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 nr. 177 936 van 18 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 mei 2016 heeft 

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

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 april 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 de beschikking van 15 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. DE TROYER verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker  verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, geboren te Karaj op X.  

 

Verzoeker verklaarde op 4 december 2015 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 7 december 

2015 de erkenning van de hoedanigheid als vluchteling aan.  

 

Het Nederlands werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging als taal van het onderzoek bepaald, gelet op verzoekers vraag om 

bijstand van een tolk die de taal Dari beheerst.  
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Op 7 december 2015 werd vastgesteld dat verzoekers vingerafdrukken overeenstemmen met 

vingerafdrukken die op 17 november 2015 te Griekenland en op 25 november 2015 te Duitsland waren 

genomen, waarbij verzoeker een asielaanvraag indiende in Duitsland.  

 

Op 20 Januari 2016 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan zijn 

asielaanvraag ten grondslag liggende motieven.  

 

Op 25 januari 2016 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse autoriteiten, dewelke op 29 

januari 2016 uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid in toepassing van artikel 18.1.b van de Dublin III-

verordening aanvaardden.  

 

Op 27 april 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging een beslissing, houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN  

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

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

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

naam : R. 

voornaam : Q. A.  

geboortedatum : 18.12.1995  

geboorteplaats : Karaj  

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 Duitsland 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 3(2) j° 18(1)b van 

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

De betrokkene vroeg op 07.12.2015 asiel in België. De betrokkene legde geen identiteits- of 

reisdocumenten voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de betrokkene op 25.11.2015 asiel vroeg in Duitsland. 

De betrokkene, van Afghaanse nationaliteit, werd gehoord op 20.01.2016 en verklaarde dat hij Iran rond 

09.11.2015 verliet om met de auto en te voet naar Turkije te gaan en daar 4 dagen in het huis van zijn 

smokkelaar in Wan te verblijven. Hij gaf aan daarna met een rubberboot het grondgebied van de 

Lidstaten in Griekenland te hebben betreden om daar 3 dagen op straat te verblijven. Hij gaf aan daarna 

te zijn doorgereisd via Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk om uiteindelijk in Duitsland 

aan te komen. Daar vroeg de betrokkene op 25.11.2015 asiel. De betrokkene verklaarde 11 dagen in 

Duitsland te zijn verbleven, waarvan 4 dagen in een opvangcentrum in Dortmund, 2 dagen op straat in 

Berlijn en 2 dagen op straat in Keulen. De betrokkene verklaarde daarna met de trein te zijn doorgereisd 

naar België. Daar diende de betrokkene op 07.12.2015 een asielaanvraag in.  

Op 25.01.2016 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 29.01.2016 met 

toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek voor terugname. 

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 zijn vader de smokkelaar had geregeld en die hem naar 

België heeft gebracht. De betrokkene gaf tijdens zijn verhoor expliciet aan geen reden te hebben om in 

te gaan tegen een mogelijke overdracht aan Duitsland.  

De betrokkene verklaarde geen asiel te hebben gevraagd in Duitsland. We wensen dienaangaande op 

te merken dat het onderzoek van de vingerafdrukken van de betrokkene een Eurodac-resultaat 1 

opleverde, wat onweerlegbaar aantoont dat hij asiel vroeg in Duitsland. 

De betrokkene verklaarde geen in België of in andere Lidstaten verblijvende familieleden te hebben.  
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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 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, opgevolgd door Verordening 604/2013, 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 Duitsland 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 wensen dan ook te benadrukken dat de betrokkene tijdens het verhoor geen gewag maakte van 

concrete ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Duitsland 

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

of artikel 4 van het EU- Handvest werden ervaren of 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. De betrokkene verklaarde dienaangaande expliciet, zoals reeds vermeld, geen 

reden te hebben om in te gaan tegen een mogelijke overdracht aan Duitsland.  

De Duitse instanties stemden op 29.01.2016 in met de terugname van de betrokkene met toepassing 

van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 : "De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een 

verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend of 

die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 

bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook artikel 18(2), §1 van Verordening 

604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van het verzoek af". Dit 

betekent dat de Duitse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van zijn asielaanvraag 

zal kunnen aanvatten indien de betrokkene dat wenst. De Duitse instanties zullen dit verzoek tot 

internationale bescherming onderzoeken en 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 Duitsland in zijn hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. We verwijzen 

hieromtrent naar het rapport over Duitsland van het onder meer mede door de "European Council on 

Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database (Michael 

Kalkmann, "Asylum Information Database - National Country Report - Germany", up-to-date tot 

16.11.2015, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt bevestigd dat personen, die in het kader van de 

"Dublin-verordening" aan Duitsland worden overgedragen, geen problemen ondervinden om toegang te 

verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 27, §5).  
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Duitsland 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 

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

uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Duitse autoriteiten behandelen asielaanvragen 

volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere 

lidstaten. Duitsland onderwerpt asielaanvragen aan een individueel onderzoek en kent, 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 

Duitse 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.  

