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 nr. 164 996 van 31 maart 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 1 juli 2014 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 24 juni 2015 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. De bestreden beslissing werd aan verzoekster ter kennis gebracht op dezelfde dag. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. CAERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 januari 2014 diende verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Uit het Eurodacverslag van 20 januari 2014 bleek dat op 21 oktober 2013 haar vingerafdrukken werden 

genomen in Bulgarije. 
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Op 22 januari 2014 werd verzoekster gehoord in het kader van de toepassing van de Verordening (EU) 

Nr. 604/2013 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 onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van 

de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (hierna verkort de Dublin III Verordening). 

 

Op 18 februari 2014 richtte de Dienst Vreemdelingenzaken een verzoek aan de Bulgaarse autoriteiten 

om verzoekster over te nemen. 

 

Op 15 april 2014 willigden de Bulgaarse autoriteiten het overnameverzoek van 18 februari 2014 in op 

grond van artikel 13 van de Dublin III Verordening. 

 

Op 24 juni 2014 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

“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 

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

 

[…] 

 

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 Bulgarije
(2)

 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 de 

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

 

De betrokkene diende op 20.01.2014 voor het eerst een asielaanvraag in in België. De betrokkene was 

daarbij niet in het bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

Uit het Eurodacverslag dd. 20.01.2014 blijkt overigens dat de vingerafdrukken van de betrokkene reeds 

op 21.10.2013 genomen werden in Bulgarije. 

 

De betrokkene werd door onze diensten gehoord op 22.01.2014 en stelde daarbij Syrië in augustus 

2013 verlaten te hebben en naar Jordanië gereisd te zijn, waar ze ongeveer een week zou verbleven 

hebben. Vanuit Jordanië zou de betrokkene naar Egypte gereisd zijn, waar ze in een kamer van de 

smokkelaar zou verbleven hebben. Vervolgens zou ze naar Griekenland gereisd zijn, waar ze bij de 

smokkelaar zou verbleven hebben. Alvolgt stelde de betrokkene naar Bulgarije gereisd te zijn, waar ze 

vijf dagen werd vastgehouden in een gesloten centrum. Daarna zou ze teruggekeerd zijn naar 

Griekenland, waar ze opnieuw bij de smokkelaar zou verbleven hebben. Vanuit Griekenland zou ze naar 

Servië gereisd zijn, waar ze ongeveer twee dagen in een hotel zou verbleven hebben. Tenslotte zou ze 

via Hongarije, Oostenrijk en Duitsland naar België gereisd zijn, waar ze op 20.01.2014 zou aangekomen 

zijn. 

De betrokkene gaf bij haar gehoor ook aan dat haar vingerafdrukken genomen werden in Bulgarije, 

maar stelde er nooit een asielaanvraag te hebben ingediend. 

 

Gezien bovenstaande vaststellingen werd op 18.02.2014 een verzoek gericht aan de Bulgaarse 

autoriteiten, teneinde de betrokkene over te nemen. Dit overnameverzoek werd op 15.04.2014 door de 

Bulgaarse instanties ingewilligd, op grond van artikel 13(1) van de Verordening 604/2013. 

 

Tijdens het gehoor werd aan de betrokkene gevraagd omwille van welke specifieke reden(en) zij precies 

besloot asiel te vragen in België, (vraag 34) en of zij met betrekking tot omstandigheden van opvang of 

van behandeling redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 
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Lidstaat rechtvaardigen (vraag 36). De betrokkene stelde hierbij dat ze van een zekere K. M. vernomen 

heeft dat er in België weinig koerden wonen en dat dit de reden is dat ze naar België kwam. 

De betrokkene gaf daarbij ook aan niet naar Bulgarije te willen terugkeren, aangezien ze daar louter een 

plaats kreeg om te slapen, geen eten, kledij of drinken en de ruimte niet geïsoleerd was. 

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

neerkomt op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 604/2013 

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

de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt 

uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene kan dan ook geen 

grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

 

Elke Lidstaat is gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere Lidstaat zou kunnen leiden 

tot een reëel gevaar op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Hieromtrent wijzen we er op dat het 

aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete, op haar individuele zaak betrokken feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat zij bij een overdracht aan Bulgarije een reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Betreffende de reden van de betrokkene om naar België te komen, namelijk omdat ze zou vernomen 

hebben dat er in België weinig koerden zijn, dient te worden opgemerkt dat dit louter informatie betreft 

die ze via derden zou verkregen hebben en hieraan geen objectieve bewijswaarde kan worden 

toegekend. 

