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 nr. 174 471 van 12 september 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 18 april 2016 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 17 maart 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 arrest nr. 173 569 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 25 augustus 2016 

waarbij de debatten worden heropend en de partijen opgeroepen worden om te verschijnen op de 

openbare terechtzitting van 8 september 2016 om 14 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, geboren te C. op […]1995. 

 

Op 2 oktober 2015 diende verzoekster een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken, 

verklarend op 27 september 2015 het Rijk te zijn binnengekomen. 

 

Uit nazicht van de vingerafdrukken in de Eurodac-database bleek dat verzoekster op 20 maart 2015 een 

visum aanvroeg bij de Portugese consulaire diensten in Luanda (Angola) en dat het visum werd 

verstrekt op 27 maart 2015. Het visum was geldig voor 14 dagen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Uit het leeftijdsonderzoek dat werd uitgevoerd door het UZ Antwerpen op 12 oktober 2015 is gebleken 

dat verzoekster meer dan 18 jaar oud is. 

 

Op 3 december 2015 dienden de Belgische autoriteiten een verzoek tot overname in bij Portugal, op 

grond van artikel 12(4) Dublin III Verordening. 

 

Op 29 januari 2016 meldden de Portugese overheden dat zij instemden met het verzoek tot overname, 

op grond van artikel 12 (4) Dublin III Verordening. 

 

Op 1 februari 2016 werd verzoekster gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken 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 17 maart 2016 besliste de gemachtigde tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

Dit is de 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(1), die verklaart te heten(1): 

 

naam : M. F. 

voornaam : C. M. 

geboortedatum: […]1995 

geboorteplaats: C. 

nationaliteit: Angola 

 

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 Portugal 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 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene vroeg op 02.10.2015 asiel in België. Wat haar identiteits- en reisdocumenten betreft, 

legde de betrokkene haar identiteitskaart en een kopie van haar Cédula Pessoal. 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de betrokkene op 20.03.2015 een visum aanvroeg bij de 

Portugese consulaire diensten in Luanda (Angola) en dat het visum werd verstrekt op 27.03.2015, 

geldig voor 14 dagen. De betrokkene verklaarde aanvankelijk een niet-begeleide minderjarige 

asielzoeker te zijn, maar nadat de Belgische autoriteiten gerede twijfel uitten over de leeftijd van de 

betrokkene, werd op 12.10.2015 door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Radiologie, een 

medisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de betrokkene al dan niet jonger is dan 18 jaar. Uit dit 

leeftijdsonderzoek werd besloten dat de betrokkene met een redelijke wetenschappelijke zekerheid op 

12.10.2015 een leeftijd had ouder dan 18 jaar, waarbij 20,8 jaar met een standaarddeviatie van een 2,5 

jaar een goede schatting is. 

Dientengevolge werd de betrokkene, van Angolese nationaliteit, op 01.02.2016 uitgenodigd voor een 

verhoor. Tijdens dit verhoor verklaarde de betrokkene dat zij Cabinda (Angola) ergens in 2014 met een 

boot verliet om naar Luanda (Angola) te reizen en daar tot 26.09.2015 te verblijven. Ze verklaarde daar 

van januari tot augustus 2015 te zijn vastgehouden en op 26.09.2015 met het vliegtuig naar België te 

zijn gereisd. Daar diende de betrokkene op 02.10.2015 een asielaanvraag in. 

Op 03.12.2015 werd een verzoek voor de overname van de betrokkene gericht aan de Portugese 

instanties, die op 29.01.2016 instemden met de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene 

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

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

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

redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat 
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rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat de keuze voor België bij de smokkelaar lag. Ze verklaarde 

dat toen ze Angola verliet, ze geen bestemming had. De betrokkene gaf tijdens haar verhoor aan 

bezwaar te hebben tegen een overdracht aan Portugal omdat ze er geen familie heeft en graag asiel 

zou willen vragen in België. 