De betrokkene verklaarde geen gezondheidsproblemen te ervaren. We merken op dat de betrokkene tot 

heden in het kader van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding 

geven te besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Duitsland zouden 

verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat vanwege redenen 

van gezondheid een reëel risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending 

vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen 

dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet 

de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. 

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

overdracht van de betrokkene.  

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

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden, die een inbreuk 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 Duitse 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 3(2) j° 18(1)b 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 België̈ verlaten, evenals het grondgebied van de 

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

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

bij de bevoegde Duitse autoriteiten (4).“ 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“Overwegende dat verzoeker een eerste middel neemt van de schending van artikelen 3 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikelen 62 en 51/5 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, van artikelen 3 en 17 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, evenals van artikel 4 van de Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Overwegende dat de tegenpartij Duitsland bevoegd acht om de asielaanvraag van verzoeker op grond 

van artikel 18.1 (b) van de Verordening Dublin III te behandelen. 

Dat zij van mening is dat Duitsland de capaciteiten heeft om een asielaanvraag behoorlijk te behandelen 

en dat een terugkeer van verzoeker naar dit land artikel 3 van de EVRM niet zal schenden. 

Dat artikel 17 van dezelfde Verordening echter voorziet dat : "elk lidstaat kan besluiten een bij hem 

ingediend verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land of een 

staatloze te behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde criteria 

niet verplicht. 
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Dat artikel 51/5, §2 van de wet van 15 december 1980 ook bepaalt dat indien België niet verplicht is het 

verzoek in behandeling te nemen, "kan de minister of zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen dat 

België verantwoordelijk is om het verzoek te behandelen 

Dat hoewel verzoeker uitlegde dat hij in Duitsland geen problemen ondervonden had die een 

asielaanvraag ten opzichte van dit land zouden rechtvaardigen, dient hoe dan ook te worden 

vastgesteld dat verzoeker niet naar DUITSLAND wenst terug te keren. 

Dat de toestand er inderdaad zeer slecht was. 

Dat DUITSLAND om reden van de systemische onmacht in de Duitse asielprocedure en het onthaal niet 

verantwoordelijk kan geacht worden voor de asielaanvraag van verzoekster. 

Dat inderdaad zou blijken dat Duitsland moeilijkheden zou hebben om het hoofd te bieden aan het 

steeds groeiend aantal asielaanvragers. 

Dat de asielinstanties een vertraging van meer dan 100.000 dossiers ondervinden. 

Dat de opvangsvoorzieningen eronder lijden en van dag tot dag verslechteren. 

Dat in de onthaalcentra eveneens slechte behandelingen vastgesteld werden. 

Dat de politie geen enkele zorg voor de bescherming draagt gezien zij zich zelf schuldig maakt aan 

onmenselijke en vernederende behandelingen en dat geen enkel gerechtelijk gevolg eraan gegeven 

wordt. 

Dat de toegang tot de gezondheidszorgen eveneens problematisch is. 

Dat DUITSLAND ook geconfronteerd is met massale reacties van discriminatie, racisme en xenofobie 

tegen de asielaanvragers. 

Dat de onthaalcentra aangevallen worden, inbegrepen door middel van explosieven. 

Dat Amnesty International deze mishandelingen en de straffeloosheid ervan aangeeft 

Dat in DUITSLAND niet alleen sprake is van racistische uitlatingen maar wel van gevaarlijke akten en 

mishandelingen. 

Dat verzoeker om reden van de onthaalproblemen die DUITSLAND thans ondervindt een terugkeer 

naar dit land vreest. 

Dat verzoeker in geval van terugkeer naar DUITSLAND geconfronteerd zal zijn met het risico een 

onmenselijke en vernederende behandeling te ondergaan zoals bedoeld in artikel 3 van de EVRM. 

Dat verzoeker ter staving van het beroep documentatie indient die dit feit aantoont. 

Dat deze documentatie als doelwit heeft de argumentatie van de tegenpartij in de betreden beslissing te 

beantwoorden, en in dit opzicht dus als ontvankelijk bekeken moet worden. 

Dat de tegenpartij moest achten dat de Belgische Staat voor de asielaanvraag van verzoekster 

verantwoordelijk was. 

Dat het middel oprecht is.” 

 

2.2. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 13 van het 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 de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, van artikelen 51/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

(vreemdelingenwet). Verzoeker maakt in het verzoekschrift ook melding van artikel 4 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest) en van de artikelen 3 en 17 

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  (Dublin III Verordening).  