 

We wijzen er ook op dat de Bulgaarse autoriteiten op 15.04.2014 instemden met de overname van de 

betrokkene en met de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming op grond van artikel 

13(1) van de Verordening 604/2013. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht naar Bulgarije de 

mogelijkheid zal hebben een verzoek om internationale bescherming in te dienen. 

De Bulgaarse instanties zullen de betrokkene niet verwijderen naar haar land van herkomst zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek om internationale bescherming. Zij zal als asielzoeker 

gemachtigd zijn te verblijven in Bulgarije en de volgens de wetgeving voorziene opvang en zorgen 

kunnen verkrijgen. 

 

Bulgarije 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 uitgegaan worden dat 

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

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Bulgaarse autoriteiten behandelen een verzoek om 

internationale bescherming volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die 

ook gelden in de andere Lidstaten. Bulgarije is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door 

dezelfde internationale verdragen als België en onderwerpt een verzoek om internationale bescherming, 

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 Bulgaarse 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. 

 

We verwijzen hierbij ook naar de mogelijkheid voor betrokkene om zich te beroepen op de 

onafhankelijke beroepsinstanties die Bulgarije kent 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 stelde bij haar gehoor voorts dat ze in Bulgarije geen goede opvang kreeg, ze louter een 

plaats kreeg om te slapen, maar geen eten, drinken of kledij en dat de ruimte waar ze verbleef niet 

geïsoleerd was. 

 

Met betrekking tot een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen 

in de zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Bulgarije dient te worden 

opgemerkt dat het UNCHR in haar rapport van 02.01.2014, (UNHCR, "Observations on the Current 

Situation of Asylum in Bulgaria", 02.01.2014) stelde dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Bulgarije als gevolg van een immense instroom van 
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asielzoekers dergelijke structurele tekortkomingen vertoonde en dat een overdracht van asielzoekers in 

het kader van de Dublin-Verordening opgeschort diende te worden. Rekening houdende met de 

informatie in het desbetreffende rapport van het UNCHR van 02.01.2014 kon er dan ook gesteld worden 

dat er een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin 

van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

bestond bij een eventuele overdracht van asielzoekers aan Bulgarije in het kader van de Dublin-

Verordening. Op 01.04.2014 publiceerde het UNHCR (UNHCR, "Observations on the Current Situation 

of Asylum in Bulgaria", 01.04.2014) waarin het UNHCR stelt dat een algemene opschorting van 

overdrachten aan Bulgarije in het kader van de Dublin-Verordening niet langer gerechtvaardigd is. Het 

UNCHR stelt met betrekking tot personen die in het kader van de Dublin-Verordening aan Bulgarije 

worden overgedragen, na hun overdracht een asielprocedure kunnen opstarten, hun asielprocedure 

kunnen verderzetten of een nieuwe aanvraag indienen. Het UNHCR stelt eveneens dat personen die in 

het kader van de Dublin-Verordening worden overgezet niet automatisch worden vastgehouden en dat 

de Bulgaarse autoriteiten een inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag garanderen indien er nog 

geen inhoudelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Het rapport stelt eveneens dat personen die in het 

kader van de Dublin-Verordening worden overgedragen terecht kunnen in de opvangcentrum van de 

Bulgaarse autoriteiten en dat ze indien ze in het kader van een asielprocedure in het bezit gesteld 

worden van een registratiebewijs waardoor ze beschermd worden tegen "refoulement". Daar waar het 