Wat de door de betrokkene geuite wens in België te kunnen blijven betreft, wijzen we er op dat in 

Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de 

asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat of loutere 

wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven zijn dan ook onvoldoende grond voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene stelde tijdens haar verhoor een in België verblijvende grootvader te hebben. Ze gaf aan 

dat haar grootvader, MP genaamd, ongeveer 70 jaar is en in Etterbeek woont. Uit nazicht van het 

dossier van de betrokkene is gebleken dat de man waarvan sprake is geboren is op 29.02.1944 en de 

Belgische nationaliteit bezit. 

Betreffende het verblijf in België van de grootvader van de betrokkene 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 grootvader van de betrokkene 

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 - de artikels 16(1), 17(1) en 17(2)- 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 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. 

We merken op dat de grootvader van de betrokkene niet onder het toepassingsgebied van de 

voormelde artikels vallen. Bovendien gaf de betrokkene expliciet aan niet voor haar te kunnen instaan, 

waardoor we kunnen concluderen dat deze niet in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen. 

Bovendien zijn we niet in het bezit van een schriftelijke verklaring dat zij dit beide wensen. 

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

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

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

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

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

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

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

die context dat in 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 

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 
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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 ze door een overdracht aan Portugal 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. We wijzen er op dat de betrokkene verklaarde dat ze niet in 

Portugal heeft verbleven en geen verdere elementen aanhaalde die zouden wijzen op een reëel risico 

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

artikel 4 van het EU-Handvest in geval van overdracht aan Portugal.  

Portugal 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 

Portugal het beginsel van nonrefoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit 

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Portugal 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 Portugese 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 2011/95/EU en 

2013/32/EU niet zouden respecteren. Portugal kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor 

beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

Portugal 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 Portugal impliceert dat de 

betrokkene na overdracht in Portugal een asielaanvraag kan indienen indien ze dat wenst en ze in haar 

hoedanigheid van asielzoeker de door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. De 

Portugese instanties zullen haar asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar 

haar land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van haar asielaanvraag. De 

betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Portugal in haar hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming. 

De Portugese autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de 

overdracht van betrokkene. 

Verder zijn we van oordeel dat het feit dat in Portugal, 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 Portugal 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 mogelijk opmerkingen kunnen worden gemaakt 

betreffende de opvang en behandeling van asielzoekers in Portugal is volgens ons niet zwaarwichtig 

genoeg om tot dit besluit te komen. 

Wat haar gezondheidstoestand betreft, gaf de betrokkene enkel aan niet over bestaansmiddelen te 

beschikken. 

Ze maakte geen gewag van gezondheidsproblemen. Verder wijzen we er op dat de betrokkene in het 

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

stellen dat redenen betreffende haar gezondheid een overdracht zou verhinderen of dat de betrokkene 

bij overdracht aan Portugal 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. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene in haar hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming in Portugal niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. 

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

aannemelijk maakt dat ze door overdracht aan Portugal 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 Portugese 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 
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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 Portugese autoriteiten (4).” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad herhaalt zoals supra gesteld dat de Bulgaarse instanties op 7 februari 2016 instemden met de 

terugname van verzoeker.  

 

In casu dient derhalve rekening gehouden te worden met de bepalingen van artikel 29 van de Dublin III 

Verordening, dat luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 29, 2 van de Dublin III Verordening bepaalt verder: 

 

“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 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 de feiten blijkt dat de termijn van zes maanden reeds is verstreken, maar ter zitting van 8 september 

2016 legt verweerder een communicatie van de cel Dublin van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de 

cel Dublin van Portugal voor van 2 juni 2016 waarin verweerder meedeelt dat de termijn werd verlengd 

tot 18 maanden nu verzoekster is ondergedoken. Ter zitting betwist de raadsvrouw van verzoekster niet 

dat haar cliënte is ondergedoken, ze bevestigt het onderduiken uitdrukkelijk.  

