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 nr. 176 430 van 18 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 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 16 maart 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

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 26 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 1 januari 1986. 

 

Op 20 augustus 2015 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  

 

Nazicht van de vingerafdrukken leerde dat haar vingerafdrukken genomen werden in Bulgarije, alwaar 

zij op 9 juli 2015 op illegale wijze de grens heeft overschreden.  
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Op 21 september 2015 en op 16 maart 2016 werd de verzoekende partij gehoord nopens de aan haar 

asielaanvraag ten grondslag liggende motieven en 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). Zij uit 

bezwaar tegen een overdracht aan Bulgarije.  

 

Op 27 oktober 2015 werd een verzoek tot terugname gericht aan de Bulgaarse autoriteiten.  

 

Dit verzoek tot terugname werd aanvaard op 17 december 2015, op grond van artikel 13.1 van de 

Dublin III Verordening.  

 

Op 16 maart 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna verkort de gemachtigde van de staatssecretaris) een 

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

de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

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

die verklaart te heten: 

 

naam : M. (...)  

voornaam : M. (...) 

geboortedatum : (...).1986  

geboorteplaats : Nawra  

nationaliteit : Afghanistan 

 

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 toekomt, met 

toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

De betrokkene, staatsburger van Afghanistan van Pashtoun afkomst, vroeg op 20.08.2015 asiel. Hij is 

niet in bezit van identiteits- of reisdocumenten. Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de betrokkene 

op 09.07.2015 de Bulgaarse grens op illegale wijze overschreed. 

De betrokkene werd een eerste keer gehoord op 21.09.2015 en kreeg een bijkomend verhoor op 

16.03.2016. Hij verklaarde dat hij Afghanistan ongeveer 2 maanden voor zijn aankomst in België verliet 

om met de auto naar Iran te reizen. Hij verklaarde daar 1 nacht op een voor hem onbekende plaats te 

zijn verbleven om daarna door te reizen naar Turkije. Hij verklaarde na een verblijf van 20 dagen in 

Sultanchapli het grondgebied van de Lidstaten op illegale wijze via Bulgarije te hebben betreden. Op 

09.07.2015 werden zijn vingerafdrukken om die reden in Bulgarije geregistreerd. De betrokkene 

verklaarde 2 dagen in het huis van de smokkelaar van in Sofia te zijn verbleven om daarna door te 

reizen via Servië en Hongarije om uiteindelijk in België aan te komen. In België diende de betrokkene op 

20.08.2015 een asielaanvraag in. 

Op 27.10.2015 werd een verzoek voor terugname gericht aan de Bulgaarse instanties, die op 

17.12.2015 met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek. 

Op 05.10.2015 meldde Meester J.V. (...) per mail haar tussenkomst in het dossier van betrokkene. 

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

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

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

rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat hij voor België koos omdat hij van mensen onderweg had 

gehoord dat de politie en de mensen in België goede mensen zijn. De betrokkene gaf tijdens zijn 

verhoor aan bezwaar te hebben tegen een overdracht aan Bulgarije, omdat het volgens hem geen goed 

land is om te blijven. Hij gaf aan dat de politie er zeer slecht is omdat ze er op mensen zouden slaan. Hij 

verklaarde dat hij zelf ook door een politieagent werd geslagen. 

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 
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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 grand voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene verklaarde geen in België of in andere Lidstaten verblijvende familieleden te hebben. 

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 ineen context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

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

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

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

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

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

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, 

wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke 

appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven 

kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

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

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

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

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

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele 

tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke 

lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op 

grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan 

Bulgarije 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 het UNHCR begin 2014 een aantal tekortkomingen in de procedures tot het 

bekomen van internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

detecteerde en daarop opriep tot het tijdelijk opschorten van overdrachten aan Bulgarije in het kader van 

Verordening 604/2013. We benadrukken dat het UNHCR de situatie verder evalueerde en zijn 

bevindingen weergaf in het rapport "Bulgaria as a country of Asylum. Observations on the Current 

Situation of Asylum in Bulgaria" (01.04.2014). Het UNHCR oordeelde dat op basis van deze nieuwe 

evaluatie een algemene opschorting van overdrachten aan Bulgarije niet langer gerechtvaardigd is. Het 

stelde onder meer een opmerkelijke verbetering vast van de leefomstandigheden in de opvangcentra ( 

pagina 7). Het UNHCR was verder van oordeel dat personen die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Bulgarije worden overgedragen na hun overdracht een asielaanvraag kunnen indienen, een reeds 

aangevatte asielprocedure kunnen verderzetten of een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Het UNHCR 

merkte tevens op dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgezet niet 

systematisch worden vastgehouden en dat de Bulgaarse autoriteiten een inhoudelijke beoordeling van 

de asielaanvraag garanderen indien dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het rapport stelde eveneens dat 

personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgedragen terecht kunnen in 

opvangcentra (pagina 13). In de meest recente "update" van het rapport van het mede door de 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" (lliana Savova, "Asylum Information Database. National Country Report - Bulgaria", up to 

date tot 30.09.2015) wordt gesteld dat er voor personen, die aan Bulgarije worden overgedragen onder 

de bepalingen van de "Dublin-verordening", in principe geen beletselen bestaan om (opnieuw) 

toegelaten te worden tot de procédure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 29, § 

4 : "Asylum seekers who are retumed from other Member States in principle do not have any obstacles 

to access the asylum procedure in Bulgaria upon their retum"). Of de Dublin-terugkeerder naar een 

opvangcentrum wordt gezonden of naar een detentiecentrum hangt af van de fase waarin de 
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asielprocedure zich bij het vertrek bevond. Indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen, maar 

de beschikking nog niet aan de vreemdeling werd uitgereikt voordat hij Bulgarije verliet volgt eveneens 

een verwijzing naar een opvangcentrum. Enkel indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen 

met een finale beslissing voordat de betrokkene Bulgarije verliet of werd afgegeven "in absentia" kan de 

Dublin-terugkeerder worden overgebracht naar een detentiecentrum. De Bulgaarse instanties stemden 

op 17.12.2015 in met de terugname van de betrokkene met toepassing van artikel 13(1) van 

Verordening 604/2013. Op basis van bovenvermelde informatie zijn we van oordeel dat er geen grond is 

om te besluiten dat de betrokkene na overdracht niet opnieuw zal worden toegelaten tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming indien hij dat wenst. De betrokkene zal gemachtigd 

zijn te verblijven in Bulgarije in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de 

door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. De Bulgaarse instanties zullen na overdracht van 

de betrokkene het onderzoek van zijn asielaanvraag kunnen hervatten indien de betrokkene dat wenst. 

Ze zullen de betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te 

verblijven in Bulgarije in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de 

wet voorziene bijstand en opvang 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 worden uitgegaan dat 

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

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Bulgaarse autoriteiten onderwerpen 

asielaanvragen aan een individueel onderzoek en kennen, net als België, 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 2011/95/EU en 

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

beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

De betrokkene stelde tijdens zijn verhoor dat hij in Bulgarije door de politie werd geslagen. Betreffende 

de vermeende slagen wensen we op te merken dat de betrokkene de omstandigheden van deze 

vermeende feiten niet verder duidt en geen elementen aanreikt die de vermeende feiten staven. De 

betrokkene laat in het ongewisse of het een eenmalig incident betrof of dat hij vaker werd geslagen. De 

betrokkene verklaarde 2 dagen in het huis van zijn smokkelaar in Sofia te zijn verbleven en dus niet in 

een opvangcentrum, waardoor we denken te mogen besluiten dat deze vermeende feiten zich 

afspeelden binnen de context van de grenscontrole, waar personen zich met alle macht pogen te 

onttrekken aan controle en registratie en snel willen verder trekken. Binnen deze context kan het gebruik 

van dwang in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Artikel 3 van het EVRM waarborgt het 

recht op onaantastbaarheid van het lichaam en de lichamelijke integriteit en het geweldsmonopolie van 

de politie staat in delicaat evenwicht met deze individuele grondrechten. Van de politie mag derhalve 

worden verwacht dat geweld slechts wordt toegepast binnen de grenzen van proportionaliteit, 

subsidiariteit en redelijkheid. Dit impliceert onder meer dat het gebruik van dwang of geweld evenredig 

moet zijn met het te bereiken doel -in het geval van de betrokkene wellicht de registratie van zijn 

vingerafdrukken aangezien hij in verband met dat aspect gewag maakte van dwang- en moet worden 

overwogen of het doel niet met een ander minder ingrijpend middel kan worden bereikt. Uit de 

verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten 

dat de bovenvermelde fundamentele beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en redelijkheid in het 

geval van de betrokkene door de Bulgaarse instanties met voeten werden getreden. Verder wijzen we er 

op dat de betrokkene, indien hij van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Bulgaarse 

instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en 

de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal 

te halen bij de bevoegde instanties. 