UNCHR stelt dat met voorzichtig dient om te gaan met de overdracht van asielzoekers die tot kwetsbare 

groepen behoren, dient te worden opgemerkt dat betrokkene een volwassen vrouw is en er uit het 

administratief dossier van betrokkene niet kan opgemaakt worden dat zij tot een kwetsbare groep zou 

behoren omwille van een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap 

of hoge leeftijd. De betrokkene stelde immers een vermoeden te hebben dat ze zwanger is. We merken 

op dat dit echter louter een vermoeden van de betrokkene betreft, dat ze met geen enkel begin van 

bewijs weet te staven. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt ook nergens dat zij nood zou 

hebben aan specifieke noden waardoor een overdacht aan Bulgarije een mogelijk risico tot blootstelling 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zou inhouden of uitmaken. Op basis van het een 

analyse van het meest recente rapport van het UNCHR, dd 01.04.2014, blijkt dan ook dat men niet 

langer kan stellen dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

in Bulgarije momenteel dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor asielzoekers die in het 

kader van de Dublin-Verordening aan Bulgarije worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese 

Unie op 21 december 2011 in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the 

Home Department en C-493/10, M.E. en andere versus Refugee Applications Commissioner Minister for 

Justice, Equality and Law Reform ondermeer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de 

doelstellingen en het systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de 

richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG en 2005/85/EG zou volstaan om de overdracht van een asielzoeker 

aan de normaal gesproken bevoegde Lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de 

grondrechten van de asielzoeker zullen worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken 

bevoegd is om zijn of haar asielverzoek te behandelen, beoogt de Dublin-Verordening namelijk een 

duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen welke Lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek zoals met name in de punten 124 en 125 

van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 

van N.S. versus Secretary of State for the Home Department blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-

Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één Lidstaat , die op basis van de objectieve criteria 

wordt aangewezen bevoegd is om een in een Unieland ingediend asielverzoek te behandelen. Indien 

iedere niet-naleving van een afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9/EG , 2004/83/EG of 

2005/85/EG door de bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat waarin een 

asielverzoek wordt ingediend, de asielzoeker niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in 

hoofdstuk III van de Dublin-Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een extra 

uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de eerder 

vermeldde richtlijnen, in casu 2003/9/EG, 2004/83/EG of 2005/85/EG, in een bepaalde Lidstaat, ertoe 

kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit 

zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de verwezenlijking van het doel, met name snel te 

bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar 

brengen. Niettegenstaande dat een overdracht een schending kan uitmaken van in de zin van art. 3 van 

het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie indien er ernstig 

gevreesd moet worden dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in de 

verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor asielzoekers die aan een Lidstaat worden 
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overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient te worden 

vastgesteld dat er op basis van het meest recente rapport van het UNCHR van april 2014 niet gesteld 

kan worden dat men als asielzoeker of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare 

groep van asielzoekers, in Bulgarije zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een 

behandeling die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. Op basis van deze rapporten en de door betrokkene aangehaalde verklaringen, kan 

er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande van de Bulgaarse autoriteiten, op haar leven, vrijheid 

of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in 

haar zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door 

de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is 

sprake als de asielzoeker aannemelijk maakt dat in de asielprocedure van de verantwoordelijke lidstaat 

ten aanzien van de asielzoeker niet zal worden onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een 

schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Een 

loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat deze niet 

gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen 

dat zij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zij in Bulgarije een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. Betrokkene toont evenmin op 

geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Bulgarije er toe zal leiden dat zij gerepatrieerd zal 

worden naar het land waarvan zij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar zij 

haar gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er 

een risico bestaat dat de Bulgaarse autoriteiten haar zouden repatriëren naar het land waarvan zij 

verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar zij haar gewoonlijk verblijf heeft 

vooraleer is vastgesteld of zij al dan niet bescherming behoeft. De Bulgaarse autoriteiten zullen 

bovendien tenminste zeven (07) werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de overdracht 

van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. Op basis van bovenvermelde 

argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet aannemelijk maakt dat zij door 

overdracht aan Bulgarije 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. Een kopie van deze 

rapporten werd in bijlage toegevoegd aan het administratief dossier van betrokkene. 

 

De betrokkene stelde voorts bij haar gehoor noch in België, noch elders in Europa familie te hebben. 

 

Gevraagd naar haar gezondheidstoestand, stelde de betrokkene geen gezondheidsproblemen te 

hebben maar wel een vermoeden te hebben dat ze zwanger is. Zoals eerder opgemerkt bracht de 

betrokkene noch bij haar gehoor, noch na het gehoor enig begin van bewijs naar voren, teneinde aan te 

tonen dat ze effectief zwanger is, noch bracht de betrokkene attesten of andere elementen aan die 

aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid een overdracht aan Bulgarije zouden 

verhinderen, of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM. 