 

Bijgevolg stelt de Raad vast dat het gegeven dat verzoekster zou ondergedoken zijn, niet wordt betwist 

door de partijen en bijgevolg de maximale termijn voor overdracht tot 18 maanden werd verlengd. Thans 

is deze termijn niet verstreken zodat de bestreden beslissing nog steeds kan worden uitgevoerd en 

verzoekster haar belang bij onderhavig beroep behoudt.  

 

Het beroep is ontvankelijk.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In haar enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 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 verkort het EVRM), van artikel 9 

van de Dublin III Verordening en van de materiële motiveringsverplichting. 

 

Zij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“lI.1.1. In de bestreden beslissing valt te lezen: Tijdens het verhoor werd aan betrokkene gevraagd 

vanwege welke specifieke reden(en) zij besloot asiel te vragen in België, of zij met betrekking tot de 

omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een 

overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat de keuze voor 

België bij de smokkelaar lag. Ze verklaarde dat toen ze Angola verliet, ze geen bestemming had. De 

betrokkene gaf tijdens haar verhoor aan bezwaar te hebben tegen een overdracht aan Portugal omdat 

ze er geen familie heeft en graag asiel zou willen vragen in België.” 

En 

In casu beperkt verwerende partij er zich toe te stellen dat de grootvader niet kan worden beschouwd 

als een “gezinslid” en geen schriftelijke verklaring te hebben dat beide wensen dat de verzoekende partij 

hier in België haar asielprocedure verder doorloopt. 
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ll.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

ll.1.3. Verzoekende partij is volgens de verwerende partij thans twintig jaar geworden en wordt aldus als 

meerderjarig beschouwd. Verzoekende partij zou volgens de verwerende partij niet langer beroep doen 

op artikel 9 en 11 van de Dublinverordening. 

“Wanneer een gezinslid van de verzoeker, ongeacht of het gezin reeds in het land van oorsprong was 

gevormd, als persoon die internationale bescherming geniet is toegelaten voor verblijf in een lidstaat, is 

deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, mits 

de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dat wensen.” 

Vooreerst heeft de grootvader van de verzoekende partij de Belgische nationaliteit, hetgeen nog verder 

gaat dan louter “internationale bescherming”. 

Dit is ook de reden waarom de verzoekende partij thans –na het betekenen van de Dublinbeslissing- 

zinnens is gezinshereniging met haar grootvader aan te vragen. 

II.1.4. Bovendien genoot verzoekende partij niet de bijstand van een advocaat tijdens het 

Dublininterview en verwerende partij heeft haar evenmin gewezen op het belang van een schriftelijke 

verklaring. 

Verwerende partij handelt dus niet correct wanneer zij stelt “Bovendien zijn we niet in het bezit van een 

schriftelijke verklaring dat zij dit beide wensen.” 

Minstens had ze de verzoekende partij hierop kunnen wijzen, a fortiori aangezien zij niet bij mocht 

worden gestaan door een raadsman tijdens dit interview. 

In die zin schendt de bestreden beslissing dan ook de materiële motiveringsverplichting en artikel 9 van 

de Dublin III-verordening. 

 

II.1.5. Bovendien, mocht artikel 9 van de Dublin III-verordening geen toepassing vinden, dan nog dient 

de verwerende partij rekening te houden met artikel 8 EVRM, dat soms een ruimere toepassing kent. 

Artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

“Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

II.1.6. De verzoekende partij is een jonge vrouw – die volgens de verwerende partij haar arts 21 jaar zou 

zijn hoewel haar paspoort en geboorteakte en verzoekende partij zelf stellen slechts 16 jaar te zijn. 

Sowieso staat het niet ter discussie dat verzoekende partij een jonge asielzoekster is, die in België 

Belgische familie heeft en dat zij alleenstaande is. 