Zoals reeds opgemerkt riep het UNHCR in het rapport van april 2014 op tot omzichtigheid met 

betrekking tot de overdracht van personen die tot kwetsbare groepen behoren. De betrokkene is een in 

1986 geboren man wiens echtgenote en kinderen in Afghanistan verblijven. Tijdens zijn verhoor stelde 

de betrokkene enkele gezondheidsproblemen te kennen. Hij verklaarde dat af en toe als hij zijn mond 

opendoet zijn kaak blokkeert, dat zijn rechterbeen af en toe volledig verlamd is en hij niet kan bewegen 

en dat hij heel vaak koorts heeft. We wensen op te merken dat de betrokkene in het kader van zijn 

asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanvoerde 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 risico op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Op basis van 

de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden 
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besloten dat in het geval van de betrokkene sprake is van specifieke noden of van een situatie van 

uitgesproken kwetsbaarheid. 

We zijn ons er terdege van bewust dat het reeds geciteerde AIDA-rapport kritische kanttekeningen 

plaatst bij de condities in de opvangfaciliteiten en de kwaliteit van de geboden opvang in Bulgarije. 

Hieruit kan volgens ons worden afgeleid dat de opvangfaciliteiten en voorzieningen voor asielzoekers in 

Bulgarije op bepaalde onderdelen inderdaad tekort schieten, maar niet dat de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming in zijn algemeenheid dusdanig ernstige gebreken vertoont dat 

dient te worden besloten dat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het 

interstatelijk vertrouwensbeginsel. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende 

bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Bulgarije is volgens 

ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. Hieromtrent wensen we eveneens op te 

merken dat het UNHCR tot heden de staten, die gebonden zijn door de bepalingen van Verordening 

604/2013, niet adviseerde overdrachten aan Bulgarije in het kader van Verordening 604/2013 stop te 

zetten vanwege structurele tekortkomingen, die zouden leiden tot een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

aannemelijk maakt dat hij 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. 

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” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het 

voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding 

ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In wat als een eerste middel kan worden beschouwd, voert de verzoekende partij de schending 

aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. 

Zoals reeds vermeld, heeft verzoeker ernstige gezondheidsproblemen overgehouden aan de 

vervolgingen die hij heeft ondergaan in zijn land van herkomst: 

Niet alleen lijdt hij psychisch zwaar onder hetgeen hij heeft meegemaakt, hij ondervindt ook fysieke 

letsels. 

Zo blokkeert zijn kaak soms wanneer hij zijn mond opent of sluit. 

Af en toe verlamt ook zijn rechterbeen zodat hij niet meer kan bewegen. 

Tenslotte heeft verzoeker heel vaak last van koorts. 

2. 

In het kader van huidige procedure brengt verzoeker medische verslagen bij waaruit blijkt dat hij 

inderdaad ernstige gezondheidsproblemen heeft. 

Zo brengt verzoeker meerdere attesten bij van zijn psycholoog, de heer M. S. (...), die attesteert dat 

(stukken 3 en 4): 

- Verzoeker in een situatie van absolute wanhoop verkeert, 

- Verzoeker zichzelf op een levensgevaarlijke manier verwondt, 

- De situatie zeer verontrustend is, 

- Het noodzakelijk is dat verzoeker in een gekende, standvastige, vertrouwde omgeving verblijft, alwaar 

hij voldoende wordt ondersteund, 
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- Het noodzakelijk is dat verzoeker verder begeleid wordt. 

3. 

Ook de spoedarts, de heer J. E. (...), bij wie verzoeker zich op 25 maart 2016 aanbood, bevestigt dat 

verzoeker zich op een levensgevaarlijk manier verwondt (met het hoofd tegen de muur of de grond 

slaan, haren uittrekken, etc.) 

Vlak voor deze spoedinterventie had verzoeker, om reden van overplaatsing naar het centrum in 

Arendonk, zijn vertrouwde omgeving, opvangcentrum ‘Petit Château’ moeten verlaten. 

Naar aanleiding daarvan verloor verzoeker alle controle. 

4. 

Verzoeker heeft deze attesten nooit eerder getoond aan verweerster. 

Dit om reden dat hij er zich niet bewust van was dat deze attesten een bijdrage konden leveren aan zijn 

dossier. 

Dit weerhoudt Uw Raad echter niet om er alsnog rekening mee te houden in het kader van huidige 

procedure. 

5. 

In deze attesten wordt hoe dan ook uitdrukkelijk aangekaart dat een terugkeer naar Bulgarije absoluut 

tegenaangewezen is. 

De continuïteit van zijn behandeling zal dan immers worden gehypothekeerd. 

De negatieve gevolgen bij een eventuele terugkeer op de toestand van verzoeker wordt tevens 

uitdrukkelijk aangekaart. 

6. 

Duidelijk is dat verzoeker medisch niet in staat is om zich (op een gedwongen of vrijwillige manier) te 

verplaatsen naar Bulgarije om daar zijn asielaanvraag behandeld te zien. 

Verzoeker hiertoe toch dwingen, zou een schending uitmaken van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 

van het EU-handvest. 

Verzoeker heeft te kampen met een serieuze medische fysieke en mentale, psychische en 

psychologische aandoeningen die behandeld dient te worden. 

Hij krijgt nu reeds medicatie en deze zal hij moeten blijven innemen. 

Ook zijn psychologische behandeling is absoluut noodzakelijk en mag niet worden stopgezet. 

Zijn artsen schatten tenslotte het risico hoog in dat verzoeker zichzelf iets aandoet wanneer hij toch, 

tegen hun advies in, gedwongen zou worden om terug te keren naar Bulgarije. 

7. 

Een medische, psychotherapeutische en psychiatrische behandeling is noodzakelijk en die kan niet 

verzekerd worden in Bulgarije. 

Verzoeker verwijst naar de internationale rapporten, zelfs deze die worden aangehaald door 

verweerster. 

Zo is er het volgend advies van UNHCR (zie administratief dossier verweerster), aangehaald door 

verweerster in de bestreden beslissing. 

“UNHCR has today updated our guidance on the situation for refugees and asylum-seekers in Bulgaria. 

UNHCR is lifting the call for the temporary suspension of all Dublin transfers of asylumseekers to 

Bulgaria that we made in January this year. However, UNHCR notes that serious gaps in the system still 

remain, and that there may be reasons not to transfer certain groups or individuals, in particular those 

with specific needs or vulnerabilities. We encourage states to conduct individual assessments in these 

cases.” 

Verzoeker, gezien zijn onbetwistbare medische toestand (supra) en zijn nood aan behandeling 

(medicatie en psychotherapeutische behandeling), valt – in tegenstelling tot wat verweerster beweert - 

duidelijk onder de meer kwetsbare groep van asielzoekers. 

Verzoeker heeft immers specifieke essentiële behoeften waaraan Bulgarije niet kan voldoen, minstens 

waarvoor geen garanties worden gegeven. 

Toch legt verweerster het advies van UNHCR langs zich neer… 

Ook is er het AIDA-rapport (zie administratief dossier verweerster) waarop hieronder dieper zal worden 

ingegaan. 

Ook uit dit rapport blijkt duidelijk dat helemaal niet gegarandeerd is dat verzoeker adequate medische 

zorg zal krijgen in Bulgarije. 

