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 nr. 167 425 van 11 mei 2016 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 8 februari 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten van 8 januari 2016. 

 

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 4 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat KASONGO-D’HAEYER, die loco advocaat F. GELEYN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 5 oktober 2015 diende de verzoekende partij, samen met haar echtgenote, een asielaanvraag in 

België in. Vingerafdrukken onderzoek wees uit dat verzoeker op 1 juni 2015 een visum aanvroeg bij de 

Spaanse consulaire diensten in Koeweit en dat het visum werd verstrekt. 

 

Op 17 oktober 2015 werd aan de autoriteiten van Spanje een overnameverzoek gericht die het verzoek 

op 17 november 2015 afwezen. Op 26 november 2015 en 8 december 2015 werden de Spaanse 

autoriteiten verzocht hun weigering tot overname te herzien met toepassing van artikel 5.2 van 

Verordening 1560/2003. Op 21 december 2015 stemde de Spaanse autoriteiten in met het overname 

verzoek overeenkomstig artikel 12.4 van de Dublin-III-Verordening. 
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Op 8 januari 2015 nam de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de thans bestreden beslissing, waarvan de motivering 

luidt 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 : (...) 

voornaam : (...) 

geboortedatum : (...) alias (...) 

geboorteplaats : (...) 

nationaliteit: Soedan 

 

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 12(4) van 

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

De betrokkene, die verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten, vroeg op 01.06.2015 asiel in 

België samen met zijn echtgenote. Hij legde een rijbewijs van Soedan met nummer K320516, 

afgegeven op 08.06.2008, voor. 

Het onderzoek van de vingerafdrukken van de betrokkene bracht aan het licht dat de betrokkene op 

01.06.2015 een visum aanvroeg bij de Spaanse consulaire diensten te Koeweit en dat dat visum werd 

verstrekt. 

De betrokkene werd gehoord op 10.10.2015 en verklaarde dat hij op 06.06.2012 van Soedan naar Libië 

ging. Op 01.10.2015 vertrok hij met een boot vanuit Libië en reisde het grondgebied van de lidstaten 

binnen via Italië. Op 04.10.2015 verliet hij Italië en op 05.10.2015 kwam hij aan in België. De betrokkene 

werd geconfronteerd met de via het vingerafdrukkenonderzoek verkregen informatie, maar hield vol dat 

hij nooit een visum bij een ambassade van een Europees land aanvroeg. Hij voegde toe dat hij een 

paspoort had, maar dat verloor tijdens zijn verblijf in Libië. 

We merken op dat de echtgenote van de betrokkene op 08.12.2015 een paspoort van Soedan met 

nummer P00691362, afgegeven op 11.11.2012 en geldig tot 10.11.2017, voorlegde. Het paspoort is 

voorzien van Schengenvisum 009394668, afgegeven door de Spaanse consulaire diensten te Koeweit 

op 05.07.2015 en geldig voor een verblijf van dertig dagen tussen 31.07.2015 en 13.09.2015. Een 

stempel getuigt van de binnenkomst van de betrokkene via de luchthaven van Barcelona op 07.09.2015. 

De betrokkene legde die dag verschillende door de Franse immigratiediensten afgegeven documenten 

voor. Uit de documenten blijkt dat de betrokkene op 30.09.2015 werd aangetroffen in het Franse Lille als 

aankomende reiziger uit Spanje en op dat ogenblik in bezit was van een paspoort van Soedan, dat 

geldig was tot 10.03.2020 en was voorzien van een door de Spaanse instanties afgegeven 

Schengenvisum. Omdat het visum niet langer geldig was was de betrokkene vervolgens het voorwerp 

van een uitwijzingsbevel. Zijn paspoort werd naar eigen zeggen in beslag genomen door de Franse 

instanties. We benadrukken dat deze informatie de bovenvermelde op 10.10.2015 tijdens zijn verhoor 

afgelegde verklaringen compleet weerlegt. 

Op 17.10.2015 werd een verzoek voor de overname van de betrokkene gericht aan de Spaanse 

instanties, die ons verzoek op 17.11.2015 afwezen. 

Op 26.11.2015 en 08.12.2015 werden de Spaanse instanties verzocht hun weigering tot overname te 

herzien met toepassing van artikel 5(2) van Verordening 1560/2003. 

Op 21.12.2015 stemden ze in met de behandeling van de asielaanvragen van de betrokkene en zijn 

echtgenote met toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013. 