 

Hij meent dat al deze bepalingen geschonden zijn omdat Duitsland een systematische onmacht vertoont 

in haar asielprocedures en in de opvang van de asielzoekers. Hij wijst op de grote toestroom van 

asielzoekers in Duitsland zodat de opvangcentra hieronder lijden, er slechte behandelingen worden 

vastgesteld en de politie geen zorg voor bescherming van de asielzoekers draagt terwijl er 

discriminaties, racisme en xenofobie optreedt. Deze situatie brengt een schending van artikel 3 EVRM 

en de overige door hem aangehaalde bepalingen teweeg. 

 

Verzoeker steunt zich op stukken toegevoegd aan diens verzoekschrift, bestaande uit persartikelen, een 

IRIN artikel en een artikel van Amnesty International, waarbij meteen wordt opgemerkt dat hij zich 

vergenoegt met een loutere verwijzing zonder deze stukken in concreto op zich te betrekken. 

 

Samen met de verwerende partij wordt vooreerst vastgesteld dat verzoeker nalaat uiteen te zetten op 

welke wijze hij artikel 51/5 van de vreemdelingenwet, artikel 13 EVRM en artikel 3 van de Dublin III 
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Verordening geschonden acht, zodat deze onderdelen onontvankelijk zijn. Een algemene verwijzing uit 

niet de voldoende duidelijke en precieze omschrijving van de geschonden geachte rechtsregels die is 

vereist omdat er sprake zou kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 i.o. 39/69, §1, 4° 

van de vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot de kritiek die verzoeker uit tegen de Duitse asielprocedures en de vermeende 

tekortkomingen in hun opvangsysteem wordt er vooreerst vastgesteld dat verzoeker tijdens diens 

verhoor op 20 januari 2016 verklaarde dat hij 11 dagen in Duitsland verbleef, waarvan vier dagen in een 

opvangcentrum te Dortmund, dat hij twee dagen leefde op straat in Berlijn en twee dagen in Keulen. Op 

de vraag of verzoeker redenen had met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van 

behandeling die een verzet tegen overdracht zouden kunnen rechtvaardigen, antwoordt verzoeker: “Ik 

heb geen reden om hier tegen in te gaan”. Dit vormt reeds een eerste ernstige aanwijzing dat de thans 

voor het eerst in het verzoekschrift staande gehouden gebreken en tekortkomingen louter theoretische 

beschouwingen zijn, niet van aard enige aanwijzing te geven dat er indicaties bestaan die wijzen op een 

schending van artikel 3 EVRM of artikel 4 van voormeld Handvest, dat inhoudelijk overeenstemt met 

artikel 3 EVRM. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

Het komt in principe aan de verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van 

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

zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, 

nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

Om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen moeten de betwiste handelingen en 

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken maar de beoordeling van dit 

minimumniveau is relatief en afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, zoals de duur van de 

behandeling en de lichamelijke en mentale gevolgen en, in sommige gevallen, het geslacht, de leeftijd 

en de gezondheidssituatie van het slachtoffer (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, 

nr. 30.696/09, § 249; EHRM 5 februari 2015, A.M.E. v. Nederland, nr. 51428/10, §28.). 

 

In het kader van deze vordering moet worden benadrukt dat het vermoeden, waarop het systeem van 

de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de 

fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen, dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel, 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. De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat 

wordt gegarandeerd door het EVRM noch aan de verplichtingen van een staat die voortvloeien uit het 

EVRM. Het stelt Staten niet vrij om een grondig en geïndividualiseerd onderzoek te voeren 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). 

 

Derhalve gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de asielprocedure 

en de opvangomstandigheden voor asielzoekers in Duitsland en in het licht van de specifieke situatie 

van de verzoeker, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker zal worden 

blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest bij terugkeer 

naar Duitsland. 

 

Zoals reeds gesteld kan uit de verklaringen van de verzoeker geen enkel element afgeleid worden 

waaruit blijkt dat er enige indicatie bestond op het onmenselijk of vernederend behandeld zijn door de 

Duitse autoriteiten. Verzoeker verklaarde zelf dat hij terecht kwam in een opvangcentrum. Hij heeft zich 
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nimmer beklaagd over de opvang al daar en evenmin uitgelegd of hij al dan niet vrijwillig vertrok uit dit 

opvangcentrum. Verder kan de Raad uit de persartikels die verzoeker toevoegt aan het verzoekschrift  

evenmin ontwaren dat aan de asielzoekers in Duitsland geen degelijke opvang wordt gegeven. De 

artikelen spreken zich uit over de grote toestroom aan asielzoekers en over uitingen van racisme en 

xenofobie ten overstaan van sommige opvangcentra’s maar geven niet te kennen dat hieraan niet wordt 

verholpen door de Duitse autoriteiten, wel integendeel blijkt dat de politie optreedt en de asielzoekers 

beschermt. Voorts tonen de bijgebrachte stukken evenmin aan dat de overbevolking in sommige centra 

van die aard is dat de asielzoekers worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende 

behandeling. Verzoeker betrekt de stukken overigens niet in zijn betoog en laat na aan te duiden waarin 

de voorgehouden onmenselijke behandeling dan wel zou bestaan. Het komt de Raad niet toe hiernaar 

te raden. 