Ook in die zin zou de effectieve terugname door Bulgarije een schending uitmaken van artikel 3 van het 

EVRM en artikel 4 van het EU-handvest.” 

 

3.1.2. In wat als een tweede middel kan worden beschouwd, voert de verzoekende partij de schending 

aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest. 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“1. 

Er zijn in Bulgarije verder onbetwistbaar systematische gebreken in de asielprocedure en opvang die 

een reëel risico van onmenselijke en vernederende behandeling met zich meebrengt. 

Het feit dat men lid is van de EU en door dezelfde internationale verdragen als België̈ is gebonden, 

betekent op zich absoluut niet dat verzoeker evenveel waarborgen in Bulgarije als in België̈ zou 

genieten. 

Uit algemene en openbare informatie van gezaghebbende bronnen blijkt dat het juridisch systeem en 

het asielbeleid in Bulgarije allesbehalve in overeenstemming is met de internationale 

minimumrechtsnormen, zoals voorgesteld door de verwerende partij. 

De impact van de grote instroom asielzoekers zal bovendien de situatie die nu al zo gebrekkig is, nog 

meer doen verergeren. 

Asielzoekers worden er opgesloten, slecht behandeld, krijgen geen of nauwelijks informatie, etc. Ze 

worden in feite aan hun lot overgelaten. 

Verzoeker terugsturen in dergelijke omstandigheden zou ontegensprekelijk een schending uitmaken van 

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

2. 

Daarbij moet worden benadrukt dat het vermoeden, waarop het systeem van de Dublin-IIIVerordening is 

gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de fundamentele rechten neergelegd 

in het EVRM zal eerbiedigen, niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

Zwitserland, par. 103). 

Dit vermoeden wordt volgens het Hof weerlegd wanneer, zoals de vaste rechtspraak luidt, er 

zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de betrokken asielzoeker bij 

verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling. 

Er moet een grondig en geïndividualiseerd onderzoek worden gevoerd naar de situatie van de 

betrokken persoon en de uitvoering van overdracht te schorsen indien een risico op onmenselijk 

behandeling is vastgesteld, aldus het EHRM (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

Zwitserland, § 104). 

Verder dient de Raad na te gaan of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de 

asielprocedure en de opvangomstandigheden voor asielzoekers in Bulgarije en in het licht van de 

specifieke situatie van de verzoeker, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij zal 

worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM bij een overdracht aan de 

Bulgaarse autoriteiten. 

3. 

Zoals reeds vermeld werd verzoeker in Bulgarije het slachtoffer van geweld door de Politie. Ook werd 

hem geld ontnomen door diezelfde Politie. 

Of het geweld werd aangewend in het kader van een grenscontrole, is niet van belang. 

Uit het feit dat in Bulgarije gewend wordt aangewend tegen asielzoekers, blijkt een structureler 

probleem. 

4. 

Ook het AIDA-rapport (zie administratief dossier verweerster) dat door verweerster wordt aangehaald is 

niet zo reuskleurig als verweerster tracht te doen uitschijnen. 

Uit dit rapport blijkt immers dat indien de asielaanvraag van verzoeker wordt aanzien als een 

meervoudige asielaanvraag (‘subsequent asylum application’) juridische bijstand niet is verzekerd (p. 

33) en een repatriëring niet uitgesloten is (p. 33). 

Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de asielaanvraag van verzoeker bij een terugkeer niet als 

een meervoudige aanvraag zou worden aanzien. 

Uit dit rapport blijkt tevens dat er geen mechanisme is om de kwetsbare personen te gaan identificeren 

en dat er geen garanties worden geboden (p. 33). 

Dat verzoeker behoort tot een kwetsbare groep gezien zijn ernstige medische aandoening, kwam 

hierboven reeds vast te staan. 

Indien er geen mechanismen zijn om deze te identificeren, waarop moet verzoeker dan rekenen om de 

behandeling te krijgen, om een diagnose te krijgen, om medicatie te krijgen, etc.?  

Bovendien blijkt uit dit rapport dat asielzoekers maar een beperkte toegang hebben tot de 

gezondheidszorg (p. 47) en dat getraumatiseerde asielzoekers geen beroep kunnen doen op 

gespecialiseerde behandeling (p. 47), welke voor verzoeker gezien zijn gezondheidstoestand, evenwel 

cruciaal is en deze dient verzekerd te worden. 

Daarnaast vermeldt het rapport tevens dat asielzoekers worden opgesloten (p. 49). 

Op pagina 50 worden de aanbevelingen van het Europees Committee voor de preventie van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) opgesomd. 
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Hieruit blijkt dat aan de aanbevelingen allesbehalve wordt tegemoetgekomen: Overbevolking, toegang 

tot licht, toiletten douches, hygiënische producten, moet allemaal beter; Hoeveelheid en de kwaliteit van 

het eten, moet beter; Toepasselijke en voldoende medicatie moet beschikbaar zijn; Slechte hygiënische 

condities, gebrek aan tolken, onvoldoende psychologische zorg .... 

Al deze gegevens zijn nog meer cruciaal voor verzoeker, gezien hij psychologische opvolging nodig 

heeft, gezien hij medicatie dient in te nemen, gezien hij over tolken moet kunnen beschikken wil een 

behandeling enig nut hebben, gezien zijn zelfmoordneigingen en zijn depressieve toestand .... (cfr. 

supra) 

Uit deze informatie blijkt dat Bulgarije absoluut niet voldoet aan de minimumnormen die verwacht wordt 

van een Europees land (artikel 3 van het EVRM (juncto artikel 13 van het EVRM) en artikel 4 van het 

EU-Handvest...), zeker niet voor asielzoekers met een extra kwetsbaar profiel. 

Een gewonden terugkeer van verzoeker naar Bulgarije zou dan ook ontegensprekelijk een schending 

inhouden van al deze rechtsnormen. 

5. 

Verweerster diende met al deze feiten en argumenten rekening te houden, wat zij niet heeft gedaan, 

minstens onvoldoende. 

Zij diende minstens om die redenen te oordelen dat België̈ de verantwoordelijke staat is, welke 

mogelijkheid zij steeds heeft, zoals onder meer bepaald in artikel 17 van de Dublin III Verordening. 

Door alsnog te hebben besloten tot weigering van verblijft, schendt verweerster duidelijk het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

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). 

Een en ander heeft verweerster duidelijk niet gedaan.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van artikel 3 EVRM en van artikel 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. 

Hij betoogt dat hij niet alleen psychisch zwaar lijdt onder datgene wat hij heeft meegemaakt, doch ook 

zou hij fysieke letsels hebben. Zij kaak zou soms blokkeren, zijn been zou bijna verlamd zijn en hij zou 

vaak last hebben van koorts. Bij zijn verzoekschrift zou hij hiervan medische attesten voegen. Hij zou 

zich op een levensgevaarlijke manier verwonden, waardoor hij het opvangcentrum ‘klein kasteeltje’ heeft 

moeten verlaten. Hij stelt dat hij die attesten nooit eerder heeft getoond aan de verwerende partij omdat 

hij zich er niet bewust van was dat die attesten een bijdragen konden leveren. In de attesten zou worden 

gesteld dat een terugkeer naar Bulgarije niet aangewezen is. Een medische, psychotherapeutische en 

psychiatrische behandeling zou noodzakelijk zijn en die zou niet kunnen worden verzekerd in Bulgarije. 