 

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

aannemelijk maakt dat zij door een overdracht aan Bulgarije een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden, die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

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 Bulgaarse 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. 

 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 7 (zeven) dagen en dient zij zich aan te bieden bij de 

bevoegde Bulgaarse instanties
(4)

.” 

 

2. Over de rechtspleging 
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De raadsvrouw van verzoekster heeft ter zitting een “aanvullende nota met opmerkingen” neergelegd. 

Hierin worden extra argumenten ontwikkeld in het licht van artikel 8 van het EVRM en 17 van de Dublin 

III Verordening waarom verzoekster niet naar Bulgarije mag worden overgedragen nu zij ondertussen 

moeder werd van een kind dat werd erkend door de Belgische vader met wie ze een relatie heeft. Ze 

stipt aan dat een procedure gezinshereniging lopende is.  

 

Allereerst dient te worden benadrukt dat de procedure voor de Raad essentieel schriftelijk is (artikel 

39/60 van de Vreemdelingenwet), waarbij de regelgeving uitdrukkelijk de proceduregeschriften bepaalt 

welke in het raam van een geding voor de Raad kunnen/moeten worden ingediend. Te dezen voorzien 

de Vreemdelingenwet noch het PR RvV dat de verzoekende partij die voor de Raad een beroep instelt 

een aanvullende nota met opmerkingen kan indienen buiten de specifieke context van artikel 39/76 van 

de Vreemdelingenwet dat betrekking heeft op het voorleggen van nieuwe elementen in de procedure 

gericht tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Dit 

stuk wordt uit de debatten geweerd. 

 

Ten overvloede zal infra hoe dan ook blijken dat de Raad vaststelt dat de termijn voor overdracht aan 

Bulgarije, zoals neergelegd in artikel 29, lid 1 en lid 2 van de Dublin III Verordening ruimschoots is 

verstreken en derhalve België verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek tot internationale 

bescherming van verzoekster. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter zitting werpt de Raad ambtshalve op dat de termijn voor overdracht zoals bepaald in artikel 29, lid 1 

van de Dublin III Verordening is verstreken, zowel de termijn van zes maanden, als de eventuele termijn 

van 18 maanden mocht verweerder van oordeel zijn dat er sprake is van onderduiken, dermate dat 

conform artikel 29, lid 2 België verantwoordelijk is geworden voor de behandeling van het verzoek tot 

internationale bescherming. 

 

Verweerder stelt dat deze termijnen een probleem vormen en stelt dat de essentie om te beantwoorden 

aan de Dublinovereenkomst is dat de betrokken verzoekende partij de gelegenheid dient gehad te 

hebben om binnen een redelijke termijn een uitspraak te krijgen over haar beroep tegen haar 

overdracht. Zij stelt dat uit een samenlezing van artikel 29, 1 iuncto artikel 27,3 van de Dublin III 

Verordening blijkt dat de termijnen van 6, 12 of 18 maanden beginnen te lopen na uitspraak van de 

Raad ten gronde over dit beroep in het kader van de gewone schorsings- en annulatieprocedure ofwel 

na het arrest in de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid, die van rechtswege een schorsende 

werking heeft. Dit omdat het volstaat dat conform artikel 27, lid 3, c van de Dublin III Verordening 

verzoekster de gelegenheid heeft om via de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige 

maatregelen te vorderen teneinde de versnelde behandeling van het schorsingsverzoek te bekomen en 

deze procedure, indien ze wordt aangewend, schorsend is. 

Verzoekster is het hier niet mee eens en stelt dat de gewone schorsings- en annulatieprocedure geen 

automatisch schorsende werking heeft in de Belgische regelgeving en dus de beslissing uitvoerbaar is 

en niets de overdracht in de weg staat. Zij stelt dat het standpunt van verweerder hypothetisch is en dat 

de regels aangaande de overdrachttermijn in de Dublinverordening buiten spel gezet worden. Ze stipt 

aan dat de termijn van 6 maanden een redelijke termijn inhoudt en dat ofwel de behandeling van het 

beschermingsverzoek in België plaatsvindt ofwel er een overdracht komt. Ondanks het feit dat er geen 

vasthouding is geweest zoals in casu, zou volgens verweerder de termijn niet beginnen lopen terwijl 

nochtans aan de verzoeker de schorsingsprocedure via uiterst dringende noodzakelijkheid met 

eventuele schorsing wordt onthouden. In zo’n situatie moet als startpunt de datum van akkoord worden 

genomen. Tussen de partijen bestaat eveneens discussie of verzoekster al dan niet ondergedoken was. 