 

Anderzijds steunt de bestreden beslissing op het "European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) 

gecoördineerde project "Asylum Information Database (Michael Kalkmann, "Asylum Information 

Database - National Country Report - Germany", up-to-date tot 16.11.2015,” verder AIDA-rapport 

genoemd, en blijkt uit de bestreden beslissing dat zij een onderzoek heeft gevoerd naar het al dan niet 

bestaan van een mogelijke schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest. De bestreden 

beslissing stelt betreffende dit rapport: “wordt bevestigd dat personen, die in het kader van de "Dublin-

verordening" aan Duitsland worden overgedragen, geen problemen ondervinden om toegang te 

verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 27, §5).” Deze 

conclusie in dit rapport, dat zich in het administratief dossier bevindt, wordt door de bijgebrachte stukken 

niet weerlegd. 

 

Samen met de verwerende partij, wijst de Raad erop dat het niet is omdat sommige opvangcentra het 

voorwerp zijn van aanvallen of omdat er soms sprake is van een slechte behandeling van asielzoekers 

door stafleden van sommige opvangcentra of door de politie, dat het gaat om systemische fouten in de 

Duitse opvangprocedure of om het systematisch stigmatiseren van asielzoekers als groep waartegen de 

Duitse overheden geen bescherming bieden. Voorts kan niet ontkend worden dat Duitsland kreunt 

onder een massale instroom van asielzoekers en dat dit een operationele uitdaging van jewelste vormt. 

Uit het AIDA-rapport (pagina 52, 53), dat gevoegd werd aan het administratief dossier, blijkt dat de 

Duitse autoriteiten inspanningen leveren om bijkomende centra te openen om de opvang van de 

asielzoekers in menswaardige omstandigheden te laten verlopen. Uit het rapport blijkt dat problemen 

van opvang, waaronder overbevolking in centra’s, opgelost wordt op verschillende manieren en in 

laatste instantie door ‘emergency shelters’. Uit het AIDA-rapport (pagina 53) blijkt dat deze bestaan uit 

gymzalen, containers, opslagplaatsen of kantoorgebouwen en tenten en dat er een bezorgdheid is dat 

de tenten niet geschikt zijn voor de wintermaanden. Uit het AIDA-rapport kan ook afgeleid worden dat 

de Duitse autoriteiten deze opvang beschouwen als tijdelijk totdat er nieuwe centra zijn gebouwd of tot 

andere gebouwen omgevormd zijn tot opvangcentra en dat er een bezorgdheid is dat deze 

opvangcentra niet klaar zullen zijn voor de wintermaanden alsook dat de tijdelijke oplossingen 

permanente faciliteiten zullen worden. Uit het door de verzoekende partij vernoemde rapport, noch uit 

het AIDA-rapport blijkt dat er actueel systematische gebreken zijn in de opvang van asielzoekers in 

Duitsland. 

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de bestaanbaarheid van de 

overdracht van de verzoekende partij met artikel 3 van het EVRM heeft onderzocht in het licht van de 

internationale verdragsrechtelijke verplichtingen van Duitsland. Gelet op hetgeen voorafgaat kan niet 

worden vastgesteld dat dit gevoerde onderzoek onzorgvuldig of niet met de vereiste nauwkeurigheid en 

aan de hand van concrete, pertinente en actuele informatie zou zijn gebeurd. De Raad stelt vast dat de 

verwerende partij recente bronnen heeft gehanteerd – waaronder het AIDA rapport up-to-date tot 16 

november 2015 – in het kader van zijn onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM. Een 

schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest kan niet worden aangenomen. 

 

Voorts blijkt uit het verzoekschrift dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent. De in 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, eveneens vervat in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 
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zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker de 

motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in 

casu is bereikt. 

 

In zoverre de verzoeker de schending aanvoert van artikel 51/5 van de vreemdelingenwet en van artikel 

17 Dublin III-Verordening, dient erop te worden gewezen dat deze artikelen de verwerende partij geen 

verplichting opleggen om de asielaanvraag van verzoeker te behandelen. Het komt, in het kader van 

deze bepalingen, enkel verwerende partij toe om deze gunstmaatregel te nemen. 

 

Verzoeker maakt geen enkele schending van de door hem aangehaalde bepalingen aannemelijk. 

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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 november tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