Uit het AIDA rapport zou niet blijken dat hij adequate zorgen zou kunnen krijgen. De algemene situatie 

in Bulgarije voor asielzoekers zou zeer slecht zijn. Hij zou verklaard hebben dat hij slachtoffer was van 

geweld door de politie. Er zou geen garantie zijn dat zijn aanvraag in Bulgarije niet aanzien zou worden 

als een meervoudige asielaanvraag. Uit de rapporten zou blijken dat asielzoekers worden opgesloten en 

dat er geen mechanisme is om kwetsbare personen te identificeren en dat er geen garanties worden 

geboden. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat 

de te verwachten gevolgen van de geplande overdracht werden onderzocht en dat het onderzoek 

specifiek werd gericht op de situatie van asielzoekers die in het kader van de Dublin III-Verordening 

naar Bulgarije worden overgedragen. In de beslissing werd immers m.b.t. de door verzoeker afgelegde 

verklaringen onder meer wat volgt gesteld: 

“(…) Betreffende de vermeende slagen wensen we op te merken dat de betrokkene de omstandigheden 

van deze vermeende feiten niet verder duidt en geen elementen aanreikt die de vermeende feiten 

staven. De betrokken laat in het ongewisse of het een eenmalig incident betrof of dat hij vaker werd 

geslagen. De betrokkene verklaarde 2 dagen in het huis van zijn smokkelaar in Sofia te zijn verbleven 

en dus niet in een opvangcentrum, waardoor we denke te mogen besluiten dat deze vermeende feiten 

zich afspeelden binnen de context van de grenscontrole, waar personen zich met alle macht pogen te 

onttrekken aan controle en registratie en snel willen verder trekken. Binnen deze context kan het gebruik 

van dwang in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. (…) Dit impliceert onder meer dat het 
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gebruik van dwang of geweld evenredig moet zijn met het te bereiken doel – in het geval van de 

betrokkene wellicht de registratie van zijn vingerafdrukken (…). Uit de verklaringen van de betrokkene 

en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten dat de bovenvermelde 

fundamentele beginselen van proportionaliteit,( …) in het geval van de betrokkene door de Bulgaarse 

instanties met de voeten werden getreden. Verder wijzen we erop dat de betrokkene, indien hij van 

oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Bulgaarse instanties, een klacht kon indienen bij de 

bevoegde instanties. (…) 

Hij verklaarde dat af en toe als hij zijn mond opendoet zijn kaak blokkeert, dat zijn rechterbeen af en toe 

volledig verlamd is en hij niet kan bewegen en dat hij heel vaak koorts heeft. We wensen op te merken 

dat de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanvoerde 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 risico op blootstelling 

aan omstandigheden die ene schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

EU-Handvest.(…)” 

Uit het Dublinverhoor blijkt dat verzoeker geen enkele elementen weergaf die wijzen op een gebrek in 

de behandeling door de Bulgaarse autoriteiten van de asielzoekers en een gebrek in de 

opvangstructuren. 

Uit de verhoren blijkt niet als zou verzoeker enige attesten hebben bijgevoegd die zijn verklaarde 

medische situatie zouden onderbouwen of staven. Verzoeker geeft zelf in zijn verzoekschrift toe dat hij 

de medische attesten voor het eerst voegt bij het verzoekschrift. De verwerende partij kan niet verweten 

worden niet te motiveren omtrent die elementen die haar niet ter kennis werden gebracht. Bovendien 

blijkt uit het administratief dossier dat per schrijven van 5 oktober 2015 mr. V.J. (...) haar tussenkomst 

meldde als raadsman van verzoeker. Verzoeker toont derhalve niet aan als zou hij niet in de 

mogelijkheid zijn geweest om via zijn raadsman de nodige medische attesten over te maken. 

Voor zover verzoeker thans bij zijn verzoekschrift medische attesten bijvoegt, dient te worden 

opgemerkt dat uit stuk 3 blijkt dat dr. S. (...) attesteerde dat verzoeker niet kan blijven in het ‘Klein 

Kasteeltje’. In stuk 4 wordt gesteld dat verzoeker opgevolgd moet worden en uit stuk 5 van het sint-Jan 

ziekenhuis blijkt dat er gedragsproblemen zijn, doch “pas de raisons psychiatriques d’hospitaliser le 

patient” (vrije vertaling: "geen psychiatrische redenen voor hospitalisatie). Uit voorgaande stukken kan 

prima facie geen tegenindicatie worden afgeleid voor een overdracht aan de Bulgaarse autoriteiten. 

Met zijn kritiek betreffende de meervoudige asielaanvraag, gaat verzoeker eraan voorbij dat hij geen 

asielaanvraag indiende bij de Bulgaarse autoriteiten, doch werden enkel zijn vingerafdrukken 

geregistreerd. Verzoeker toont niet aan op welk wijze zijn asielaanvraag in Bulgarije beschouwd kan 

worden als meervoudige asielaanvraag nu dit zijn eerste asielaanvraag zou betreffen. De Bulgaarse 

autoriteiten stemden immers op 21 december 2015 expliciet in met de overname van verzoeker op 

grond van artikel 13 (1) van de Dublin III Verordening dat luidt als volgt: 

“1. Wanneer is vastgesteld, aan de hand van bewijsmiddelen of indirect bewijs, zoals omschreven in de 

twee in artikel 22, lid 3, van deze verordening genoemde lijsten, inclusief de gegevens zoals bedoeld in 

Verordening (EU) nr. 603/2013, dat een verzoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft 

overschreden via het land, de zee of de lucht of komende vanuit een derde land, berust de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming bij die 

lidstaat. Die verantwoordelijkheid eindigt twaalf maanden na de datum waarop de illegale 

grensoverschrijding heeft plaatsgevonden.” 

In de bestreden beslissing werd vervolgens expliciet melding gemaakt van de algemene situatie in 

Bulgarije: 

In de meest recente “update” van het rapport van het mede door de European Council on Refugees and 

Exiles (EGCRE) – up to date tot 30.09.2015) wordt gesteld dat er voor personen, die aan Bulgarije 

worden overdragen onder de bepalingen van de Dublin-verordening”, in principe geen beletselen 

bestaan om (opnieuw) toegelaten te worden tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming (…) 

We zij ons er terdege van bewust dat het reeds geciteerde AIDA-rapport kritische kanttekeningen plaatst 

bij de condities in de opvangfaciliteiten (…). Hieruit kan volgens ons worden afgeleid dat de 

opvangfaciliteiten en voorzieningen voor asielzoekers in Bulgarije op bepaalde onderdelen inderdaad 

tekort schieten, maar niet dat de procedure (…) in zijn algemeenheid dusdanig ernstige breken vertoont 

dat dient te worden besloten dat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het 

interstatelijk vertrouwensbeginsel. (…)” 

Zoals reeds supra opgemerkt blijkt uit het administratief dossier blijkt dat de Bulgaarse autoriteiten 

expliciet hebben ingestemd met de overdracht van verzoeker bij toepassing van artikel 13 (1) van de 

Dublin III Verordening. Daar er ten aanzien van verzoeker nog geen beslissing inzake de asielprocedure 

in Bulgarije ter kennis werd gebracht omdat er nog geen asielaanvraag werd ingediend, zal verzoeker 
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overgedragen worden aan een opvangcentrum en niet aan een detentiecentrum. Verzoeker weerlegt die 

informatie niet. 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat er sprake zou zijn van algemene structurele 

tekortkomingen aangaande de opvang en de behandeling van asielzoekers. 

Verzoeker brengt geen concrete, op zijn individuele situatie betrokken feiten en omstandigheden aan die 

worden gestaafd en die aannemelijk zouden maken dat hij bij een overdracht aan Hongarije een reëel 

risico lopen te worden blootgesteld aan behandelingen in de zin van artikel 3 EVRM en van artikel 4 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

Voor zoveel als nodig, kan inzake artikel 3 EVRM tevens verwezen worden het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen met nr. 153.364 d.d. 25 september 2015 (zie http://www.rvv-

cce.be/nl/arr?search_arr=153364 ) en het arrest met nr. 153.793 van 1 oktober 2015. Ook in het recente 

arrest nr. 164.881 d.d. 29 maart 2016 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat gelet op 

de rapporten waarnaar verwezen werd in de bestreden beslissing, die dezelfde rapporten betreffen als 

waarnaar thans wordt verwezen, geen schending blijkt van artikel 3 EVRM. De Raad beoordeelde hierbij 

het risico op detentie gelet op het akkoord van de Bulgaarse autoriteiten op grond van artikel 18.1.b van 

de Dublin III Verordening. 