De betrokkene stelde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat het een veilig land. Hij zal in België 

naar eigen zeggen veilig zijn voor zijn belagers. Hij uitte verzet tegen een behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Spaanse instanties omdat hij graag in België wil blijven en Spanje niet zijn 

eindbestemming was. 

De betrokkene stelde op uitzondering van zijn echtgenote geen in België verblijvende familie te hebben. 

Hij maakte gewag van een in het Verenigd Koninkrijk verblijvende halfbroer en halfzus. 

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

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 
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asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

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

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

mechanismen werden vastgelegd om té bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker-werd uitgesloten. De 

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

te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule 

van Verordening 604/2013. 

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

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof 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 zijn 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 kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Het feit dat Spanje niet zijn eindbestemming was doet op geen enkele wijze afbreuk van de 

verantwoordelijkheid van Spanje. 

Betreffende de door de betrokkene geuite wens in België te kunnen blijven herhalen we dat Verordening 

604/2013 de criteria en de mechanismen vastlegt ter vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat, wat 

maakt dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt uitgesloten. De loutere wens in een bepaalde lidstaat 

te kunnen blijven is onvoldoende grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. 

Betreffende de in het VK verblijvende halfbroer en halfzus wijzen we er 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 het VK verblijvende halfbroer en halfzus kunnen 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. 

Spanje stemde in met ons verzoek voor de overname van de betrokkene met toepassing van artikel 

12(4) 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 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.  

In het rapport van Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado, ("Dublin II Regulation National Report- 

European networkfortechnical cooperation on the application of the Dublin II Regulation - Spain", 

20.06.2012) wordt duidelijk gesteld dat personen in wiens geval 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 en toegang tot gezondheidszorg (pagina 29, alinea 

1). Verder wordt in bovenvermeld rapport bevestigd dat alle verzoekers voor internationale bescherming 
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aanspraak kunnen maken op opvang (pagina 28, alinea 2). De Spaanse autoriteiten zullen tenminste 

drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene. 

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 

bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 20013/32/EU en 2011/95/EU, 

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

afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Spanje, net zoals in andere lidstaten, soms 

problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van 

asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Spanje worden overgedragen onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Het loutere feit dat bepaalde opmerkingen kunnen worden gemaakt 

betreffende de behandeling van immigranten in Spanje in de meest ruime zin en betreffende de opvang 

en behandeling van asielzoekers is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. 

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 3van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

De betrokkene stelde geen gezondheidsproblemen te kennen. We merken op dat de betrokkene in het 

kader van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te 

stellen dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden verhinderen of dat de 

betrokkene bij overdracht aan Spanje vanwege redenen van gezondheid risico zou lopen op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Bovendien zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene 

in Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. 

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, strijdig met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 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 12(4) van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

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

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

bij de bevoegde Spaanse instanties.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers halen in een enig middel een schending aan van artikel 3 en 17 van de Dublin-III-

Verordening, van artikel 3 en 13 EVRM, van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de EU, 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en 

vertrouwensbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt dat er tegenstrijdigheden zijn in de bestreden beslissing daar de bestreden beslissing 

vooreerst stelt dat hij op 1 juni 2015 asiel zou hebben aangevraagd in België en die dag eveneens een 

visumaanvraag bij de Spaanse consulaire diensten zou hebben ingediend in Koeweit. Hij vervolgt dat 

het hoogst onwaarschijnlijk is dat hij, indien hij op 1 juni 2015 een asielaanvraag in België zou hebben 

ingediend, hij pas op 10 oktober 2015 voor het eerst zou zijn verhoord door de Belgische asielinstanties 

met betrekking tot het vingerafdrukkenonderzoek. Hij stelt vervolgens niet te kunnen begrijpen hoe het 

mogelijk zou zijn om op 1 juni 2015 een asielaanvraag in te dienen terwijl hij pas op 5 oktober 2015 in 

België is aangekomen. Hij stelt ook nog zijn paspoort te zijn kwijtgeraakt, doch de verwerende partij 

schrijft in de bestreden beslissing: “We merken op dat de echtgenote van de betrokkene op 08.12.2015 

een paspoort van Soedan met nummer P00691362, afgegeven op 11.11.2012 en geldig tot 10.11.2017, 

voorlegde. Het paspoort is voorzien van Schengenvisum 009394668, afgegeven door de Spaanse 

consulaire diensten te Koeweit op 05.07.2015 en geldig voor een verblijf van dertig dagen tussen 

31.07.2015 en 13.09.2015. Een stempel getuigt van de binnenkomst van de betrokkene via de 

luchthaven van Barcelona op 07.09.2015.” Volgens verzoeker bevat de periode tussen 31 juli 2015 en 

13 september 2015 45 dagen en geen 30. 