Aan haar kwetsbaar profiel kan dus niet worden getwijfeld. Ook vermeldt de beslissing dat de 

verzoekende partij aangaf in België haar asielaanvraag te willen indienen, juist omwille van de 

aanwezigheid van haar familie alhier. II.1.7. Het is aldus zeer logisch dat verzoekende partij de steun 

van haar familie (Belgische grootvader en oom) zeer goed kan gebruiken. Uit de thans bestreden 

beslissing blijkt vooreerst niet dat verwerende partij rekening heeft gehouden met een eventuele 

schending van artikel 8 EVRM.” 

 

Verzoekster meent dat de gemachtigde er zich zou toe beperken te stellen dat de grootvader niet kan 

beschouwd worden als gezinslid en dat hij niet over een schriftelijke verklaring beschikt dat haar 

grootvader en zijzelf wensen dat verzoekster haar procedure in België doorloopt. Verzoekster definieert 

de materiële motiveringsplicht en citeert artikel 9 van de Dublin III Verordening. Ze stipt aan dat haar 

grootvader de Belgische nationaliteit heeft, hetgeen verder gaat dan louter internationale bescherming. 

Ze geeft eveneens aan de bedoeling te hebben gezinshereniging met haar grootvader aan te vragen. 

Wat betreft de vaststelling dat de gemachtigde niet in het bezit is van een verklaring dat zij wensen dat 

verzoekster haar asielaanvraag in België wordt behandeld, stelt ze verder dat zij geen bijstand van een 

advocaat heeft genoten tijdens het Dublininterview en zij niet werd ingelicht van het belang van een 
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schriftelijke verklaring. Daarom zou de bestreden beslissing artikel 9 van de Dublin III Verordening en de 

materiële motiveringsplicht schenden. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

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. 

 

De beoordeling van de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van de aangevoerde 

wetsbepaling. 

 

Artikel 9 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 

 

“Gezinsleden die internationale bescherming genieten. Wanneer een gezinslid van de verzoeker, 

ongeacht of het gezin reeds in het land van oorsprong was gevormd, als persoon die internationale 

bescherming geniet is toegelaten voor verblijf in een lidstaat, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming, mits de betrokkenen schriftelijk hebben 

verklaard dat zij dat wensen.” 

 

Uit eenvoudige lezing van dit artikel blijkt dat verzoekster zich niet dienstig op dit artikel kan beroepen. 

Zoals zij zelf aangeeft, is haar grootvader geen persoon die internationale bescherming geniet. De 

gemachtigde heeft dit correct vastgesteld in de bestreden beslissing. Het feit dat het bezitten van de 

Belgische nationaliteit inderdaad sterker is dan het hebben van een internationaal beschermingsstatuut 

houdt niet in dat de draagwijdte van artikel 9 van de Dublin III Verordening kan uitgebreid worden naar 

familieleden van personen die de nationaliteit hebben van het land waar het beschermingsverzoek is 

ingediend.  

 

Bovendien blijkt uit een zorgvuldige lezing van de bestreden beslissing dat het in de context van artikel 

16 en niet in het kader van artikel 9 van de Dublin III Verordening is, met name de bepaling die 

betrekking heeft op “afhankelijke personen”, dat de gemachtigde heeft gesteld dat er geen schriftelijke 

verklaring van instemming voorligt. Die schriftelijke verklaring heeft in de context van artikel 16 geen 

uitstaans met het feit dat de grootvader en verzoekster zouden wensen dat zij haar asielprocedure in 

België kan doorlopen. Artikel 16 van de Dublin III Verordening vereist dat indien er een 

afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de verzoeker en het kind, de broer, zus of ouder die wettig verblijft 

in een lidstaat, beiden worden verenigd maar dit onder de voorwaarde dat er in het herkomstland 

familiebanden bestonden, dat de persoon met wettig verblijf in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen of omgekeerd de verzoeker in staat is om voor een afhankelijke kind, de broer, zus of ouder te 

zorgen (cf. HvJ C-248/11, K. t. Bundesasylamt [2012]) en dat de betrokkenen schriftelijk verklaren dat zij 

dit wensen. De term “dit” slaat bijgevolg op het zorgen voor de afhankelijke persoon en het is in het 

kader van deze bepaling dat de gemachtigde dit in de bestreden beslissing heeft opgeworpen. De 

gemachtigde stelt hier dat hij niet enkel over geen schriftelijke verklaring beschikt maar zelfs dat 

verzoekster expliciet heeft aangegeven dat haar grootvader niet voor haar kan instaan. Deze verklaring 

blijkt uit de stukken van het administratief dossier. 