Tenslotte werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 26 april 2016, bij arrest nr. 166.568 in 

UDN procedure nog geoordeeld wat volgt: 

“(…) Aangezien verzoeker niet in het minst toelicht op welke wijze hij als zogenaamde ‘Dublin-

terugkeerder’ in handen zou kunnen vallen van de burgerwachten die zich ophouden aan de Bulgaarse-

Turkse grens, (…) kan dit onmogelijk worden aanzien als ene begin van bewijs dat hij bij zijn terugkeer 

naar Bulgarije als zogenaamde 'Dublin-returnee’ zou orden blootgesteld aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling. (…) De Raad merkt echt erop dat diegene die aanvoert dat hij een risico 

loopt op een onmenselijke of vernederende behandelingen zijn beweringen zal moeten staven met een 

begin van bewijs (…). Blijkens het administratief dossier voerder verzoeker tijdens het 'Dublin-gehoor’ 

aan dat hij onheus zou zijn behandeld door de Bulgaarse politie. In de beslissing werd echter benadrukt 

dat verzoeker “de vermeende feiten niet verder duidt” en deze niet staaft. Verzoeker lijkt inderdaad niet 

bij machte om details te verstrekken over het tijdstip en de plaats waar het politiegeweld zich voltrok. In 

de bestreden beslissing wordt dan ook terecht geconcludeerd dat deze feiten ‘zich afspeelde binnen de 

context van de grenscontrole, waar personen zich met alle macht pogen te onttrekken aan controle en 

registratie en snel willen verder trekken. Binnen deze context kan het gebruik van dwang in bepaalde 

omstandigheden gerechtvaardigd zijn.” 

(…) In haar nota met opmerkingen wijst de verwerende partij erop dat verzoeker geen blijk geeft van 

een kwetsbaar profiel aangezien hij een meerderjarige alleenstaande man is zonder specifieke 

gezondheidsklachten. In de bestreden beslissing wordt trouwens op basis van het advies van het 

UNCHR van 2014 dat een algemene opschorting van Dublin-overdrachten aan Bulgarije niet langer 

gerechtvaardigd is. Verzoeker slaagt er niet in om aan te tonen dat een transfer in zijn geval niet zou 

kunnen worden doorgevoerd. Er blijken dus geen hinderpalen te bestaan in de zin van artikel 3 van het 

EVRM die zich zouden verzetten tegen een overdracht aan Bulgarije.(…)” 

Een schending van de opgeworpen beginselen en bepalingen wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

3.3.1. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het 

Handvest, die inhoudelijk met elkaar overeenstemmen. Zij wijst op medische problemen waarvan zij 

stelt dat ze deze nooit eerder heeft aangebracht omdat zij zich er niet van bewust was dat deze een 

bijdrage konden leveren aan haar dossier. 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de verzoekende partij dient 

terug te keren naar Bulgarije, aangezien werd vastgesteld dat dit land bevoegd is voor de behandeling 

van haar asielaanvraag. Bulgarije, lidstaat van de Europese Unie, is een rechtsstaat, is partij bij het 

EVRM en de Vluchtelingenconventie en is bovendien gebonden door de Europese immigratie- en 

asielregelgeving. Op basis van het intracommunautaire vertrouwensbeginsel dient dan ook 

verondersteld te worden dat Bulgarije zijn verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien, zal 

nakomen. 

 

Het bestuur mag derhalve uitgaan van het vermoeden dat een beslissing die tot gevolg heeft dat een 

vreemdeling zich naar het betrokken land dient te begeven of naar dit land kan teruggeleid worden, 

geen aanleiding geeft tot problemen in verband met artikel 3 van het EVRM (zie ook J. VANDE 

LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 210). 
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Het voormelde vermoeden is weerlegbaar. Het is in principe aan de verzoekende partij om bewijzen aan 

te voeren die toelaten aan te tonen dat er ernstige gronden zijn om aan te nemen dat zij, indien de 

aangevochten maatregel zou worden uitgevoerd, zou worden blootgesteld aan een reëel risico te 

worden onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM (zie EHRM, N. v. 

Finland, 26 juli 2005, § 167). Indien dergelijke bewijzen worden aangevoerd, is het aan de regering om 

de bestaande twijfels hieromtrent weg te nemen (EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 77). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat de vreemdeling 

een reëel risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling loopt, houdt de Raad zich 

aan de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (hierna: het EHRM) 

gegeven aanwijzingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het EHRM heeft geoordeeld dat, om het 

bestaan van een risico op mishandelingen na te gaan, de te voorziene gevolgen van de verwijdering van 

de verzoekende partij naar het andere land 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 betrokkene 

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

EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 

1991, § 108 in fine). 

 

Wat de algemene situatie in een land betreft, heeft het EHRM vaak belang gehecht aan informatie zoals 

opgenomen in recente rapporten van onafhankelijke internationale mensenrechtenorganisaties, zoals 

Amnesty International of gouvernementele bronnen (zie ook bijvoorbeeld: EHRM, Moayad v. Duitsland, 

20 februari 2007, §§ 65-66; EHRM, Said v. Nederland, 5 juli 2005, § 54; EHRM, Müslim v. Turkije, 26 

april 2005, § 67 en EHRM, Chahal v. Verenigd Koninkrijk, 15 november 1996, §§ 99-100). Terzelfder tijd 

heeft het EHRM overwogen dat een loutere mogelijkheid op mishandelingen als gevolg van de onzekere 

situatie in een land, op zich geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie 

EHRM, Fatgan Katani e.a. v. Duitsland, 31 mei 2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 

30 oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het EHRM beschikt slechts een 

algemene situatie beschrijven, de concrete beweringen van de verzoekende partij in een bepaalde zaak 

moeten gestaafd worden door andere bewijsmiddelen (zie EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 

79; EHRM, Saadi v. Italië, 28 februari 2008, § 131; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167; EHRM, 

Müslim v. Turkije, 26 april 2005, § 68 en EHRM, Mamatkulov and Askarov v. Turkije, 4 februari 2005, § 

73). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt evenwel dat, uitzonderlijk, in de zaken waar de verzoekende 

partij beweert deel uit te maken van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan mishandelingen, 

de bescherming van artikel 3 van het EVRM kan aangewend worden wanneer de verzoekende partij 

aantoont dat er ernstige en zwaarwichtige redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat de 

desbetreffende praktijk bestaat en dat zij deel uitmaakt van die betrokken groep (zie EHRM, Saadi v. 

Italië, 28 februari 2008, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende 

partij het bestaan bewijst van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk situatie onderscheiden 

van deze van anderen, indien dit de bescherming geboden door artikel 3 van het EVRM zou uithollen. 

Dit zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en de beschikbare 

informatie over het land van bestemming met betrekking tot die betrokken groep (zie EHRM, Y. v. 

Rusland, 4 december 2008, § 80; EHRM, Salah Seekh v. Nederland, 23 mei 2007, § 148; EHRM, N. v. 

Finland, 26 juli 2005, § 167). 

 

Het bestaan van het risico moet worden beoordeeld in functie van de omstandigheden waarvan de 

verwerende partij kennis had of had moeten hebben ten tijde van de bestreden beslissing (cf. mutatis 

mutandis EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 81; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167; 

EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 107 en EHRM, Cruz Varas e.a. v. 

Zweden, 20 maart 1991, §§ 75-76). 

 

In voorliggende zaak vreest de verzoekende partij een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM 

omdat haar medische behandeling niet zou gegarandeerd worden in Bulgarije.  

 

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de verzoekende partij deze medische problematiek nooit 

eerder heeft gedocumenteerd voor het nemen van de bestreden beslissing. Zij geeft zelf aan dat zij dit 

niet heeft gedaan “om reden dat hij er zich niet bewust van was dat deze attesten een bijdrage konden 

leveren”. Zij kan de verwerende partij echter niet verwijten bij het nemen van de bestreden beslissing 

geen rekening te hebben gehouden met elementen die haar ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing niet in kennis werden gebracht. Bovendien geeft of toont zij niet aan in de onmogelijkheid te 
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zijn geweest haar medische problematiek ter kennis te brengen, terwijl redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat de verzoekende partij, die zich bovendien reeds voor het nemen van de bestreden 

beslissing liet bijstaan door een advocaat, alle elementen bijbrengt die haar zaak ondersteunen. 