 

 

Artikel 29, lid 1 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 

 

“1. De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig 

het nationale recht van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, overgedragen 

van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiterlijk 

binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere lidstaat om 

de betrokkene over of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft. […] 

2. Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de 

verplichting voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te 
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vervallen, en gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht 

wegens gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal 

één jaar worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.” 

 

Uit lid 1 van het voormelde artikel 29 blijkt dat er twee situaties worden beoogd om het 

aanvangsmoment van de termijn voor overdracht te bepalen, met name van zodra praktisch mogelijk en 

uiterlijk binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere 

lidstaat om betrokkene over of terug te nemen, (waarbij evenwel niet wordt verduidelijkt of men hierbij 

de datum van het uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord als uitgangspunt dient te nemen als beiden zich 

hebben voorgedaan), of van zodra praktisch mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden 

vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 

3, opschortende werking heeft.  

 

Artikel 27, lid 3 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 

 

“Voor een beroep of een bezwaar tegen het overdrachtsbesluit bepalen de lidstaten in hun nationale 

recht dat:  

a) het beroep of het bezwaar de betrokkene het recht verleent om in afwachting van de uitkomst van het 

beroep of het bezwaar in de betrokken lidstaat te blijven, of  

b) de overdracht automatisch wordt opgeschort en dat dergelijke opschorting verstrijkt na een bepaalde 

redelijke termijn, binnen welke een rechterlijke instantie na nauwkeurige en zorgvuldige bestudering van 

het verzoek een beslissing heeft genomen of een beroep of bezwaar al dan niet opschortende werking 

heeft, of  

c) de betrokkene de gelegenheid heeft om binnen een redelijke termijn een rechterlijke instantie te 

verzoeken de uitvoering van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van het 

beroep of het bezwaar. De lidstaten zorgen ervoor dat er een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikbaar is 

door de overdracht op te schorten totdat de beslissing over het eerste opschortingsverzoek wordt 

gegeven. Beslissingen over het al dan niet opschorten van de uitvoering van het overdrachtsbesluit 

worden gegeven binnen een redelijke termijn die evenwel een nauwkeurige en zorgvuldige bestudering 

van het opschortingsverzoek mogelijk maakt. Een beslissing om de uitvoering van het 

overdrachtsbesluit niet op te schorten wordt gemotiveerd.” 

 

Artikel 29, lid 1 van de Dublin III Verordening stemt grotendeels overeen met artikel 20, lid 1, d van de 

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek 

dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend (hierna verkort de 

Dublin II Verordening – zie concordantietabel Dublin III Verordening). 

 

De interpretatie van artikel 20, lid 1, d van de Dublin II Verordening, en meer bepaald de vraag naar het 

precieze aanvangsmoment voor de termijn van zes maanden, werd voorgelegd aan het Hof van Justitie 

dat hieromtrent uitspraak deed in het arrest C- 19/08 van 29 januari 2009, Migrationverket/Petrosian.  

 

Volgens punt 40 van het arrest ligt het doel van de termijn van zes maanden in het feit beide betrokken 

lidstaten in staat te stellen overleg te plegen over de totstandkoming van de overdracht en meer in het 

bijzonder de verzoekende lidstaat in staat te stellen de wijze waarop de overdracht zal plaatsvinden te 

regelen, daar deze geschiedt volgens de nationale wetgeving van deze laatste lidstaat. Uit punt 41 blijkt 

dat in de oorspronkelijke (eerste) Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de 

Europese Gemeenschappen werd ingediend, ondertekend te Dublin op 15 juni 1990 de 

overdrachttermijn maar een maand bedroeg en men juist om rekening te houden met praktische 

problemen die zich voordeden, de termijn in de Dublin II Verordening op 6 maanden heeft gebracht. 