 

2.2. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223 931). 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 12.4 van de 

Dublin-III-Verordening als haar juridische grondslag. Tevens bevat de beslissing een zeer omstandige 

motivering in feite. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt 

te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 
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derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

2.7. De Raad kan de verwerende partij volgen waar deze opwerpt op dat de passage uit de bestreden 

beslissing - volgens de welke verzoeker een asielaanvraag zou hebben ingediend op 1 juni 2015 - een 

“materiële misslag” betreft. De verwerende partij verwijst hiervoor naar de bijlage 26quater van 

verzoekers echtgenote en citeert hieruit de volgende zin: “De betrokkene die verklaarde de Soedanese 

nationaliteit te bezitten, vroeg op 5 oktober 2015 asiel in België samen met haar echtgenoot.”  

Ook uit de chronologie van de verschillende feitelijke gegevens blijkt duidelijk dat het om een materiële 

vergissing gaat. Alleen al het gegeven dat blijkens de bestreden beslissing verzoeker al op 1 juni 2015 

een asielaanvraag zou hebben ingediend terwijl hij pas op 5 oktober 2015 in België is aangekomen wijst 

hier ontegensprekelijk op. 

 

Bijgevolg is ook verzoekers grief dat het overnameverzoek aan de Spaanse autoriteiten conform artikel 

21.1 van de Dublin-III-Verordening laattijdig zou zijn gebeurd waardoor België verantwoordelijk zou zijn 

voor de behandeling van de asielaanvraag niet ernstig. Vooreerst geldt de verkorte termijn van twee 

maanden om een overnameverzoek in te dienen, zoals door verzoeker ten onrechte opgeworpen, enkel 

voor de in artikel 14 van de Dublin-III-Verordening vermelde categorieën van personen met name voor 

onderdanen van een derde land of een staatloze die het grondgebied van een lidstaat betreedt waar 

hij/zij niet visumplichtig is of zijn/haar verzoek om internationale bescherming indient in een andere 

lidstaat waar hij/zij evenmin visumplichtig is. In casu toont verzoeker niet aan niet visumplichtig te zijn 

noch voor wat Spanje betreft noch voor België zodat in deze de termijn van drie maanden zoals 

voorzien door artikel 21.1, eerste lid van de Dublin-III-verordening van toepassing is. Voorts kan worden 

vastgesteld dat verzoeker op 5 oktober 2015 asiel aanvroeg in België en het overnameverzoek 

gebeurde op 17 oktober 2015, hetgeen ruim binnen de door de Verordening voorziene termijn van drie 

maanden is.  

 

Verzoeker kan bijgevolg evenmin gevolgd worden waar hij stelt dat het visum door de Spaanse 

consulaire diensten werd afgeleverd op 1 juni 2014 en niet op 1 juni 2015 waardoor hij houder zou zijn 

van een meer dan zes maand verlopen visum, hij het grondgebied niet verlaten heeft met als gevolg dat 

de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming werd ingediend verantwoordelijk is. Uit het 

administratief dossier blijkt immers da t verzoeker in het bezit was van een Soedanees paspoort voorzien 

van een op 13 september 2015 verlopen Schengenvisum. 

 

2.8. Artikel 3 van het EVRM en het gelijkluidende artikel 4 van het Handvest bepalen het volgende: 

 

"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./België en Griekenland, § 218). 

 

2.9. 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, 

houdt de Raad zich aan de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) 

gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van 

slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende 

partij 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 de verzoekende partij 

(zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § § 128-129 en 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

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./België en Griekenland, §  359 in fine). 

 

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

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 
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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 (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/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 (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

  

2.10. In casu voert verzoeker aan dat de groep van asielzoekers in Spanje een groep zou uitmaken die 

systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte behandelingen hetgeen zich onder meer 

zou veruitwendigen in inadequate opvangomstandigheden, een gebrek aan toegang tot primaire 

gezondheidszorg, een ernstige risico op fysieke aanvallen, gebrekkige asielwetgeving, gebrekkige 

financiële steun, ernstige overbevolking in de opvangcentra en een gebrek aan toegang tot justitie. 