Daarenboven dateren de medische attesten die zij in het kader van haar verzoekschrift toevoegt van na 

het nemen van de bestreden beslissing, zodat de bewering dat zij ze nooit eerder heeft getoond omdat 

zij zich er niet van bewust was dat zij een bijdrage konden leveren aan haar dossier inconsistent is. De 

op heden voorgelegde attesten bestonden immers nog niet. Voorts blijkt nergens uit het administratief 

dossier dat de verzoekende partij naar aanleiding van de verhoren enige medische problematiek heeft 

vermeld die een overdracht aan Bulgarije in de weg zou staan. Uit het administratief dossier blijkt dat zij 

op 20 augustus 2015 bij haar inschrijving niets antwoordde op de vraag “Heeft u iets te melden over uw 

gezondheidstoestand?”. Uit de verklaring bij DVZ van 21 september 2015 blijkt enkel dat zij antwoordde 

op de vraag “Hoe is uw gezondheidstoestand?”: “1) Af en toe als ik mijn mond opendoe, blokkeert mijn 

kaak. 2) Af en toe is mijn rechterbeen volledig verlamd. Ik kan het niet bewegen. 3) Ik heb heel vaak 

koorts.” Er dient te worden opgemerkt dat deze verklaring door geen enkel medisch stuk wordt 

ondersteund. Als specifieke reden waarom zij haar asielaanvraag in België wil indienen antwoordde ze 

slechts “De politie en de mensen van België zijn goede mensen. Dat heb ik gehoord van mensen 

onderweg.” Op de vraag of er redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of 

behandeling die haar verzet tegen de overdracht naar Bulgarije rechtvaardigen, gaf zij geenszins aan 

dat zij problemen voorzag aangaande de behandeling van haar medische aandoeningen, nu zij 

antwoordde “In Hongarije is er niets om te eten. De mensen daar gooiden eten naar ons alsof we 

honden waren. We kregen 1 stukje brood ter grootte van mijn handpalm voor 2 nachten. Er is geen 

plaats om te slapen. De mensen ginder slapen in parken en op straat. Ik ga liever hier dood dan naar 

ginder te gaan.” Naar aanleiding van het bijkomend verhoor in het kader van de Dublin overname van 

16 maart 2016 antwoordde zij op dezelfde vraag “Ja, ik wil niet terug naar Bulgarije omdat het geen 

goed land is om te blijven? De politie is ook zeer slecht want ze slaan op mensen. Ook ik werd door de 

politieagenten geslagen.” Nergens blijkt dat zij omwille van medische problemen specifiek naar België is 

gekomen nadat zij in Bulgarije het grondgebied van de EU binnenkwam, of dat er zich concrete 

problemen hebben gesteld in Bulgarije. Ten overvloede dient de Raad op te merken dat uit de aan het 

verzoekschrift toegevoegde attesten geenszins blijkt dat een overdracht naar Bulgarije problematisch 

zou zijn in het licht van artikel 3 van het EVRM. De verwerende partij merkt correct op in haar nota dat 

uit deze stukken geen tegenindicatie kan worden afgeleid voor een overdracht aan Bulgarije nu “Voor 

zover verzoeker thans bij zijn verzoekschrift medische attesten bijvoegt, dient te worden opgemerkt dat 

uit stuk 3 blijkt dat dr. S. (...) attesteerde dat verzoeker niet kan blijven in het ‘Klein Kasteeltje’. In stuk 4 

wordt gesteld dat verzoeker opgevolgd moet worden en uit stuk 5 van het sint-Jan ziekenhuis blijkt dat 

er gedragsproblemen zijn, doch “pas de raisons psychiatriques d’hospitaliser le patient” (vrije vertaling: 

"geen psychiatrische redenen voor hospitalisatie)”. 

 

Indien de verzoekende partij van oordeel is dat haar huidige gezondheidstoestand haar toch verhindert 

om naar Bulgarije te reizen en dat een terugkeer naar Bulgarije moet beschouwd worden als strijdig met 

artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest, dan komt het haar toe aan te tonen dat zij actueel 

ernstige medische problemen heeft en bewijzen aan te brengen dat haar ziekte haar verhindert te reizen 

of aannemelijk te maken dat in Bulgarije niet de nodige artsen en infrastructuur aanwezig zijn. de 

verzoekende partij blijft op al deze punten in gebreke. Zij beperkt zich immers tot de algemene bewering 

dat adequate medische zorg in Bulgarije niet is gegarandeerd, zonder dit te concretiseren of te staven. 

Evenmin toont zij aan tot een specifieke kwetsbare groep te behoren omwille van haar 

gezondheidstoestand, noch verduidelijkt zij aan welke “specifieke essentiële behoeften” Bulgarije niet 

zou kunnen voldoen. Waar zij verwijst naar het advies van UNHCR omtrent specifieke groepen van 

vluchtelingen, dient te worden herhaald dat zij niet aantoont tot een specifieke kwetsbare groep te 

behoren, en kan niet worden ingezien hoe de bestreden beslissing, waarin een individuele beoordeling 

wordt gemaakt van de situatie van de verzoekende partij, in strijd zou zijn met dit advies, dat de staten 

aanmoedigt individuele beoordelingen te maken. De verzoekende partij laat na aan te geven welke 

elementen door de verwerende partij niet zouden zijn betrokken in haar oordeel en geeft bovendien zelf 

toe medische attesten pas voor het eerst na het nemen van de bestreden beslissing kenbaar te hebben 

gemaakt, attesten die daarenboven dateren van na het nemen van de bestreden beslissing. De 

verwijzing naar het advies is dan ook niet dienstig.  

 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de beweringen van de verzoekende partij inzake haar gezondheidstoestand, nu zij 

hierover motiveert “We wensen op te merken dat de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag 

geen attesten of andere elementen aanvoerde die aanleiding geven te besluiten dat redenen van 

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

vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Op basis van de verklaringen van 

de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten dat in het geval 

van de betrokkene sprake is van specifieke noden of van een situatie van uitgesproken kwetsbaarheid.”  

 

De verzoekende partij gaat in het geheel niet in op deze motivering en laat na deze te weerleggen. Zij 

laat overigens na aan te tonen dat zij tot een specifieke kwetsbare groep behoort louter door het 

vermelden van enkele medische elementen, zoals bovendien reeds werd opgemerkt in de bestreden 

beslissing. Zij kan dan ook niet dienstig verwijzen naar pagina 47 en volgende van het AIDA rapport van 

oktober 2015 inzake Bulgarije voor zover zij doelt op de situatie van asielzoekers die behoren tot een 

kwetsbare groep in Bulgarije. Voorts kan op pagina 47 van dit rapport niet worden teruggevonden dat 

asielzoekers maar een beperkte toegang zouden hebben tot de gezondheidszorg en dat 

getraumatiseerde asielzoekers geen beroep kunnen doen op gespecialiseerde behandeling, los van de 

vaststelling dat zij niet aantoont getraumatiseerd te zijn. De Raad merkt op dat op genoemde bladzijde 

van het rapport wordt gedefinieerd wat wordt verstaan onder “vulnarable categories”, namelijk “children, 

pregnant women; the elderly; single parents, if accompanied by their children; people with disabilities; 

and those who have suffered severe forms of physical or psychological harm or sexual abuse”. Uit deze 

passage van het rapport blijkt ook enkel dat de opvang problemen oplevert bij meervoudige 

asielaanvragen, hetgeen in casu niet het geval is nu de verzoekende partij pas voor het eerst in België 

asiel heeft aangevraagd en dit overigens niet ontkent. Daargelaten de vaststelling dat de verzoekende 

partij niet aantoont onder een categorie van kwetsbare personen te vallen, blijkt uit bladzijde 48 van het 

genoemde AIDA rapport dat medicatie en voedsel wordt voorzien voor ernstige chronische 

aandoeningen.  

 

Met haar uiteenzetting toont de verzoekende partij geenszins een concreet en individueel risico aan 

waaruit kan afgeleid worden dat zij dreigt te worden onderworpen aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM in Bulgarije. De Raad benadrukt dat de 

bewijslast hiertoe nochtans ligt bij de verzoekende partij. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Wat betreft de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest, kan in 

de eerste plaats worden verwezen naar punt 3.3.1. 

