eerdere status van illegale vreemdeling in Spanje – en de 

problemen die hij kende gelet op deze status – en anderzijds zijn status van asielzoeker die wordt 

overgedragen aan Spanje overeenkomstig de Dublin III-verordening en die hem toelaat een 

asielaanvraag aanhangig te maken bij de Spaanse overheden in het kader waarvan hij een tijdelijke 

verblijfsmachtiging zal krijgen en waarbij er voldoende garanties gelden dat Spanje het non-

refoulementbeginsel respecteert en een asielaanvraag aan een individuele en objectieve beoordeling 

onderwerpt in overeenstemming met de internationale en Europeesrechtelijke normen. Aldus kan 

worden aangenomen dat, minstens impliciet, op zeer duidelijke wijze is geantwoord op dit element. 

Verweerder stipt in dit verband ook nog aan dat verzoeker, waar hem tijdens het gehoor de gelegenheid 

werd gegeven om de omstandigheden van detentie in Spanje te duiden die volgens hem een 

onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken, zich beperkte tot beweringen dat hij niet mocht 

deelnemen aan sociale activiteiten en geen behandeling kreeg voor zijn oorproblemen. Hij stelde in dit 

verband ook vast dat verzoeker geen (medische) attesten kon voorleggen van eventuele medische 

problemen. Ook op dit punt komt het de Raad niet kennelijk onredelijk voor waar verweerder in hoofde 

van verzoeker nog niet weerhield dat er sprake is van concrete en voldoende zwaarwichtige elementen 

eigen aan zijn geval die wijzen op een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van 

het Handvest.  
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Verzoeker levert derhalve geen begin van bewijs van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken 

dat hij bij overdracht naar Spanje, omwille van omstandigheden eigen aan zijn geval, het risico loopt op 

een schending van artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, 

par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

 

3.2.10. Derhalve wordt nagegaan of verzoeker met de twee algemene rapporten waarnaar hij verwijst 

en waaruit hij citeert, aantoont dat er ernstige en bewezen motieven zijn om het bestaan van een 

systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat hij behoort tot de 

bedoelde groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, § 132). 

 

Verzoeker betoogt dat hij als asielzoeker en vreemdeling in het kader van de Dublin III-verordening 

behoort tot een kwetsbare groep die in Spanje systematisch wordt blootgesteld aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt vooreerst dat – in tegenstelling tot hetgeen verzoeker 

voorhoudt – verweerder de bestaanbaarheid van de overdracht van verzoeker met artikel 3 van het 

EVRM en artikel 4 van het Handvest is nagegaan en dat hij hierbij wel degelijk verwijst naar relevante 

informatiebronnen waaronder mensenrechtenverslagen en de vigerende regelgeving die in Spanje geldt 

in dit verband. Verweerder verwijst zo onder meer naar hetzelfde rapport waarnaar verzoeker ook 

refereert, met name het rapport van 9 oktober 2013 van de Commissaris voor de mensenrechten voor 

de Raad van Europa. Daarnaast verwijst verweerder naar een rapport van Hana Cheikh Ali en Miguel 

Angel Hurtado van 20 juni 2012 (“Dublin II Regulation National Report – European network for technical 

cooperation on the application of the Dublin II Regulation – Spain”). Dit rapport handelt specifiek over 

asielzoekers die in het kader van de Dublinreglementering worden overgedragen aan Spanje. 

Verweerder wijst op het in dit rapport gestelde dat personen in wier geval Spanje zich akkoord 

verklaarde voor de behandeling van de asielaanvraag (zoals verzoeker in casu) voor de behandeling 

van de asielaanvraag toegang zullen hebben tot de procedure en toegang zullen hebben tot rechts-

bijstand en gezondheidszorg. In dit rapport wordt aangestipt dat asielzoekers een machtiging tot verblijf 

van minstens zes maanden verkrijgen en na verloop van zes maanden procedure het recht hebben om 

te werken. Tevens blijkt uit dit rapport dat asielzoekers recht hebben op bijstand en opvang. Verweerder 

benadrukt ook nog dat Spanje partij is bij de Conventie van Genève van 1951 en het EVRM en 

asielaanvragen aan een individueel onderzoek onderwerpt. Hij stelt dat er geen enkele aanleiding is om 

aan te nemen dat Spanje verzoekers asielaanvraag niet met de nodige objectiviteit en gedegenheid zal 

onderzoeken en hierbij de Europeesrechtelijke minimumnormen zal respecteren. Er wordt gesteld dat 

Spanje onafhankelijke beroepsinstanties kent voor asielbeslissingen en beslissingen inzake detentie en 

verwijdering. Hij besluit dat uit de voormelde rapporten niet blijkt dat de procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje zodanige 

structurele tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader van de Dublin III-verordening 

worden overgedragen aan Spanje per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld aan 

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

Handvest.  

 

Er kan aldus worden besloten dat verweerder heeft gehandeld in overeenstemming met de rechtspraak 

van het EHRM en het arrest van 21 december 2011 van het Hof van Justitie in de zaken C-411/10 en C-

493/10.  

 

Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker zich beperkt tot losse verwijzingen en citaten uit de twee 

voornoemde rapporten die handelen over de algemene mensenrechtensituatie in Spanje, en die op 

algemene wijze melding maken van een bezorgdheid omtrent de asielwetgeving in Spanje en vertraging 

in de behandeling van asielaanvragen, bezorgdheden omtrent de leef- en werksituatie van migranten in 

het algemeen in Spanje, bezorgdheden omtrent racisme en discriminatie ten aanzien van migranten in 

het algemeen, en bezorgdheden omtrent de opvangcentra in Ceuta en Melilla, zonder dat daardoor 

voldoende duidelijk wordt dat deze informatie, in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en 

het EHRM, duidt op zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat er in Spanje sprake is van 

systemische tekortkomingen in de asielprocedure of opvang (zie HvJ 21 december 2011, C-411/10 en 

C-493/10, par. 86 Engelstalige versie: “systemic flaws”, Franstalige versie: “défaillances systémiques”). 