 

Waar verzoekster aanhaalt dat ze de bedoeling heeft een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, 

staat het haar vrij dit te doen, doch deze verklaring houdt geen verband met de thans aangevoerde 

schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 9 van de Dublin III Verordening.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de gemachtigde bij zijn beoordeling is uitgegaan van verkeerde 

feitelijke gegevens, of dat hij die niet correct heeft beoordeeld of dat hij op grond daarvan in 

onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

In het tweede onderdeel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Ze voert aan 

dat het niet ter discussie staat dat zij een jonge alleenstaande asielzoekster is die in België Belgische 

familie heeft en dat zij heeft aangegeven dat zij haar asielaanvraag in België heeft ingediend omwille 

van de aanwezigheid van haar familie. Aan haar kwetsbaar profiel zou niet getwijfeld kunnen worden. Zij 

acht het logisch dat zij de steun van haar Belgische grootvader en oom zeer goed kan gebruiken. Uit de 

bestreden beslissing zou niet blijken dat de gemachtigde met een eventuele schending van artikel 8 van 

het EVRM heeft rekening gehouden.  
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Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029) evenals op 

de Dublin III Verordening, is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden 

waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gezinsband tussen partners, alsook tussen 

ouders en minderjarige kinderen veronderstelt, ligt dat anders in de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen of grootouders en meerderjarige kleinkinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk 

(EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden) (In dezelfde zin EHRM 17 februari 2009, Onur v. VK; EHRM 23 juni 

2008, Maslov v. Austria; EHRM 23 september 2010 Boussara v. Frankrijk; EHRM 20 september 2011, 

AA v. UK).  

 

In casu heeft de gemachtigde heel duidelijk de afhankelijkheidsrelatie tussen de grootouder en 

verzoekster onderzocht en juist vastgesteld dat verzoekster heeft verklaard dat haar grootvader niet in 

staat is voor haar te zorgen. Verzoekster voert zelf ook niet meer aan dan het feit dat zij steun van haar 

familie zeer goed kan gebruiken, hetgeen op zich niet volstaat om een effectieve afhankelijkheidsrelatie 

aannemelijk te maken.  

 

In casu kan dan ook geen beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

tussen verzoekster en haar grootvader worden aangenomen. 

 

Bijkomend weze verduidelijkt dat een alleenstaande vrouw op zich niet per definitie als een kwetsbaar 

profiel wordt beschouwd. Conform artikel 21 van de Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming (herschikking) en artikel 20, 3 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van 

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en 

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking), is een alleenstaande vrouw niet 

opgenomen in de opsomming van kwetsbare personen. Ook al bevatten deze artikelen geen 
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exhaustieve opsomming, toch is het minstens een indicatie dat volgens deze artikelen minderjarigen, 

niet-begeleide minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 

ouders met minderjarige kinderen, slachtoffers van mensenhandel, personen met ernstige ziekten, 

personen met mentale stoornissen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan 

andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld, zoals 

slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking als kwetsbare personen worden beschouwd. Volgens 

de informatie in het administratief dossier en haar verklaringen is er geen indicatie dat verzoekster onder 

een van die categorieën valt. De Raad beschouwt verzoekster dan ook niet als iemand met een 

kwetsbaar profiel in tegenstelling tot wat zij in het verzoekschrift voorhoudt. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt niet. 

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is eveneens ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

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 twaalf september tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