 

In zoverre de verzoekende partij vreest in Bulgarije een risico te lopen om het slachtoffer te worden van 

folteringen of van onmenselijke of vernederende behandelingen omwille van tekortkomingen in de 

asielprocedure en meer specifiek omdat zij meent omwille van gezondheidsproblemen tot een 

kwetsbare groep te behoren, dient te worden opgemerkt dat een algemeen betoog met verwijzingen 

naar gezaghebbende bronnen op zich geen afbreuk doet aan de concrete bevindingen voortvloeiend uit 

het onderzoek - gebaseerd op recente bronnen - van de verwerende partij in het specifiek geval van de 

verzoekende partij zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing, waarin wordt gesteld “We 

wijzen er op dat het UNHCR begin 2014 een aantal tekortkomingen in de procedures tot het bekomen 

van internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers detecteerde 

en daarop opriep tot het tijdelijk opschorten van overdrachten aan Bulgarije in het kader van 

Verordening 604/2013. We benadrukken dat het UNHCR de situatie verder evalueerde en zijn 

bevindingen weergaf in het rapport "Bulgaria as a country of Asylum. Observations on the Current 

Situation of Asylum in Bulgaria" (01.04.2014). Het UNHCR oordeelde dat op basis van deze nieuwe 

evaluatie een algemene opschorting van overdrachten aan Bulgarije niet langer gerechtvaardigd is. Het 

stelde onder meer een opmerkelijke verbetering vast van de leefomstandigheden in de opvangcentra ( 

pagina 7). Het UNHCR was verder van oordeel dat personen die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Bulgarije worden overgedragen na hun overdracht een asielaanvraag kunnen indienen, een reeds 

aangevatte asielprocedure kunnen verderzetten of een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Het UNHCR 
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merkte tevens op dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgezet niet 

systematisch worden vastgehouden en dat de Bulgaarse autoriteiten een inhoudelijke beoordeling van 

de asielaanvraag garanderen indien dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het rapport stelde eveneens dat 

personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgedragen terecht kunnen in 

opvangcentra (pagina 13). In de meest recente "update" van het rapport van het mede door de 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" (lliana Savova, "Asylum Information Database. National Country Report - Bulgaria", up to 

date tot 30.09.2015) wordt gesteld dat er voor personen, die aan Bulgarije worden overgedragen onder 

de bepalingen van de "Dublin-verordening", in principe geen beletselen bestaan om (opnieuw) 

toegelaten te worden tot de procédure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 29, § 

4 : "Asylum seekers who are retumed from other Member States in principle do not have any obstacles 

to access the asylum procedure in Bulgaria upon their retum"). Of de Dublin-terugkeerder naar een 

opvangcentrum wordt gezonden of naar een detentiecentrum hangt af van de fase waarin de 

asielprocedure zich bij het vertrek bevond. Indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen, maar 

de beschikking nog niet aan de vreemdeling werd uitgereikt voordat hij Bulgarije verliet volgt eveneens 

een verwijzing naar een opvangcentrum. Enkel indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen 

met een finale beslissing voordat de betrokkene Bulgarije verliet of werd afgegeven "in absentia" kan de 

Dublin-terugkeerder worden overgebracht naar een detentiecentrum. De Bulgaarse instanties stemden 

op 17.12.2015 in met de terugname van de betrokkene met toepassing van artikel 13(1) van 

Verordening 604/2013. Op basis van bovenvermelde informatie zijn we van oordeel dat er geen grond is 

om te besluiten dat de betrokkene na overdracht niet opnieuw zal worden toegelaten tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming indien hij dat wenst. De betrokkene zal gemachtigd 

zijn te verblijven in Bulgarije in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de 

door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. De Bulgaarse instanties zullen na overdracht van 

de betrokkene het onderzoek van zijn asielaanvraag kunnen hervatten indien de betrokkene dat wenst. 

Ze zullen de betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te 

verblijven in Bulgarije in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de 

wet voorziene bijstand en opvang 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 worden uitgegaan dat 

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

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Bulgaarse autoriteiten onderwerpen 

asielaanvragen aan een individueel onderzoek en kennen, net als België, 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 2011/95/EU en 

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

beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

De betrokkene stelde tijdens zijn verhoor dat hij in Bulgarije door de politie werd geslagen. Betreffende 

de vermeende slagen wensen we op te merken dat de betrokkene de omstandigheden van deze 

vermeende feiten niet verder duidt en geen elementen aanreikt die de vermeende feiten staven. De 

betrokkene laat in het ongewisse of het een eenmalig incident betrof of dat hij vaker werd geslagen. De 

betrokkene verklaarde 2 dagen in het huis van zijn smokkelaar in Sofia te zijn verbleven en dus niet in 

een opvangcentrum, waardoor we denken te mogen besluiten dat deze vermeende feiten zich 

afspeelden binnen de context van de grenscontrole, waar personen zich met alle macht pogen te 

onttrekken aan controle en registratie en snel willen verder trekken. Binnen deze context kan het gebruik 

van dwang in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Artikel 3 van het EVRM waarborgt het 

recht op onaantastbaarheid van het lichaam en de lichamelijke integriteit en het geweldsmonopolie van 

de politie staat in delicaat evenwicht met deze individuele grondrechten. Van de politie mag derhalve 

worden verwacht dat geweld slechts wordt toegepast binnen de grenzen van proportionaliteit, 

subsidiariteit en redelijkheid. Dit impliceert onder meer dat het gebruik van dwang of geweld evenredig 

moet zijn met het te bereiken doel -in het geval van de betrokkene wellicht de registratie van zijn 

vingerafdrukken aangezien hij in verband met dat aspect gewag maakte van dwang- en moet worden 

overwogen of het doel niet met een ander minder ingrijpend middel kan worden bereikt. Uit de 

verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten 

dat de bovenvermelde fundamentele beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en redelijkheid in het 

geval van de betrokkene door de Bulgaarse instanties met voeten werden getreden. Verder wijzen we er 

op dat de betrokkene, indien hij van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Bulgaarse 

instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en 
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de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal 

te halen bij de bevoegde instanties. 

Zoals reeds opgemerkt riep het UNHCR in het rapport van april 2014 op tot omzichtigheid met 

betrekking tot de overdracht van personen die tot kwetsbare groepen behoren. De betrokkene is een in 

1986 geboren man wiens echtgenote en kinderen in Afghanistan verblijven. Tijdens zijn verhoor stelde 

de betrokkene enkele gezondheidsproblemen te kennen. Hij verklaarde dat af en toe als hij zijn mond 

opendoet zijn kaak blokkeert, dat zijn rechterbeen af en toe volledig verlamd is en hij niet kan bewegen 

en dat hij heel vaak koorts heeft. We wensen op te merken dat de betrokkene in het kader van zijn 

asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanvoerde 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 risico op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Op basis van 

de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden 

besloten dat in het geval van de betrokkene sprake is van specifieke noden of van een situatie van 

uitgesproken kwetsbaarheid. 

We zijn ons er terdege van bewust dat het reeds geciteerde AIDA-rapport kritische kanttekeningen 

plaatst bij de condities in de opvangfaciliteiten en de kwaliteit van de geboden opvang in Bulgarije. 

Hieruit kan volgens ons worden afgeleid dat de opvangfaciliteiten en voorzieningen voor asielzoekers in 

Bulgarije op bepaalde onderdelen inderdaad tekort schieten, maar niet dat de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming in zijn algemeenheid dusdanig ernstige gebreken vertoont dat 

dient te worden besloten dat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het 

interstatelijk vertrouwensbeginsel. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende 

bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Bulgarije is volgens 

ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. Hieromtrent wensen we eveneens op te 

merken dat het UNHCR tot heden de staten, die gebonden zijn door de bepalingen van Verordening 

604/2013, niet adviseerde overdrachten aan Bulgarije in het kader van Verordening 604/2013 stop te 

zetten vanwege structurele tekortkomingen, die zouden leiden tot een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

aannemelijk maakt dat hij 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.” 