Deze principiële termijn van zes maanden, met uitzonderingen voor de situatie van gevangenzetting of 

onderduiken, werd behouden in de Dublin III Verordening. Volgens punt 44 acht het Hof van Justitie het 

belangrijk dat zowel in de situatie dat het beroep geen schorsende werking heeft, als in de situatie dat 

een beroep wel schorsende werking heeft, de lidstaten in beide situaties over een effectieve termijn 

beschikken van zes maanden, die zij worden geacht volledig te benutten voor het regelen van de 

technische afhandeling van de overdracht. Het Hof van Justitie concludeert dat “artikel 20, lid 1, sub d, 

en lid 2 van de Dublin II Verordening aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de wettelijke regeling 

van de verzoekende lidstaat voorziet in opschortende werking van een beroep, de termijn voor 

tenuitvoerlegging van de overdracht niet reeds aanvangt met de voorlopige beslissing van de rechter 

om het in gang zetten van de overdrachtprocedure op te schorten, maar pas met de beslissing van de 
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rechter over de gegrondheid van de procedure, die aan het in gang zetten van de overdracht nier meer 

in de weg kan staan (eigen benadrukken).”  

 

Kernvraag die zich in casu opwerpt, is bijgevolg hoe de bewoordingen die betrekking hebben op de 

tweede situatie en die luiden als volgt “of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft” moeten worden 

geïnterpreteerd. Of nog in de Franse tekst “ou de la décision définitive sur le recours ou la révision 

lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.” Met andere woorden 

stelt zich de vraag of hieronder in casu moet worden begrepen dat het loutere feit dat conform artikel 27, 

lid 3, c van de Dublin III Verordening verzoekster de theoretische gelegenheid heeft om via de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen teneinde de 

versnelde behandeling van het schorsingsverzoek te bekomen, volstaat om te stellen dat de termijn van 

zes, twaalf of achttien maanden pas begint te lopen vanaf de beslissing van de Raad over het 

annulatieberoep ten gronde.  

 

In casu wordt niet betwist dat er nooit een beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingesteld, 

laat staan een beroep waarin via uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen werden 

toegekend waarbij de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel werd geschorst. Er wordt 

evenmin betwist dat artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel, die steeds vervat zit in een bijlage 26quater, imminent dient te zijn alvorens kan 

verzocht worden het schorsingsverzoek zo snel mogelijk te behandelen. Bijgevolg is de tweede situatie 

zoals voorzien in artikel 29, lid 1 van de Dublin III Verordening niet van toepassing en valt men terug op 

de eerste situatie en begint in casu de termijn van zes, twaalf of achttien maanden te lopen vanaf de 

aanvaarding van het verzoek door Bulgarije om verzoekster terug te nemen. Nu het akkoord werd 

ingewilligd door de Bulgaarse autoriteiten op 15 april 2014 en eveneens rekening houdend met het 

bepaalde in artikel 42 van de Dublin III Verordening, was ter zitting van 13 januari 2016 niet enkel de 

zes maanden termijn, maar eveneens de termijn van 12 of 18 maanden verstreken, dermate dat de 

discussie tussen de partijen of verzoekster al dan niet was ondergedoken in casu irrelevant is, en is 

overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de Dublin III Verordening België verantwoordelijk voor het 

onderzoek van het verzoek tot internationale bescherming. 

 

De Raad stipt echter aan dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts 

beroepen voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde 

bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt 

dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van 

State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad 

van State. 4 Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure). Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie 

o.a. RvS 31 maart 1994, nr. 46.816) blijkt dat het belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet 

zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak 

dient te doen. 

 

De Raad stelt bijgevolg vast dat verzoekster niet meer getuigt van het rechtens vereiste actueel belang 

bij het aanvechten van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

aangezien België verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek tot internationale 

bescherming ingediend op 21 april 2015 (RvS 10 maart 2006, nr. 156.200; RvS 8 mei 2006, nr. 158.404; 

RvS 7 september 2004, nr. 134.640). 

 

Het beroep tot nietigverklaring is, gelet op het ontbreken van het vereiste actueel belang, niet 

ontvankelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte debatten 
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Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

Enig artikel  

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C.HEIRBRANT A. MAES 

 