Verzoeker illustreert zijn betoog door te citeren uit een aantal algemene rapporten waaronder het 

rapport van de Verenigde Naties betreffende vormen van racisme, discriminatie en xenofobie van 6 juni 

2013 en het rapport van de Europese Commissaris voor de Mensenrechten van 9 oktober 2013 en het 

verwijzen naar enkel arresten van de Raad.  

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de arresten van de Raad in de continentale rechtstraditie geen 

precedentenwerking hebben. Verzoeker toont bovendien niet aan zich in een gelijkaardige situatie te 

bevinden. 

 

Vervolgens kan worden vastgesteld dat verzoeker op de vraag om welke specifieke redenen hij besloot 

een asielaanvraag in te dienen in België antwoordde dat hij hier asiel aanvroeg omdat het een veilig 

land is. Blijkens zijn verklaringen zou hij hier veilig zijn voor zijn belagers. Hij uitte verzet tegen een 

behandeling van zijn asielaanvraag door de Spaanse instanties omdat hij graag in België wil blijven en 

Spanje niet zijn eindbestemming was. Verzoeker maakte tijdens zijn gehoor echter geen gewag van 

concrete ervaringen, persoonlijke ondergane situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Spanje 

die door hem als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest werd ervaren. Verzoeker heeft geen concrete op zijn persoonlijke situatie 

betrokken feiten aangebracht (zie ook RvS 20 mei 2005, nr. 144 754).  

 

Inzake de schending van artikel 3 EVRM stelt de bestreden beslissing vast als volgt: “Spanje stemde in 

met ons verzoek voor de overname van de betrokkene met toepassing van artikel 12(4) 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 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.  

In het rapport van Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado, ("Dublin II Regulation National Report- 

European networkfortechnical cooperation on the application of the Dublin II Regulation - Spain", 

20.06.2012) wordt duidelijk gesteld dat personen in wiens geval 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 en toegang tot gezondheidszorg (pagina 29, alinea 

1). Verder wordt in bovenvermeld rapport bevestigd dat alle verzoekers voor internationale bescherming 

aanspraak kunnen maken op opvang (pagina 28, alinea 2). De Spaanse autoriteiten zullen tenminste 

drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene. 

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 20013/32/EU en 2011/95/EU, 

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

afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Spanje, net zoals in andere lidstaten, soms 

problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van 

asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Spanje worden overgedragen onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Het loutere feit dat bepaalde opmerkingen kunnen worden gemaakt 

betreffende de behandeling van immigranten in Spanje in de meest ruime zin en betreffende de opvang 

en behandeling van asielzoekers is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. 

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 3van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest.” 

 

Uit de in de door de bestreden beslissing aangehaalde rapporten blijkt bijgevolg dat asielzoekers in 

Spanje wel degelijk toegang hebben tot rechtsbijstand en gezondheidszorg. Ook hebben zij in alle fasen 

van de procedure recht op kosteloze juridische bijstand. In de rapporten wordt verder nog bevestigd dat 

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

De bestreden beslissing stelt tevens vast dat indien er in Spanje net als in andere EU-landen soms 

problemen voorkomen voor wat betreft de opvang en de begeleiding van asielzoekers, deze echter 

onvoldoende zwaarwichtig zijn om te besluiten dat ze zouden kunnen leiden tot een situatie van 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM.  

 

De door verzoeker geciteerde rapporten eveneens in bijlage bij zijn verzoekschrift (stukken B. 1 tot en 

met 9) die hij hoe dan ook nalaat op zijn persoonlijke situatie te betrekken, laten geenszins toe te 

besluiten dat er thans in Spanje fundamentele tekortkomingen zouden bestaan op het vlak van de 

asielprocedure of de opvangvoorzieningen zoals bedoeld in de rechtspraak van het Europese Hof van 

Justitie (HvJ 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State, nr. C-411/10, § 89). Uit het betoog van 

verzoeker kan niet worden besloten dat asielzoekers in Spanje een groep uitmaken die stelselmatig aan 

vernederende behandelingen zou worden blootgesteld in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

2.11. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 3 van het EVRM of van artikel 4 van het 

Handvest. Verzoekers tonen evenmin aan dat de beslissingen een schending uitmaken van artikel 17 

van de Dublin-III-Verordening. De bestreden beslissingen steunen op deugdelijke feitelijke en juridische 

overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoekers maken 

niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende 

zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en/of van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 



  

 

 

RvV X - Pagina 9 

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 elf mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER 

 

 