 

Bovendien wees de verwerende partij er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk op dat het de 

betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat zij 

door een overdracht aan Bulgarije een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die 

een schending zouden kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest.  

 

Uit het voorgaande blijkt tevens dat de verzoekende partij naliet het oordeel van de verwerende partij te 

weerleggen dat zij niet tot een specifieke kwetsbare groep behoort omwille van haar 

gezondheidsproblemen nu nergens uit blijkt dat de gezondheidstoestand een overdracht aan Bulgarije 

in de weg staat of dat een overdracht een risico op schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het Handvest inhoudt. Het onderdeel van haar betoog waarin zij met verwijzing naar het AIDA 

rapport ingaat op de vermeende problematische situatie van kwetsbare personen in Bulgarije is dan ook 

niet dienstig. 

 

Het gegeven dat de opvang en voorzieningen voor asielzoekers in Bulgarije op bepaalde onderdelen 

tekortschieten, maar niet dat de procedure voor het bekomen van internationale bescherming in het 

algemeen ernstige gebreken vertoont zoals uit het recente AIDA rapport van 2015 blijkt en hetgeen niet 

op concrete wijze door de verzoekende partij wordt weerlegd, laat niet toe te besluiten dat de 

verzoekende partij zal onderworpen worden aan inbreuken op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van 

het Handvest. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij vooreerst niet aantoont tot een kwetsbare 

groep te behoren in Bulgarije louter omdat zij medische elementen naar voor brengt. Uit het voorgaande 

blijkt eveneens dat zij niet aannemelijk maakt dat zij zal worden geconfronteerd met een beperkte 

toegang tot gespecialiseerde medische zorgen, zo deze al noodzakelijk zijn. Verder toont zij niet aan dat 

zij in een situatie van opsluiting zal belanden en dat zij daarbovenop zal geconfronteerd worden met 

situaties in strijd met de aanbevelingen van het Europees Committee voor de preventie van foltering. In 

dit kader kan erop worden gewezen dat de Bulgaarse autoriteiten op de hoogte zijn en zelf hebben 

toegestemd met de overdracht van de verzoekende partij. Zij gaven zelf aan in hun schrijven van 21 

december 2015 dat ze verkiezen dat de overdracht gebeurt via de luchthaven van Sofia, waarbij zij op 

voorhand wensen te worden geïnformeerd. De verzoekende partij vermag niet te veralgemenen met alle 
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vormen van opvang van asielzoekers in Bulgarije, bijvoorbeeld aan de grenzen, nu zij het land zal 

binnenkomen via de luchthaven van de hoofdstad en de Bulgaarse autoriteiten op de hoogte zullen zijn 

van haar komst en zich desgevallend kunnen voorbereiden. De Raad merkt bovendien op dat de 

verzoekende partij, toen zij door de verwerende partij gehoord werd, niet aangaf ooit enige poging 

ondernomen te hebben om in Bulgarije asiel aan te vragen en dat zij evenmin te kennen gaf dat haar 

tijdens haar verblijf in Bulgarije, voorafgaand aan haar vertrek naar België, opvang werd geweigerd. 

Waar zij aangaf door de politie in Bulgarije te zijn geslagen, weerlegt zij niet dat zij hieromtrent geen 

verdere duiding gaf, zodat de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze kon oordelen dat “De 

betrokkene stelde tijdens zijn verhoor dat hij in Bulgarije door de politie werd geslagen. Betreffende de 

vermeende slagen wensen we op te merken dat de betrokkene de omstandigheden van deze 

vermeende feiten niet verder duidt en geen elementen aanreikt die de vermeende feiten staven. De 

betrokkene laat in het ongewisse of het een eenmalig incident betrof of dat hij vaker werd geslagen. De 

betrokkene verklaarde 2 dagen in het huis van zijn smokkelaar in Sofia te zijn verbleven en dus niet in 

een opvangcentrum, waardoor we denken te mogen besluiten dat deze vermeende feiten zich 

afspeelden binnen de context van de grenscontrole, waar personen zich met alle macht pogen te 

onttrekken aan controle en registratie en snel willen verder trekken. Binnen deze context kan het gebruik 

van dwang in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Artikel 3 van het EVRM waarborgt het 

recht op onaantastbaarheid van het lichaam en de lichamelijke integriteit en het geweldsmonopolie van 

de politie staat in delicaat evenwicht met deze individuele grondrechten. Van de politie mag derhalve 

worden verwacht dat geweld slechts wordt toegepast binnen de grenzen van proportionaliteit, 

subsidiariteit en redelijkheid. Dit impliceert onder meer dat het gebruik van dwang of geweld evenredig 

moet zijn met het te bereiken doel -in het geval van de betrokkene wellicht de registratie van zijn 

vingerafdrukken aangezien hij in verband met dat aspect gewag maakte van dwang- en moet worden 

overwogen of het doel niet met een ander minder ingrijpend middel kan worden bereikt. Uit de 

verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten 

dat de bovenvermelde fundamentele beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en redelijkheid in het 

geval van de betrokkene door de Bulgaarse instanties met voeten werden getreden. Verder wijzen we er 

op dat de betrokkene, indien hij van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Bulgaarse 

instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en 

de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal 

te halen bij de bevoegde instanties.” 

Van een vreemdeling die een asielaanvraag indient mag verwacht worden dat hij het bestuur waartoe hij 

zich richt om een beschermingsstatus te vragen onmiddellijk in kennis stelt van de tekortkomingen die 

hij persoonlijk vaststelde of van de mensenrechtenschendingen die hij onderging of vreest te zullen 

ondergaan in het land waaraan hij kan worden overgedragen. De verzoekende partij heeft zich beperkt 

tot de loutere bewering dat zij door de Bulgaarse politie zou zijn geslagen. Uit het hoger gestelde blijkt 

waarom de verwerende partij oordeelde dat deze beweringen niet konden worden aangenomen. Uit de 

uiteenzetting van de verzoekende partij kan ook niet afgeleid worden dat vreemdelingen die door de 

Belgische autoriteiten werden overgedragen aan Bulgarije systematisch onderworpen worden aan 

behandelingen die zwaarwichtig genoeg zijn om ze te beschouwen als folteringen of onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen. 

 

Bovendien stelt de Raad samen met de verwerende partij vast dat Bulgarije heeft ingestemd met de 

overdracht van de verzoekende partij en dat Bulgarije aldus zal instaan voor de behandeling van de 

asielaanvraag.  

 

Waar de verzoekende partij aankaart dat geen juridische bijstand is verzekerd en dat een repatriëring 

niet is uitgesloten als haar aanvraag wordt aanzien als een meervoudige asielaanvraag, merkt de 

verwerende partij terecht op dat de verzoekende partij eraan voorbij gaat dat zij geen asielaanvraag 

heeft ingediend in Bulgarije maar dit voor het eerst doet in België, zodat uit haar betoog geenszins blijkt 

hoe de asielaanvraag als een meervoudige aanvraag zou kunnen worden beschouwd.  

 

Waar de verzoekende partij opmerkt dat haar door de Bulgaarse politie geld zou zijn ontnomen, betreft 

dit opnieuw een loutere bewering die niet gestaafd wordt met een (begin van) bewijs, en die bovendien 

voor het eerst in het verzoekschrift wordt geuit. Nergens uit het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij in de loop van de procedure melding heeft gemaakt van dit vermeende feit, noch 

verduidelijkt zij waarom zij er pas nu voor het eerst melding van maakt. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verwerende partij op basis van 

een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 
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Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het 

Handvest wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

In zoverre de schending van artikel 13 van het EVRM wordt aangevoerd, dient erop te worden gewezen 

dat de schending van deze bepaling niet dienstig kan worden opgeworpen zonder ook de bepaling van 

hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist. Hoger werd 

reeds aangetoond dat de verzoekende partij geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk 

maakt. Een schending van artikel 13 van het EVRM kan derhalve niet worden weerhouden.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

4. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

 

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 achttien oktober tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