Ook waar verzoeker nog een internetartikel van 14 augustus 2015 voegt betreffende de mensenrechten 

in Spanje, handelt dit artikel op zeer algemene wijze over de mensenrechten in Spanje zonder specifiek 

in te gaan op de situatie van de zogenaamde ‘Dublinterugkeerders’. Verzoeker slaagt er dan ook niet in 

om de relevante motieven van de bestreden beslissingen, gesteund op een concreet rapport met 
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betrekking tot de situatie van zogenaamde “Dublin-terugkeerders” in Spanje, te weerleggen. Er blijkt ook 

geenszins dat de door verweerder aangehaalde rapporten geen correcte weergave zijn van de actuele 

situatie in Spanje. Nu verzoeker niet weerlegt dat hij als asielzoeker in Spanje gerechtigd zal zijn op 

onder meer opvang en er geen concrete aanwijzingen voorliggen van ernstige opvangproblemen in 

Spanje voor “Dublin-terugkeerders” blijkt ook geenszins dat verweerder in dit verband garanties diende 

te vragen van Spanje.   

 

Er is dan ook in het geval van verzoeker geen sprake van ernstige, op feiten berustende gronden om 

aan te nemen dat de hij een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM bij overname door Spanje. 

 

3.2.11. Concluderend wordt vastgesteld dat verzoeker een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het Handvest bij terugkeer naar Spanje niet aantoont. Verzoeker toont niet aan dat hij 

persoonlijk in Spanje het slachtoffer zal worden van een behandeling die strijdt met artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het Handvest en evenmin toont hij aan dat de algemene situatie voor 

asielzoekers in Spanje, in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het EHRM, een 

voldoende zwaarwichtige en op feiten berustende grond vormt om aan te nemen dat hij als asielzoeker 

een reëel en actueel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 

3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest, zodat een overdracht naar Spanje strijdig zou zijn met 

die bepalingen.  

 

3.2.12. Evenmin toont verzoeker aan dat verweerder op basis van de voorliggende gegevens 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Verzoeker kan, gelet op het duidelijke onderzoek 

naar en de duidelijke motivering over de algemene situatie voor Dublin-terugkeerders en de concrete 

elementen eigen aan zijn persoon zoals deze door hem werden aangebracht, niet dienstig voorhouden 

als zou verweerder in het geheel niet aan feitenvinding hebben gedaan of de bestreden beslissing 

volledig stereotiep hebben gemotiveerd.  

 

Verzoeker stelt nog dat hij de aanwezigheid van zijn zus in België wel degelijk aanhaalde als argument 

om de asielaanvraag in België te zien behandeld. Uit het Dublingehoor zoals dit is opgenomen in het 

administratief dossier blijkt evenwel dat verzoeker gevraagd naar de specifieke omstandigheden die 

hem ertoe hebben gedreven om asiel aan te vragen in België op zich niet heeft verwezen naar de 

aanwezigheid van zijn zus in België. Aldus komt het de Raad niet kennelijk onredelijk voor waar 

verweerder motiveerde dat verzoeker dit gegeven niet aanhaalde als argument om de asielaanvraag in 

België te zien behandeld. Verzoeker stelt verder thans wel het adres van zijn zus te kennen, doch dit 

gegeven doet geen afbreuk aan de vaststelling in de bestreden beslissingen dat verzoeker aanvankelijk 

dit adres niet kon geven. Dit laatste gestelde betreft ook geenszins het determinerende motief waarom 

dit gegeven de overdracht aan Spanje niet verhinderde. Determinerend motief betreft het gegeven dat 

de Belgische zus geen gezinslid betreft zoals omschreven in artikel 2, g) van de Dublin III-verordening 

en in casu niet kan worden vastgesteld dat verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn in België 

verblijvende zus of dat zijn zus van hem afhankelijk is. Hierbij wordt ook gesteld dat een inbreuk op 

artikel 8 van het EVRM niet kan worden vastgesteld, nu beiden meerderjarig zijn, verzoeker niet bij zijn 

zus doch wel in een opvangcentrum verblijft en zij grotendeels van elkaar gescheiden hebben geleefd. 

Verweerder oordeelt dat er geen sprake is van een verderzetting van een reëel bestaand gezinsleven. 

Verzoeker gaat op geen enkele wijze in op deze concrete motivering en toont aldus ook niet aan dat 

verweerder hierbij niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk handelde. 

Het louter poneren dat er wel een nauwe familieband bestaat, kan in dit verband niet volstaan.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel noch van de materiële motiveringsplicht blijkt. Een 

schending van het verbod op willekeur wordt, in het licht van de concrete vaststellingen en motieven, 

evenmin aangetoond. 

 

3.2.13. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet onder “middel” worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 

oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). De Raad stelt vast dat verzoeker de 

schending aanvoert van artikel 13 van het EVRM en artikel 41 van het Handvest, maar hij niet precies 

verduidelijkt op welke wijze deze rechtsregels door de bestreden beslissingen werden geschonden. Het 

middel is in die mate dan ook onontvankelijk. Daarenboven moet worden geduid dat uit de 

bewoordingen van artikel 41 van het Handvest duidelijk volgt dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, 

maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., 
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pt. 67) en dat in afwezigheid van een verdedigbare grief gegrond op artikel 3 van het EVRM de 

aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM niet nuttig kan worden ingeroepen noch worden 

weerhouden (zie EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. Griekenland en België, par. 288). 

 

3.2.14. Beide middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


